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Voorwoord 

 

Waar zijn corporaties voor en welke taken moeten ze uitvoeren? Dat waren dé vragen van 2014. 

Bij het antwoord speelde de economische situatie een rol. Corporaties moeten immers kosten 

beheersen en scherpe keuzes maken. Dat geldt ook voor UWOON. Ondanks besparingen blijven 

we onze middelen echter op de best mogelijke manier inzetten voor uw woning of buurt. En dat 

wordt gewaardeerd, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. In dit jaarverslag leest u uitgebreid over 

onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.  

 

Ondernemingsplan 2015-2018 

De vragen van 2014 resulteerden onder meer in een nieuw ondernemingsplan dat we samen met 

huurders, belanghouders en medewerkers opstelden. Hierin staan onze belangrijkste ambities voor 

de komende jaren. Onze RvC keurde het begin 2015 goed. UWOON werkt toekomstbestendig, 

streeft naar verbetering en verbinding en is betrouwbaar. Wij willen mensen laten wonen zoals zij 

dat zelf willen, met respect voor elkaars leefstijl. Daarvoor bieden wij goede en betaalbare 

woningen en woondiensten, zodat huurders zich thuis voelen in hun buurt, straat en huis.  

 

Efficiënt werken én goed presteren 

Ondanks de extra financiële druk sluiten we 2014 af met een goed resultaat. Kritisch kijken naar 

kosten en uitgaven was daarbij belangrijk. UWOON staat nog steeds voor fijn wonen in Harderwijk, 

Ermelo en Elburg. Bijna al onze voornemens realiseerden wij. Ook op het gebied van nieuwbouw 

en onderhoud. Daarom zijn wij er trots op dat onze huurders zeer tevreden zijn over onze 

dienstverlening. Niet voor niets kreeg UWOON in de eerste bedrijfsvergelijking van corporaties 

(Aedes-benchmark) twee keer de hoogste score A. Slechts 16 van de 389 corporaties in Nederland 

behaalden deze prestatie! 

 

Betaalbaar wonen, beperkte huurachterstand  

Ook huurders voelen de economische tegenwind. UWOON stak daarom in 2014 weer veel energie 

in het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Wij werken daarvoor samen met 

maatschappelijk werk en schuldhulpmaatjes. Al in een vroeg stadium leggen wij persoonlijk contact 

met huurders en maken wij reële afspraken over betalingen. De samenwerking in 2014 met 

Stimenz in Harderwijk (en later in het jaar ook Elburg) wierp zijn vruchten af. In korte tijd konden we 

daardoor het aantal deurwaarderszaken met 90 procent beperken. Een hoopvol resultaat waarmee 

we ook onnodige extra kosten voor onze huurders voorkomen. Slechts tien keer moesten we 

overgaan tot huisuitzetting. Daarmee liggen we behoorlijk onder het landelijk gemiddelde.  

 

De verwachting is dat betaalbaar wonen de komende jaren verder onder druk komt te staan. 

UWOON startte in 2014 een grondig onderzoek naar de gevolgen voor huurders en welke 

maatregelen we kunnen nemen. De resultaten van dit onderzoek bespreken wij in 2015 met de 

huurdersorganisaties. Huurders nauw betrekken bij ons beleid vinden we sowieso belangrijk. 

Vandaar dat we eind 2014 een pilot uitvoerden met vernieuwende werkwijzen daarvoor. Met de 

uitkomsten gaan we in 2015 aan de slag. Uiteindelijk moet het vanzelfsprekend zijn dat we klanten 

en medewerkers nauw betrekken bij ons beleid en dagelijks werk. 

 

Over dat beleid en dagelijks werk in 2014 leest u alles in dit jaarverslag. Dit jaar is er ook een 

verkort publiekverslag beschikbaar! U vindt dit én ons ondernemingsplan op www.uwoon.nl! 

 

Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder  
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1. Bouwen en verbouwen 
 

1.1  Nieuwbouw 

 

De economisch lastige omstandigheden zijn in 2014 enigszins verbeterd. Eind 2014 verbeterde de 

verkoop van met name de goedkopere nieuwbouwwoningen. Ondanks het moeilijke economische 

tij en de druk op onze investeringscapaciteit, spande UWOON zich in om nieuwe woningen te 

blijven bouwen. Dit resulteerde in totaal 65 nieuwe huur- en 18 koopwoningen. De besparingen op 

bedrijfskosten en onderhoud zijn in 2014 verder doorgezet en we bleven investeren in lopende 

nieuwbouw. Met de vorderingen op alle projecten laten we zien dat we ondanks de ‘tegenwind’ 

onze bouwafspraken nakomen!  

 

1.1.1 Elburg 

 

Projecten in voorbereiding 

 

Tweede bouwfase winkelcentrum ’t Harde  

De eerste bouwfase is sinds ongeveer een jaar in gebruik. Door de tegenvallende verkoop van de 

appartementen in de eerste fase en de verwachtingen voor fase 2, hebben de voorbereidingen 

vertragingen opgelopen. De omgevingsvergunning wordt begin 2015 ingediend. In deze tweede 

fase nemen wij 22 huurwoningen en 26 koopwoningen boven winkels af. De winkels worden 

gerealiseerd voor rekening van een commerciële partij. 

 

Thomashuis, Eperweg 40 

UWOON sloot in 2013 een samenwerkingsovereenkomst met De Drie Notenboomen voor de bouw 

van een Thomashuis, een woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij 

wonen samen met een zorgondernemer die de bewoners begeleidt. De bouwactiviteiten zijn in 

2014 gestart, en het hoogste punt is bereikt. We verwachten dat de bewoners begin 2015 het pand 

kunnen betrekken. 

 

Opgeleverde projecten 

 

Eerste fase nieuwe woningen en winkels ’t Harde 

De eerste winkels en woningen in het nieuwe winkelcentrum van ’t Harde zijn opgeleverd. Boven 

de door een commerciële partij gerealiseerde winkels zijn er 36 appartementen (26 koop- en tien 

huurappartementen). Deze fase van het project is begin 2014 opgeleverd. Van de 26 

koopappartementen zijn er drie verkocht, de overige 23 appartementen zijn nu verhuurd. Het doel 

is deze woningen op termijn alsnog te verkopen. 

 

Acht woningen in ’t Loo 

UWOON heeft acht koopwoningen voor starters in ’t Loo opgeleverd in 2014. Tot nu toe zijn er vier 

verkocht. De niet-verkochte woningen komen vanaf begin 2015 in de verhuur. De twee 

naastgelegen bouwkavels voor mensen die zelf willen bouwen zijn nog niet verkocht.  
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1.1.2 Ermelo 

 

Projecten in voorbereiding 

 

Taxi Bakker wordt De Herbergier 

Op de oude locatie van Taxi Bakker komt een Herbergier, een vernieuwende vorm van verzorgd 

wonen voor mensen met geheugenproblemen, zoals Alzheimer. Naast de 16 bewoners woont er 

ook een zorgondernemer. UWOON werkt in dit project weer samen met De Drie Notenboomen, die 

in heel Nederland Herbergiers realiseert. We zien uit naar het moment dat deze fraaie 

zorgvoorziening in het centrum van Ermelo in gebruik genomen kan worden. In de realisatie is 

vertraging opgelopen omdat er een grootschalig archeologisch onderzoek plaats heeft gevonden 

en door een omwonende beroep is ingediend. Dit betekent dat de bouwwerkzaamheden in 2014 

nog niet opgestart zijn. De ingebruikname is naar verwachting begin 2016. 

 

Uitstel voor Oude Kom (Vlishoek) 

De verkoop van de woningen is in 2014 niet zodanig verlopen dat UWOON de bouwactiviteiten kon 

opstarten. De belangstelling voor twaalf patiowoningen op de Oude Kom, veelal van senioren, is 

zeker aanwezig. In deze tijd is het nog steeds moeilijk om de stap naar koop te zetten. Veel 

mensen hebben problemen met de verkoop van de huidige woning en wensen de zekerheid van 

bouwen van de nieuwe woning. UWOON heeft daarom in 2014 het besluit genomen om elke 

verkochte woning te bouwen, zonder een benodigd verkocht aantal. We hebben vertrouwen dat in 

2015 daarmee het startschot gegeven kan worden voor de invulling van deze centrale plek in 

Ermelo. Woningen met een mooie uitstraling en alle voorzieningen dichtbij, zijn voor veel vitale 

senioren erg welkom! In 2014 zijn alle opstallen op het terrein gesloopt en hebben schoolkinderen 

met zelf versierde ‘bouwborden’ een tijdelijke, kleurrijke invulling gegeven aan het terrein. 

 

Behoefte aan woningen voor starters en senioren in gebied Postlaantje/Kerklaan 

Er is in 2011 een overeenkomst gesloten tussen UWOON en het gemeentebestuur van Ermelo 

over het aantal woningen en de ruimtelijke kaders voor locatie ‘De Wegwijzer’, het gebied tussen 

de Kerklaan en het Postlaantje in het centrum van Ermelo. De appartementen in het programma 

zijn zeer geschikt voor starters en senioren. Woningen waar in Ermelo de komende jaren behoefte 

aan is! In 2014 hebben we veel overleg gehad om tot een definitief programma te komen. We 

hopen dat in 2015 te bereiken. Het is daarbij wenselijk dat deze plek goed aansluit op de 

centrumontwikkeling in Ermelo. 

 

Het Trefpunt 

De voorbereidingen van de resterende bouwfasen, waarin huurwoningen en koopwoningen in 

verschillende prijsklassen zijn gepland, zijn in volle gang. De voortgang van de fasen is afhankelijk 

van het overleg met de gemeente Ermelo, om een oplossing te vinden voor de nabijgelegen 

retentievoorziening van de gemeente.  

 

Projecten in uitvoering 

 

De Verbinding fase 2b 

In 2014 is de bouw gestart van 20 betaalbare huurappartementen in fase 2b van ‘De Verbinding’. 

Wij gingen daarvoor in december 2013 een samenwerking aan met Green Real Estate voor 

‘turnkey-afname’. Ook hier doet UWOON goede zaken voor het wonen in Ermelo, getuige de grote 

belangstelling voor deze woningen bij woningzoekenden. De bouw is voorspoedig verlopen en de 

appartementen worden al begin 2015 opgeleverd.  
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Realisatie fase 2 Het Trefpunt 

In 2014 startte de verkoop van het tweede deel van bouwfase 2. Deze liep voorspoedig: alle 22 

woningen zijn verkocht. De bouwwerkzaamheden zijn gestart en de oplevering van de woningen is 

in april 2015. De woningen maken deel uit van fase 2 (in totaal 48 woningen) van Het Trefpunt. In 

2012 besloot UWOON vanwege marktverwachtingen de realisatie gefaseerd uit te voeren en als 

eerste 26 koopwoningen te bouwen. De belangstelling overtrof de verwachtingen, waardoor het 

tweede deel met 22 woningen snel kon volgen. 

 

Bouw Kampvelderweg 

UWOON realiseerde in 2014 nieuwbouw aan de Kampvelderweg, dat begon met de sloop van 

twintig duplex-huurwoningen. Het project bestaat uit zestien sociale rug-aan-rug-huurwoningen (in 

twee blokken) en een blok met vijf koopwoningen voor starters. Alle koopwoningen zijn verkocht. 

De bewoners nemen hun woningen begin 2015 in gebruik. 

 

Eksterstraat (blok 5) 

UWOON startte medio 2014 met de laatste fase van het grote renovatieproject Eksterstraat en 

Spechtstraat. In blok 5 worden twaalf appartementen gerenoveerd en zes appartementen 

erbovenop gebouwd. Helaas is door een brand tijdens de bouw vertraging ontstaan in de planning. 

De woningen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 opgeleverd, zo’n drie 

maanden later dan gepland. 

In totaal renoveerde UWOON de afgelopen jaren 46 woningen en werden 18 nieuwe 

‘optopappartementen’ toegevoegd (een extra woonlaag bovenop de bestaande bebouwing). 

Hiermee is het aanbod van woningen voor senioren vergroot en kan het complex weer lange tijd 

mee.  

 

Opgeleverde projecten 

 

Veel interesse Het Trefpunt 

De bouw van tien huurwoningen in fase 2b van Het Trefpunt is voorspoedig verlopen. In de tweede 

helft van 2014 zijn deze woningen opgeleverd. De woningen zijn rug-aan-rug gebouwd. Ze hebben 

dezelfde luxe uitstraling als de koopwoningen en zijn voorzien van zonnepanelen. Door het plan te 

blijven realiseren binnen de hoge eisen aan uitstraling en woonkwaliteit op deze locatie toont 

UWOON zich (ook in economisch mindere tijden) een betrouwbare samenwerkingspartner. 

 

1.1.3 Harderwijk 

 

Projecten in voorbereiding 

 

Zeebuurt, deelprojecten Zeestraat/Laan 1940-1945 en Ir. Wortmanstraat/Flevoweg 

UWOON werkt samen met bewoners en gemeente aan de plannen voor deelprojecten in de 

Zeebuurt. Bij het deelproject Zeestraat/Laan 1940-1945 zijn negen woningen betrokken en in 

deelproject Ir. Wortmanstraat en Flevoweg gaat het om 25 woningen.  
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Projecten in uitvoering 

 

Bouw Prinsenhof gestart! 

In Harderwijk bestaat veel vraag naar huurwoningen, maar het aantal bouwlocaties is beperkt. We 

zijn dan ook blij dat we in 2014 konden starten met de bouw van De Prinsenhof, met 34 

huurappartementen. De woningen zijn bestemd voor bewoners vanaf 55 jaar. De nieuwe bewoners 

kunnen in juli 2015 hun appartement in gebruik nemen.  

Aanvankelijk stonden 24 sociale huurappartementen en tien koopappartementen gepland. 

UWOON is blij met de inzet van de gemeente Harderwijk die de bouw van deze 34 betaalbare 

huurwoningen mede mogelijk maakt. De belangstelling onder senioren bleek groot, maar door de 

maximale inkomensgrens van € 34.678,- verhuurden we toch verschillende woningen aan mensen 

met een leeftijd jonger dan 55 jaar. 

 

Zeebuurt, deelprojecten Burgemeester Kempersstraat en Zeestraat 

In de Burgemeester Kempersstraat en Zeestraat renoveren we 48 woningen. Het project verloopt 

in goede samenwerking met de bewoners.  

Het uiterlijk van de woningen is een knipoog naar het verleden. In tegenstelling tot een eerder 

deelproject in de Schrasserstraat blijft de voorgevel intact en brengen we de ramen weer terug 

zoals binnen de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten is vastgesteld. Deze specifieke 

uitgangspunten passen binnen het kader zoals vastgelegd voor de renovatie: namelijk dat die moet 

passen binnen de stijl en de sfeer van de Zeebuurt. Een belangrijk kenmerk zijn bijvoorbeeld de 

typische rode dakpannen. De woningen krijgen na renovatie het energielabel A. De eerste 

woningen zijn eind 2014 in gebruik genomen. Begin 2015 volgt de oplevering van het resterende 

deel. 

 

Opgeleverde projecten 

 

Nieuwbouw appartementen Burgemeester de Meesterstraat Zeebuurt 

Begin 2014 zijn twee nieuwe galerijflats aan de Burgemeester de Meesterstraat opgeleverd. De 

flats bestaan uit 22 huurwoningen en zes koopwoningen. Alle appartementen zijn verhuurd en (in 

een kort tijdsbestek) verkocht. In maart 2013 startte de bouw, na de sloop van de twee oude 

appartementencomplexen op de locatie. 

 

1.2  Onderhoud 

 

Begin 2014 besloten we onze bezuinigingsdoelstellingen op het planmatig onderhoud voort te 

zetten, met de voorwaarde dat dit geen onverantwoorde consequenties heeft voor de kwaliteit van 

de woningen. In 2013 is dit beleid al ingezet. Het leidde niet tot minder inspraak of overleg met 

onze huurders over onderhoud. Mede dankzij gebundeld aanbesteden, het economisch tij en een 

goede samenwerking in de bouwketen, konden wij onze werkzaamheden ook in 2014 efficiënt 

uitvoeren. Daarnaast zette UWOON zich in voor het verkrijgen van subsidies van de provincie en 

kreeg deze ook toegezegd.  

In de jaren 2014 en 2015 gaan we circa 190 bestaande woningen verduurzamen tot energielabel A 

en zo’n 147 woningen naar label B. Behalve het extra comfort, levert dit onze huurders een forse 

besparing op energiekosten op.  
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Steeds meer projecten middels ketensamenwerking 

UWOON heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met ketensamenwerking. UWOON, 

aannemers, onderaannemers, eventuele adviseurs én de betrokken bewoners zitten in een vroeg 

stadium aan tafel om een plan voor te bereiden. Ook in de uitvoering is er een nauwe 

samenwerking. Over het algemeen zijn de bewoners zeer tevreden over deze manier van 

samenwerken met UWOON, omdat zij bijvoorbeeld minder lang overlast ervaren door de 

werkzaamheden. Ook op de uitvoeringskosten hebben we dit jaar weer kunnen besparen.  

 

1.2.1 Planmatig onderhoud 

 

Elk jaar stelt UWOON het planmatig onderhoud af op het strategisch voorraadbeleid. Alle 

technische maatregelen vanuit de langetermijnvisie van UWOON zijn in 2014 volledig opgenomen 

in het planmatig onderhoudsprogramma. Behalve de subsidieprojecten, die een doorlooptijd van 2 

jaar hebben, zijn alle technische maatregelen in 2014 in opdracht gegeven. Duurzaamheid 

(isoleren en installaties) en de mogelijke aanwezigheid van asbest krijgen daarbij extra aandacht. 

Ook in 2014 inspecteerden wij weer een derde van onze totale woningvoorraad.  

 

Onderhoudsuitgaven planmatig onderhoud 

UWOON besteedde in 2014 € 8,74 miljoen aan het planmatig onderhoud. Dat is vergelijkbaar met 

2013 (€ 8,4 miljoen).  

 

UWOON realiseerde in 2014 onder meer de volgende projecten: 

 

Kozijnvervanging in Elburg 

In Elburg in de omgeving van Dr. H.J. Olthuisstraat hebben wij kozijnen, beglazing en voegwerk 

hersteld of vervangen. Dit is gedaan via ketensamenwerking. 

 

Aanpak buitenschil en badkamers Ermelose woningen 

UWOON pakte de badkamers en buitenschil van 160 woningen aan de Sportlaan en omgeving 

grondig aan. Bewoners profiteren van nieuw HR++ glas en nieuwe badkamers in 2014. In 2015 

wordt met behulp van subsidie (Gelderse Investeringsimpuls) de gevel en kruipruimte geïsoleerd 

en het dak vervangen. 

 

Verwijderen asbest bergingen De Zeven Akkers 

De bestaande vloertegels (asbesthoudend) in de bergingsgangen van De Zeven Akkers zijn 

gesaneerd en voorzien van een coating. In dit project is een goede samenwerking met het team 

NPO (Niet Planmatig Onderhoud) geweest, waar de bewoners veel profijt van hebben gehad. Het 

team NPO ruimde de bergingen uit en in en maakte ze dicht met beplating.  

 

Badkamers en toiletten Fraterhuishof en St.Janshof in Harderwijk 

Ook dit project, waar ongeveer 100 badkamers en toiletten vervangen zijn, is via 

ketensamenwerking uitgevoerd. De bewoners zijn zeer tevreden met het eindresultaat. 
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1.2.2 Energiemaatregelen 

 

Per 1 januari 2015 komt voor huurwoningen het energielabel te vervallen en wordt er voor mutaties 

een energie-index afgegeven. UWOON verzorgt zelf de opnames en dataverwerking van de 

energielabels en heeft zich voorbereid op deze nieuwe wetgeving. Voor elke woning die muteert 

moet een energielabel bekend zijn. UWOON wil dat alle woningen in de toekomst minimaal label C 

hebben. Maatregelen hiertoe voeren we uit tijdens het planmatig onderhoud, zoals na-isoleren van 

gevels en HR++ beglazing in nieuwe kozijnen. In 2014 vervingen wij 521 cv-ketels door HR-ketels. 

 

Het onderstaande overzicht toont de stand van zaken van de energielabels op 31 december 2014.  

  
 

Label A B C D E F G 

31-12-2013 473 1718 2364 1551 1036 942 397 

31-12-2014 504 1791 2309 1556 1021 904 380 

Verschil 31 73 -55 5 -15 -38 -17 

 

Waar mogelijk combineert UWOON onderhoudswerkzaamheden. Dit geeft minder overlast bij 

huurders en is efficiënter. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het energielabel via planmatig 

onderhoud. Zoals uit de bovenste tabel blijkt, is UWOON op de goede weg. 

 

1.2.3 Onderzoek naar asbest 

 

UWOON rondde in 2014 een inventarisatie van asbesthoudende materialen in woningen af. 

Daarvoor onderzocht de firma Search tien procent van onze woningen, gebouwd voor 1994. Na dat 

jaar was de toepassing van asbest verboden. Inmiddels heeft UWOON een goed beeld van de 

aanwezigheid van asbest in de woningen. Het onderzoek riep weinig vragen op bij onze huurders. 

Omdat het een gevoelig onderwerp is, hebben we ons ingespannen om bewoners vooraf zo 

duidelijk mogelijk te informeren. De te nemen maatregelen zijn opgenomen in het planmatig 

onderhoud en worden zoveel mogelijk tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 11 

 

1.3  Niet Planmatig Onderhoud 

 

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

deel van het onderhoud ligt bij de verhuurder. Voor een reparatie plannen we vooraf een afspraak 

in. Bij een huuropzegging controleren we de woning en leveren we deze in een goede en veilige 

staat op aan de nieuwe huurder. 

 

Reparatieverzoeken 

In 2014 waren er 9.944 reparatieverzoeken. In 2013 waren dat er 9.500. De kosten per 

reparatieverzoek bleven nagenoeg gelijk; die gingen gemiddeld van € 180,- naar € 192,- per 

woning. De totale kosten liggen in totaal € 100.000,- hoger dan in 2013. In 2014 zijn echter ook 

bijzondere werkzaamheden verricht zoals elektraveiligheidskeuringen en aanpassingen met 

betrekking tot legionella. Binnen het onderhoudsteam sturen we aan op een nog efficiëntere 

werkwijze, zowel bij onze eigen medewerkers als bij derden. 

 

Aantal reparatieverzoeken per vestiging: 

Elburg  2.300 

Ermelo  2.902 

Harderwijk 4.742 

 

In 2015 streven we ernaar de reparatiekosten terug te brengen naar € 180,- per woning. 

 

Serviceabonnement 

De geboekte kosten voor het serviceabonnement blijven in 2014 binnen het begrote bedrag. Dit is 

mede gerealiseerd door scherp toe te zien op een efficiënte werkwijze. 

 

Mutatieonderhoud 

In 2014 maakte UWOON 532 woningen gereed voor een nieuwe huurder. Tijdens de vooropname 

controleert de wijkteamleider de staat van de woning, welke kosten en werkzaamheden voor 

rekening van UWOON zijn en welke voor de vertrekkende bewoner. UWOON communiceert dit 

duidelijk met de vertrekkende bewoner. Bij de eindoplevering controleren we nogmaals de 

gemaakte afspraken. 

 

De kosten voor UWOON bedroegen € 2.045,- per woning en lagen daarmee circa 10% hoger dan 

2013. In 2013 kwamen er aanmerkelijk meer woningen leeg, die nog in goede staat waren en 

waaraan UWOON daarom minder werk hoefde te verrichten. 
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2. Verhuren 
 

In 2014 heeft UWOON bijna 600 woningzoekenden aan een nieuwe woning geholpen. Dit waren 

deels nieuwbouwwoningen en deels bestaande woningen die vrijkwamen. Als sociale verhuurder is 

UWOON er primair voor huishoudens met een inkomen tot € 34.678 (prijspeil 2014). 

Woningcorporaties moeten minimaal 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen 

aan deze inkomensgroep.  

 

UWOON ziet ook de lagere middeninkomens (tot € 50.000) als doelgroep. Die hebben nu weinig 

mogelijkheden op de koopmarkt en er zijn voor hen te weinig dure huurwoningen. We mogen tot 

10% van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan deze groep toewijzen. Verder kan deze groep 

bij ons terecht voor (een beperkt aantal) huurwoningen in de vrije sector of goedkope 

koopwoningen, eventueel met inzet van de Starters Renteregeling. 

 

De toewijzing van sociale huurwoningen aan lagere inkomens komt in 2014 als volgt uit: voor 

Elburg 92,5%, voor Ermelo 97,4% en voor Harderwijk 97,8%. Voor heel UWOON is het 95,9%. Dat 

betekent dat zo’n 4% van de huurwoningen dus verhuurd is aan mensen met een inkomen boven 

€ 34.6678,-. 

 

UWOON heeft dit jaar extra aandacht besteed aan het aansluitend verhuren. Dit betekent dat wij 

de periode dat een woning leegstaat zo kort mogelijk houden. We besteden ook in 2015 hieraan 

extra aandacht en zullen hierover goed met onze huurders communiceren. 

 

2.1  Huurbeleid 

 

Uitgangspunten huurbeleid onder de loep: UWOON streeft naar betaalbaarheid 

In ons huurbeleid streven we naar een balans tussen betaalbaar wonen en mogelijkheden om te 

blijven investeren in onze toekomstige opgaven. We bewaken dat er voldoende betaalbare 

woningen zijn voor huurders en woningzoekenden met lagere (midden)inkomens. Concreet 

betekent dit dat wij slechts een deel vragen van de maximaal redelijke huurprijs van een woning.  

 

UWOON streeft binnen haar huurbeleid nadrukkelijk naar goede betaalbaarheid. Ook in het nieuwe 

ondernemingsplan staat het thema betaalbaarheid prominent op de agenda. Wij zien dat de 

betaalbaarheid van huurders onder druk komt te staan door huurverhogingen, maar ook door 

stijgende energielasten of dalende inkomsten. Met de huurdersraden hebben we afgesproken goed 

te onderzoeken hoe de betaalbaarheid van de woningen zich binnen het huidige huurbeleid 

ontwikkelt en of dit tot aanpassingen moet leiden binnen het beleid. Begin 2015 starten de 

gesprekken hierover en onderzoeken we gezamenlijk in hoeverre nieuwe uitgangspunten 

noodzakelijk zijn en welke keuzes we moeten maken.  

 

Het experiment ‘meenemen van de maximale huurprijs naar een nieuwe woning’ voor huurders die 

van een eengezinswoning van UWOON naar een gelijkvloerse woning verhuizen, liep in 2014 

door. Dit experiment is een initiatief van de huurdersorganisaties. Zij verwachten dat senioren met 

deze regeling eerder te bewegen zijn naar een andere (kleinere) woning te verhuizen. UWOON 

heeft het experiment in 2014 meer onder de aandacht gebracht van de huurders Het experiment is 

eind 2014 opnieuw geëvalueerd en lijkt op termijn financieel niet haalbaar. De uitkomsten en de 

toekomst van de pilot bespreken we in 2015 met de huurdersorganisaties.  
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2.2  Huurverhoging 1 juli 2014 

 

UWOON verhoogde de huren voor de woningen in 2014 met 4%. Dit is het gemiddelde CBS 

inflatiecijfer (2,5%) over 2013 plus de basis huurverhoging (1,5%) die het kabinet mogelijk maakte. 

Dit jaar maakte UWOON ook de keuze om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen 

voor mensen met een inkomen boven de € 34.085,-. In Harderwijk was dit niet mogelijk omdat we 

de benodigde gegevens niet tijdig hebben ontvangen van de Belastingdienst.  

 

2.3  Woningbezit UWOON 

 

Woningvoorraad per ultimo 2014 naar vestiging/huurklasse 

 
 

 

Woningvoorraad per ultimo 2014 naar woningtype/huurklasse 

 
 

 

Woningvoorraad per ultimo 2014 naar woningtype/huurklasse, per vestiging 
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2.4  Woonruimteverdeling 

 

Als corporatie moeten we minimaal 90% van de te verhuren woningen met een huurprijs tot en met 

€ 699,48 toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.678,-. Over 2014 kwamen we uit op 

95,9%. Hiermee voldoen we ruim aan de eisen.  

Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken sinds 

2004 samen volgens de Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling Noord-Veluwe. 

Woningzoekenden kunnen daardoor bij alle samenwerkende corporaties terecht voor een woning. 

Voor woningen onder de huurtoeslaggrens (per 1 januari 2014: € 699,48) moeten mensen een 

maatschappelijke of economische binding hebben met de regio. Zonder die binding zijn 

woningzoekenden op Harderwijk aangewezen.  

 

Overigens maakt UWOON zich in de regio sterk voor keuzevrijheid voor woningzoekenden, om te 

kunnen wonen waar zij willen. De nieuwe Huisvestingswet die per 1 januari 2015 van kracht is, 

heeft vrije vestiging als uitgangspunt. Binnen de regio vinden voorbereidingen plaats voor de 

invoering van de wet en wijzigingen in de woonruimteverdeling als gevolg daarvan. 

 

Verhuurde woningen  

Op www.hurennoordveluwe.nl staan de vrijkomende woningen van de regionale 

woningcorporaties. Bij de woning van hun keuze krijgen belangstellenden informatie over 

afmetingen, energielabel en toegankelijkheid. Reageren gebeurt vervolgens digitaal op de website 

van de betreffende corporatie. Hiermee zorgen we voor een transparante en efficiënte 

woonruimteverdeling.  

 

In 2014 kregen 598 huishoudens een woning van UWOON. Per gemeente gaat het om: 

Elburg:   138 woningen 

Ermelo:  179 woningen 

Harderwijk: 281 woningen 

 

Mutatiegraad in 2014: 5,9% 

De mutatiegraad is opnieuw gedaald (2013: 6,0% - 2012: 6,7% - 2011: 7,0%). Dit komt in 2014 

vooral door de eerste twee kwartalen. Sinds de zomer van 2014 zit het aantal mutaties in de lift.  

 

Nieuwe verhuringen naar doelgroepen 

Doelgroepen Elburg Ermelo Harderwijk 

 Starters 76 88 133 

 Doorstromers 62 91 148 

 

Nieuwe verhuringen naar woningtype 

Type Elburg Ermelo Harderwijk 

 Benedenwoning 9 31 30 

 Bovenwoning 4 6 8 

 Eengezinswoning 60 72 71 

 Eengezinswoning met bad- 
en slaapkamer op bg 

11 20 16 

 Etagewoning met lift 48 23 107 

 Etagewoning zonder lift 6 27 46 

 Kamer 0 0 2 

 Woonwagen/standplaats 0 0 1 

Totaal 138 179 281 
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Nieuwe verhuringen naar huishoudsamenstelling en huurprijs in 2014  

Huishouden/huurprijs Elburg Ermelo Harderwijk Totaal 
Eenpersoons     
< € 389,05 6 24 9 39 
€ 389,05 tot € 556,82 13 31 87 131 
> € 556,82 55 51 64 170 
Subtotaal 74 106 157 340 
Tweepersoons     
< € 389,05 0 1 2 3 
€ 389,05 tot € 556,82 7 9 22 38 
> € 556,82 32 29 35 96 
Subtotaal 39 39 59 137 
Drie- of meerpersoons     
< € 389,05 0 0 0 0 
€ 389,05 tot € 556,82 2 5 24 31 
> € 556,82 23 29 38 90 
Subtotaal 25 34 62 121 
Totaal 138 179 281 598 
 

2.5 Huurtoeslag 

 

Huurders met te weinig inkomen voor de volledige huur, kunnen huurtoeslag aanvragen bij de 

Belastingdienst. Of iemand daarvoor in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van de huurprijs 

(in 2014 maximaal € 699,48) en het gezamenlijk inkomen en vermogen van de huurder. Sinds 1 

januari 2014 kan UWOON de huurtoeslag niet meer verrekenen via de huur. De Belastingdienst 

betaalt de toeslag nu altijd rechtstreeks uit aan de rechthebbende huurder. 

 

2.6  Huurachterstanden 

 

Steeds meer mensen hebben moeite om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Dit gevolg 

van de recessie merkten wij al in 2012/2013 en die ontwikkeling zette zich in 2014 voort. Ook 

hebben we sinds eind 2013/begin 2014 meer problemen met het innen van automatische 

incasso’s. Dit heeft te maken met het nieuwe Europese betaalsysteem SEPA. Een automatische 

incasso wordt nu nog maar vijf in plaats van dertig dagen aangehouden, met een grotere kans op 

terugboeken tot gevolg.  

 

Het percentage huurachterstanden liet de eerste kwartalen een stijging zien. Door extra inzet op de 

verschillende dossiers hebben we het percentage vanaf september 2014 weer omlaag weten te 

krijgen. We begonnen het jaar met een huurachterstand van 0,67% van de totale huuropbrengst en 

eindigden met 0,49%.  

 

Door de verontrustende signalen in de eerste maanden hebben we vanaf begin 2014 nog meer 

aandacht besteed aan het terugdringen van huurachterstanden op een preventieve wijze. Naast 

het sturen van aanmaningen en betalingsherinneringen maakt de medewerker huurincasso een 

persoonlijke afspraak met de huurder. Immers, er kunnen meer problemen spelen.  

 

Samenwerking met partners als Stimenz is nog meer gezocht en verbeterd. Vanaf het tweede 

kwartaal van 2014 hebben we in gevallen van zes weken huurachterstand contact met Stimenz. 

Vervolgens bekijken we of we de huurder samen bezoeken of dat alleen Stimenz de huurder 

bezoekt. Pas in het uiterste geval geeft UWOON de vordering uit handen. Door de samenwerking 
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komen problemen van huurders eerder in beeld bij Stimenz en maken we sneller en concretere 

afspraken. De uitkomsten in 2014 zijn positief: minder zaken naar de deurwaarder, betere 

betalingsafspraken en op een eerder moment een juiste begeleiding vanuit Stimenz. We zetten dit 

voort in 2015.  

 

Naast deze samenwerking hebben wij ook de preventieve actie opgepakt om met extra interne 

inzet iedereen met een huurachterstand telefonisch te benaderen en reële en duidelijke afspraken 

te maken. Vervolgens monitoren we deze afspraken. Uit de volgende cijfers blijkt dat de 

preventieve acties en de samenwerking zijn vruchten afwerpt. 

 

Aantal huurders met een huurachterstand per 31-12-2013  

(voor de start van de extra preventieve acties): 

Vestiging Aantal contracten Totaal bedrag (€) Gemiddeld bedrag (€) 

Elburg  88   67.000   761 

Ermelo  66   33.000   500 

Harderwijk 366   249.000  680 

 

Aantal huurders met een huurachterstand per 31-12-2014  

Vestiging Aantal contracten Totaal bedrag (€) Gemiddeld bedrag (€) 

Elburg  57   44.000   772 

Ermelo  56    29.000   518 

Harderwijk 260   200.000  769 

 

UWOON heeft tien huurders met een huurachterstand die vallen onder de wettelijke 

schuldsanering (WSNP). Daarvan wonen er drie in Elburg, twee in Ermelo en vijf in Harderwijk. De 

huurder betaalt in zo’n geval alleen de lopende huur. Invordering van de totale huurschuld wordt 

stopgezet. In 2013 waren dit in totaal zes huurders.  

 

Ontruimingen 

Naast de uitzettingen hebben we in 2014 voor het eerst bijgehouden hoeveel mensen zelf de huur 

opzeggen vanwege een grote huurachterstand, om zodoende een mogelijke ontruiming te 

voorkomen. Dit kan – naast het aantal uitzettingen – een belangrijke indicator zijn als het gaat om 

mensen met grote (betalings)problemen. In totaal gaat het in 2014 om 14 huurders: zeven in 

Harderwijk, vier in Ermelo en drie in Elburg.  

 

Terwijl landelijk sprake is van een stijging, gaat het aantal huisuitzettingen bij UWOON naar 

beneden: tien in totaal, waarvan negen door een huurachterstand. Net als in 2013 ligt het aantal 

huisuitzettingen bij UWOON in 2014 ruim onder het landelijk gemiddelde. Een ontruiming is het 

uiterste middel bij het niet betalen van de huur. Het beleid bij UWOON is erop gericht de 

problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. De persoonlijke benadering van 

bewoners met een huurachterstand, via onder andere een huisbezoek en de samenwerking met 

andere hulpverlenende instanties zijn de belangrijkste onderdelen van onze aanpak. In Harderwijk 

ging het aantal uitzettingen fors omlaag, met meer dan 50% (drie in 2014, ten opzichte van acht in 

2013).  

 

Per vestiging ging het om: 

Elburg:  3 woningen 

Ermelo:  4 woningen  

Harderwijk: 3 woningen  
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2.7  Bijzondere doelgroepen 

 

Buiten het reguliere woonruimteverdeelsysteem huisvesten we mensen die om bijzondere redenen 

dringend woonruimte nodig hebben, zoals statushouders, vrouwen uit opvanghuizen en mensen 

met een verstandelijke of psychische beperking.  

UWOON vindt het heel belangrijk dat er woningen zijn voor mensen met een bijzondere zorgvraag 

die het op basis van eigen kracht niet direct redden. Het is een mooie bijdrage om mensen te 

helpen zelfstandig te wonen.  

 

Urgentieaanvragen 

Soms hebben mensen echt dringend woonruimte nodig en is er geen tijd om te wachten tot ze 

voldoende punten bezitten. De regionale urgentiecommissie (onderdeel van de 

Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling Noord-Veluwe) 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 105 van de 157 aanvragen toe, vrijwel 

gelijk aan 2013 (104 van de 161). Via UWOON kregen 38 mensen op deze manier een woning, 

waarvan 18 in Harderwijk, 13 in Ermelo en 7 personen in Elburg. Ook bestaat er 

stadsvernieuwingsurgentie. Van die groep vonden 4 mensen in Elburg, 1 in Ermelo en 13 in 

Harderwijk een woning. 

 

In 2014 werd er door UWOON 32 keer een woning verhuurd met een bijzondere toewijzing. Dit zijn 

woningtoewijzingen aan bijvoorbeeld mensen met een CIZ-indicatie, statushouders, opvanghuizen 

en woningen die tijdelijk verhuurd worden in het kader van de leegstandswet. Afspraken omtrent 

bijzondere toewijzing worden regionaal gemaakt. In 2014 gold voor 99 woningen (17% van 598 

mutaties) een bijzondere toewijzing. Het jaar daarvoor waren dit er 113 (21% van 548 mutaties).  

 

Sociaal vangnetoverleg (SVO) 

In 2014 nam UWOON iedere zes weken deel aan het zogenoemde ‘sociaal vangnetoverleg’ in 

zowel Elburg, Ermelo als Harderwijk. Alle zes Noord-Veluwse gemeenten werken samen binnen 

het overleg. De GGD Noord- en Oost-Gelderland coördineert dit vanuit het meldpunt 

Maatschappelijke Zorg. Sinds het vierde kwartaal is de werkwijze binnen het SVO is veranderd en 

daarmee efficiënter. In de nieuwe opzet werken we met een kernteam. Het kernteam beoordeelt 

welke organisatie een kwestie oppakt, of op welke manier dat gebeurt. 

Naast vijf kernteambijeenkomsten is er per gemeente drie keer per jaar een SVO met alle 

deelnemers. De bedoeling van deze werkwijze is om kortere lijnen te creëren en efficiënter te 

werken, waarbij de aanwezige personen beslissingsbevoegdheid hebben zodat uitvoering beter en 

sneller tot stand komt. 
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Centraal tijdens het overleg staan situaties waarbij samenwerking en afstemming noodzakelijk is 

omdat de problematiek een multidisciplinaire aanpak vereist. UWOON kan hiermee schrijnende 

gevallen snel melden en in een vroegtijdig stadium hulpverlening betrekken. Voorbeelden hiervan 

zijn het niet onnodig oplopen van schulden bij gezinnen of het adequaat begeleiden van kinderen 

uit probleemgezinnen. Deelnemers aan dit 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.  

 

2.7.1 Elburg  

 

Woningen voor statushouders 

De taakstelling voor 2014 was voor de gemeente Elburg gesteld op 22 personen. UWOON 

ontvangt via de gemeente gegevens van kandidaten die een woning nodig hebben. In 2014 

werden 8 woningen toegewezen. Hiermee werden 24 personen aan onderdak geholpen. In de 

gemeente Oldebroek heeft UWOON dit jaar voor het eerst een eengezinswoning aangeboden aan 

statushouders, waarin 4 personen hun intrek namen. 

 

Woonwagenbewoners 

UWOON beheert het gemeentelijk woonwagenkamp aan de Giek. Het kamp bestaat uit vijf 

standplaatsen. Een standplaats werd in 2014 ontmanteld. 

 

Woningzoekenden met zorgvraag 

UWOON verhuurt in de gemeente Elburg 89 woongelegenheden aan of via een aantal instellingen. 

Careander is daarvan met 35 woningen de grootste afnemer. Andere instellingen zijn EBC (26), 

GGZ-C (12), Stichting Philadelphia en Stichting Interakt Contour (ieder 6) en ’s Heeren Loo (4). 

 

2.7.2 Ermelo 

 

Woningen voor statushouders 

De gemeentelijke taakstelling voor Ermelo bestond in 2014 uit 22 personen. Er werd, in 

samenwerking met de Sociale Dienst Veluwerand, onderdak geboden aan 19 personen. Hiervoor 

stelde UWOON 12 woningen beschikbaar. De taakstelling werd daardoor net niet gerealiseerd. 

 

Woonwagenbewoners 

UWOON beheert voor de gemeente Ermelo het woonwagenkamp Patrijzenhof. Er zijn 7 

standplaatsen waarvan er in 2014 1 muteerde. 

 

Woningzoekenden met zorgvraag 

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).  
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2.7.3 Harderwijk 

 

Woningen voor 44 statushouders 

UWOON bood in 2014 onderdak aan 44 statushouders. Dit betreft vooral mensen die vluchtten uit 

Syrië en Eritrea. Zij wonen in 21 woningen van UWOON. Bij deze groep zit ook een aantal 

gezinsherenigingen (acht personen). Ondanks de verhoogde taakstelling voor de gemeente 

Harderwijk voldeed de gemeente in 2014 volledig aan die taakstelling.  

 

Huurders van een woonwagen/standplaats  

In 2014 verhuisde één huurder naar een standplaats van UWOON. 

 

Woningzoekenden met zorgvraag 

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), St. TRIN (1). 

 

Eén vrouw uit een opvanghuis 

Van de drie woningen die UWOON jaarlijks beschikbaar stelt, maakte één vrouw uit een 

vrouwenopvanghuis in 2014 gebruik. 

 

Woningen voor opvang ex-verslaafden 

UWOON stelde ook in 2014 vier woningen beschikbaar aan het project begeleid wonen van 

IrisZorg Verslavingszorg. Zo hielpen we in 2014 één nieuwe cliënt op weg naar zelfstandig wonen. 

Cliënten nemen de huurwoning na een geslaagde begeleiding over. Dit gebeurde in 2014 drie 

keer.  

 

Stap voor stap wonen 

UWOON verhuurt in Harderwijk sinds 2013 één woning voor het nieuwe experiment ‘Stap voor 

stap wonen’. Eind 2014 stelde UWOON nog een extra woning beschikbaar voor de tweede fase 

van dit experiment. Die wordt begin 2015 in gebruik genomen. Samen met het EBC, stichting De 

Ontmoeting, IrisZorg, Omnia Wonen en de gemeente, namen wij het initiatief voor dit project. De 

bewoners zijn mensen die vanuit onder andere de nachtopvang toe zijn aan een volgende stap in 

hun wooncarrière. Dat gebeurt onder professionele begeleiding van de zorgpartners. 

 

2.8  Verkoop huurwoningen 

 

In ons voorraadbeleid hebben we bepaald dat we in totaal 450 bestaande woningen willen 

verkopen. UWOON hield in de begroting 2014 rekening met 12 verkopen uit bestaand bezit. We 

verkochten echter meer woningen. Belangrijke reden is dat wij een groot aantal huurders van de 

verkooplijst aanschreven of zij belangstelling hadden om hun huurwoning te kopen tegen de 

getaxeerde waarde. Negen huurders maakten hier gebruik van; van vier woningen vindt de 

overdracht in dit verslagjaar plaats, de overige vijf transporteren in 2015. De andere verkochte 

woningen kwamen voor verkoop in aanmerking, nadat de huurder had opgezegd. In totaal 

verkochten we 18 woningen en nog 1 woning die wij aankochten vanwege een eerder project dat 

verkocht werd met terugkoopgarantie. Bij één woning in Ermelo verkochten we de grond vanuit een 

erfpachtconstructie.  
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De groep waar wij ons op richten bestaat voornamelijk uit starters op de (koop)woningmarkt. Wij 

laten de woningen onafhankelijk taxeren. UWOON werkt voor nieuw aan te bieden woningen 

samen met één makelaar voor Ermelo en Harderwijk en één makelaar voor Elburg.  

 

Elburg 

UWOON verkocht in Elburg 8 woningen. In ‘t Harde werden 22 woningen (nieuwbouw) verhuurd 

omdat er onvoldoende belangstelling was voor verkoop. Wanneer deze vrij komen, gaan ze 

opnieuw in verkoop.  

 

Ermelo 

Met de verkoop van 7 huurwoningen haalden wij in Ermelo onze doelstelling. Met name de Starters 

Renteregeling zorgde voor een verkoopimpuls. Ook verkochten we nog 1 woning die we moesten 

aankopen vanwege een terugkoopgarantie uit de regeling ‘kopen met korting’. 

 

Harderwijk 

In Harderwijk verkochten wij in 2014 drie woningen. We eindigden het jaar zonder te koop staande 

woningen. 
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3. Leefbaarheid 
 

UWOON vindt de inzet op behoud van een goed woonklimaat, leefbaarheid en tolerante buurten, 

nog steeds van waarde. In 2014 werkten we voor het eerst een vol jaar met ons team leefbaarheid. 

Hiertoe behoren de buurtbeheerders, medewerkers huurincasso, medewerkers herstructurering en 

medewerkers overlast. Op deze manier zijn lijnen binnen UWOON korter en leren we van elkaars 

ervaringen.  

 

Binnen ons nieuwe ondernemingsplan hebben we leefbaarheid niet als apart speerpunt genoemd, 

maar wel duidelijk de keuze gemaakt om actief te blijven op dit gebied. De afgelopen jaren is er 

vanuit met name de landelijke politiek kritiek gekomen op de inzet van corporaties op het gebied 

van leefbaarheid. Steeds vaker werden er vraagtekens gezet bij investeringsbeslissingen van 

corporaties op dit gebied. Investeringen in bijvoorbeeld speeltuinen en sportveldjes zijn opnieuw 

bekeken en worden vaak niet meer als een belangrijke taak van een corporatie beschouwd. Binnen 

UWOON is dit jaar discussie gevoerd over wat we wel en wat niet meer en wat we anders op het 

gebied van leefbaarheid willen ontplooien. We willen in ieder geval ook op het gebied van 

leefbaarheid effectiever en efficiënter werken. We hebben goed gekeken naar waar functies en 

medewerkers elkaar verstevigen en op welke gebieden we onze samenwerking met externe 

partners zoals welzijnspartijen en politie verder kunnen verbeteren. UWOON heeft een duidelijke 

rol en functie op het gebied van signaleren, verbinden en faciliteren, maar is geen hulpverlener. 

Een goede samenwerking met partners die een rol spelen in het welzijn van onze huurders, is dan 

ook voor ons cruciaal.  

 

Hennepconvenant 

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

hennepconvenant met de zes Noord-Veluwse gemeenten, vier woningcorporaties, de politie, het 

Openbaar Ministerie en netbeheerder Liander komt hiermee te vervallen. Overigens nemen deze 

partijen allen deel aan het nieuwe convenant en blijven onze partners om deze reden ongewijzigd. 

Doel is dat we illegale hennepkwekerijen sneller herkennen en ontmantelen, zodat we overlast en 

gevaarlijke situaties voorkomen. Voordeel van het regionale convenant is een nog betere 

samenwerking en meer duidelijkheid en eenheid, onder meer richting de rechtbank. 

 

In 2014 hebben 3 huurders de huur opgezegd omdat ze anders, conform het convenant, de woning 

zouden zijn uitgezet in verband met hennep. Hiermee is een juridisch proces voorkomen. Wel moet 

de huurder in kwestie eventuele herstelkosten betalen en kan hij in onze regio geen andere woning 

huren.  

 

3.1  Leefbaarheidsprojecten 

 

Buurtbemiddeling 2014 

Buurtbemiddeling is ondertussen een belangrijk instrument bij de aanpak van problemen tussen 

bewoners. De verschillende betrokken partijen, zoals politie en corporaties, hebben baat bij het 

inschakelen van Buurtbemiddeling. 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.  

Tijdens de eindejaarbijeenkomst in december van Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek is 

het convenant door UWOON weer voor twee jaar verlengd, van januari 2015 tot en met december 

2016.  
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Verschillende instanties coördineren Buurtbemiddeling. Dat zijn: 

in Harderwijk : ZorgDat 

in Ermelo : Stimenz 

in Elburg : een externe projectleider 

 

Vestiging Aantal bemiddelingen  Gemeld door UWOON  Geslaagd 

Elburg  59    10    35 

Ermelo  17    6    15 

Harderwijk 96    36    64 

 

Het aantal bemiddelingen is vergelijkbaar met 2013. Het aantal geslaagde zaken is in 2014 

aanmerkelijk gestegen van 45% naar 66%. Een mooi resultaat van burgerkracht! 

 

UWOON Straatvoetbal 

Het UWOON Straatvoetbaltoernooi vond in 2014 voor de twaalfde keer plaats. De 

welzijnsorganisaties zorgden samen met de jongeren weer voor de organisatie. Jongeren die 

vroeger als kind meevoetbalden zitten nu in de organisatie. UWOON heeft ooit mede het initiatief 

genomen voor dit toernooi en is betrokken omdat de wedstrijden in de wijken plaatsvinden en 

jongeren zich hiervoor actief inzetten. Het is een prettige en uitdagende plek om 

organisatievaardigheden te leren en om bewust samen dingen te doen. Voetballen draagt er ook 

aan bij dat mensen met verschillende culturen elkaar beter leren kennen. 

 

Burendag 

Burendag is een landelijk initiatief dat het contact tussen buren stimuleert en daarmee werkt aan 

een sterkere sociale samenhang. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts stimuleren deze dag. Zowel 

in Ermelo als in Harderwijk was het een succesvol evenement. In beide plaatsen ondersteunde 

UWOON, samen met de welzijnspartijen, de organisatie van burendag.  

 

3.1.1 Elburg 

 

G-voetbal 

In 't Harde werd, met betrokkenheid van UWOON, een voetbaltoernooi georganiseerd voor 

mensen met een licht verstandelijke beperking. De organisatie was in handen van stichting Wiel; 

UWOON stelde een springkussen en partytenten beschikbaar. De opkomst was groot. 

 

Huttenbouwfeest 

In mei is er een Huttenbouwfeest in het molendorp in Elburg georganiseerd ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van speeltuin De Wildebras, samen met wijkcomité Elburg Vesting/Molendorp, 

Stichting Wiel en UWOON. UWOON stelde springkussen, hamers, spijkers, handzagen en een 

aanhanger beschikbaar. 

 

Boedelbeurs 

In ’t Harde Oost heeft een boedelbeurs plaatsgevonden. Bewoners van de wijk boden spullen te 

koop aan voor zijn of haar woning. Verschillende wijkbewoners zorgden voor koffie, thee en 

dergelijke. Het was een gezellige drukte, ook na sluitingstijd 17:00 uur. UWOON stelde een 

springkussen en een partytent beschikbaar.  
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3.1.2 Ermelo 

 

Emaus College  

UWOON besteedde ook in 2014 weer werk uit aan het Emaus College. Deze organisatie begeleidt 

jongeren van 12 tot ongeveer 23 jaar met gedragsproblemen. Het gaat om jongeren die vaak 

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

gezeten of een nare thuissituatie kennen. De jongeren 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. 

 

Tuinenproject 

Het tuinenproject is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en vrijwilligers 

rondom werkzaamheden in particuliere tuinen. Het Vrijwilligerssteunpunt van Pinel kan deze 

partijen gecombineerd inzetten bij situaties waar kosteloos tuinonderhoud of tuinonderhoud voor 

geringe kosten nodig is. UWOON verbindt en brengt de vraag vanuit de wijken met het bestaande 

aanbod in contact. 

 

Wijkteam (gemeente) Ermelo 

In 2013 ging het wijkteam van start in Ermelo, bestaande uit medewerkers van de drie 

welzijnsstichtingen, de wijkagenten, een regisseur van de gemeente en de buurtbeheerders van 

UWOON. De pilot van 2013 in Horst & Telgt en wijk Oost is in 2014 uitgebreid met wijk West en 

Speuld. Het wijkteam is het portaal voor alle inwoners die op zoek zijn naar passende 

ondersteuning voor hun vraag. 

 

3.1.3 Harderwijk 

 

Sociaal wijkteam 

UWOON werkte in Harderwijk mee aan het opzetten en uitbreiden van sociale wijkteams. In deze 

teams werken professionals van verschillende organisaties samen om mensen vroegtijdig in hun 

eigen woonomgeving te ondersteunen, en zo zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen. 

Onze buurtbeheerders hebben veel kennis van wat er in de wijk speelt; dit delen zij met het 

wijkteam. Meerwaarde voor UWOON is ook dat wij sneller (proactief) bewoners waar het dreigt mis 

te gaan, kunnen ondersteunen via dit team. Door goed samen te werken dragen wij allen bij aan 

een prettige woon- en leefomgeving. Begin december 2014 is het sociaal wijkteam gestart in de 

wijk Stadsweiden. 

 

Harderwijk Krachtteam (HK-Team) 

Op 20 maart 2014 ging dit team officieel van start. Er is een pilot van een jaar in de wijken 

Stromenwaard en Tinnegieter. Het HK-team wordt bemand door medewerkers van Stimenz en 

ZorgDat, versterkt de wijk/buurt en verbetert het welzijn en de leefbaarheid. Het team bundelt de 

krachten en kwaliteiten van bewoners; professionals bieden ondersteuning. Onze medewerkers 

kunnen aan het HK-team voegtijdig signalen uit de wijk doorgeven, waar het HK-team mee aan de 

slag gaat.  

 

Wijkschouw 

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

gemeente en betrokken maatschappelijke partners bekijken wij de wijk. Zo pakken we snel en 

adequaat knelpunten aan en melden bewoners gemakkelijk problemen. Samen verbeteren we dan 

de situatie.  
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Activiteiten in de wijk 

UWOON ondersteunt waar mogelijk verschillende activiteiten die de saamhorigheid van bewoners 

vergroten. UWOON organiseert deze niet, maar stelt bijvoorbeeld ruimte beschikbaar of levert 

materialen als het springkussen. Voor 2014 waren dat onder andere: 

 Iedere woensdagmiddag kinderactiviteiten in Het Clusterhuis 

 Iedere week activiteiten voor huurders in het Harderwijkhuis 

 Gezamenlijke schoonmaakacties op de nationale schoonmaakdag door kinderen en 

volwassenen 

 Iedere woensdagmiddag kinderactiviteiten in het Hoekie, garage P.C.Boutenslaan 

 Burendag Leemanstraat e.o. 

 Speldagen op scholen in de wijk 

 Buurtbarbecues 

 Het plaatsen van een duivenhokje voor cliënt(en) van Careander 

 Aanbrengen van kerstversiering bij de entrees van diverse complexen 

 Twee keer per week Bosbox in de Stromenwaard voor kinderen (bemand door vrijwilligers 

/bewoners, met ondersteuning van ZorgDat en de sportbuurtcoach) 

 Inloopavonden en -ochtenden in het clusterhuis voor jongeren, kinderactiviteiten en 

creatieve en educatieve doelen 

 

Reclassering 

Reclassering Nederland verwees ook in 2014 weer meerdere mensen die een werkstraf moesten 

uitvoeren naar UWOON. Zij verwijderen zwerfvuil, doen veeg- of schoffelwerk of doen 

schoonmaakwerk rond de complexen.  

 

Tuinonderhoud Stichting de Ontmoeting 

In 2014 pakten dertig dak- en thuislozen van Stichting de Ontmoeting 32 tuinen aan, en een 

speeltuin bij een wijkgebouw. Zij hielpen bewoners die door lichamelijke klachten of ouderdom niet 

in staat zijn hun tuin zelf te onderhouden. Ook achterpaden in complexen zijn in 2014 geschoond. 

De ‘winteroplossing’ in 2014 was een groot succes. Bezoekers van de Ontmoeting schilderden in 

appartementencomplexen en brandgangen. Ook in 2014 ondersteunt een vaste bezoeker van De 

Ontmoeting de beheerder van de speeltuin van het Havenkwartier met het onderhoud van het 

terrein. 

 

Huttenbouwfeest 

Het Huttenbouwfeest was in 2014 een groot succes. Zo’n 500 kinderen namen hieraan deel. Het is 

een prachtig feest in de zomer, onder andere voor kinderen die niet de mogelijkheid hebben om op 

vakantie te gaan. UWOON organiseert het Huttenbouwfeest samen met ZorgDat en de gemeente 

Harderwijk. Zo zorgt UWOON er onder andere voor dat de houten pallets geleverd worden. 

UWOON en ZorgDat verzorgen ook de op- en afbouw van het feest.  
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3.2  Sponsoring 

 

UWOON krijgt jaarlijks nieuwe sponsorverzoeken, die we toetsen aan onze sponsorcriteria. Ons 

sponsorbeleid en de criteria staan op onze website. UWOON sponsort bij voorkeur activiteiten die 

bijdragen aan het oplossen van een concreet probleem in wijken waar onze huurders wonen.  

 

In 2014 droeg UWOON bij aan projecten die de integratie van kwetsbare groepen in de 

samenleving stimuleren (€ 7.877,50), waaronder: Stichting JongerenCoach, Youth United, Stichting 

Present, Echo Youth, Vrienden van EBC en Proeverij de Ontmoeting. We sponsorden ook een 

project met sport als middel om mensen samen te brengen en te activeren (€ 500): de 

Veluwegames in Harderwijk. 

Daarnaast sponsorden we projecten op het gebied van lokale verbondenheid en cultuurhistorisch 

besef ( € 1.600) dit zijn: MultiCulti Harderwijk, Botterdagen Elburg, stichting Schapedrift in Ermelo 

en Stadsmuseum Harderwijk.  
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4. Zorgen 
 

In ons nieuwe ondernemingsplan formuleerden we vier ambities. Een daarvan is het bieden van 

meer mogelijkheden voor mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking om 

zelfstandig te wonen. Zo willen we onder andere gaan meten hoeveel bewoners beperkingen 

ondervinden bij het zelfstandig wonen. We streven ernaar dat 75% van deze mensen op termijn 

naar tevredenheid is geholpen. 

 

4.1  Elburg 

 

Jonge moeders 

Twee woningen stelden we beschikbaar aan EBC voor de duur van drie jaar. Deze zorgorganisatie 

gaat met behulp van vrijwilligers en medewerkers in iedere woning twee jonge moeders onder de 

20 jaar begeleiden om met kindje een weg te vinden in onze samenleving. Zij krijgen hiervoor 

anderhalf jaar de gelegenheid. 

 

Thornspic 

In Doornspijk nemen we actief deel aan het overleg met diverse partijen om de 

gemeenschappelijke ruimte in 't Hart van Thornspic om te vormen naar een 

wijkontmoetingscentrum waar meerdere partijen gebruik van maken. Deze gemeenschappelijke 

ruimte wordt nu gehuurd door de WZU en de bibliotheek. 

 

4.2  Ermelo 

 

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland 

Cliënten van de Ambulante Hulpverlening Midden Nederland hebben begin 2014 in nog te slopen 

woningen gewoond in de Eksterstraat. De tegenprestatie was om de tuinen te onderhouden 

rondom het woongebouw.  

 

4.3  Harderwijk 

 

Kansrijk Wonen 

UWOON stelde twee woningen beschikbaar in het kader van Kansrijk Wonen. EBC en UWOON 

werken sinds enkele jaren hierin samen. Het EBC biedt voor beide woningen de zorg die nodig is 

en zorgt ervoor dat in iedere woning een 'voorbeeldjongere' woont. Begin 2015 vindt een tweede 

evaluatie voor beide huizen plaats.  

 

Stap voor stap wonen 

UWOON heeft een woning in het kader van Stap voor stap wonen beschikbaar gesteld. Het project 

is er voor mensen zonder indicatie die toch ondersteuning bij het wonen en het groeien naar een 

zelfstandig bestaan nodig hebben. Binnen dit project lopen mensen verschillende stappen door op 

weg naar geheel zelfstandig wonen. Naast UWOON is ook woningcorporatie Omnia Wonen 

betrokken. De gemeente Harderwijk is vanuit de regie bij het project betrokken. Iriszorg, Stichting 

Ontmoeting en het EBC bieden inhoudelijke zorg. 
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Stichting Noah 

Stichting Noah is van start gegaan in een woning van UWOON. De gemeenten Harderwijk en 

Ermelo financieren dit project. Noah is er voor mensen die plotseling dakloos zijn en tijdelijk 

opvang nodig hebben. 

 

‘Dol op Dagbesteding’ in De Aanleg 

De nieuwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnspartijen in De Aanleg blijkt 

succesvol. 

 

Vanuit de gezamenlijke behoefte om mensen en organisaties te verbinden hebben ZorgDat, 

InteraktContour, Zorggroep Noordwest-Veluwe en Ambulante Hulpverlening Midden Nederland op 

initiatief van UWOON de handen ineengeslagen. Samen is een voorziening gecreëerd die geschikt 

is voor uiteenlopende doeleinden. Binnen het gerealiseerde wijkontmoetingscentrum is er onder 

andere een dagbestedingslocatie voor mensen die aangewezen zijn op een beschermde 

omgeving. Tevens zijn er kantoorruimtes en is er een informatiepunt voor mantelzorg, 

ouderenadvies, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage gevestigd. De multifunctionele ruimte is 

geschikt voor een breed scala aan (wijkgerichte) activiteiten. Kortom, een uniek project waarin 

mensen in al hun eigenheid en diversiteit samenkomen!  
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5. Meepraten 
 

Meepraten is voor UWOON zeer belangrijk. Het betrekken van huurders bij ons beleid, hun eigen 

woning en hun woonomgeving is niet voor niets een van de doelstellingen uit ons nieuwe 

ondernemingsplan. Het meer betrekken van onze belanghouders bij onze organisatie en het 

vinden van elkaar binnen gemeenschappelijke belangen, staan hoog op onze prioriteitenlijst. In 

2015 werken we verder uit hoe we dit gaan invullen en welke projecten we willen starten. 

 

Onze visie op meepraten en participatie is duidelijk. 'Sociaal veilige buurten zijn voor ons buurten 

waar mensen graag willen wonen, met elkaar begaan zijn en zich daar betrokken bij tonen. Onze 

ideale situatie ontstaat niet vanzelf. Wij zijn overtuigd van de kracht van mensen en dat op basis 

van gelijkwaardige samenwerking met anderen het beste resultaat ontstaat. Eigen 

verantwoordelijkheid, betrokkenheid en de mogelijkheid om ons handelen te beïnvloeden zijn voor 

ons de basisvoorwaarden om onze droom een stap dichterbij te kunnen brengen.' 

 

UWOON verwacht dat als huurders en belanghouders regie en invloed op de directe leefomgeving 

uitoefenen, het hen ook gelukkiger maakt. Het vergroot de tolerantie en solidariteit, wat het 

communiceren met onze huurders makkelijker maakt en het samenwerken vergroot. 

 

5.1  Samenwerking huurders 

 

In 2014 hebben we in samenwerking met de huurdersvertegenwoordiging een eerste klantenpanel 

gehouden. Een groep van circa 12 huurders voerde in een panel een gesprek over het beleid 

geriefsverbetering van UWOON. Het was een eerste positieve ervaring met een panel. De 

huurders die deelnamen waren zeer positief over deze wijze van betrokken worden bij het beleid 

van UWOON. De ervaringen die we hiermee hebben opgedaan nemen we mee in de ontwikkeling 

van het ondernemingsplandoel 'het meer betrekken van huurders bij het beleid van UWOON, hun 

woning en woonomgeving'.  

In 2014 hebben verschillende huurders zich ingezet bij de ontwikkeling van het nieuwe 

ondernemingsplan. Niet alleen de betrokken huurders vanuit de huurdersraden, maar ook 

individuele huurders hebben hierop invloed gehad. 

 

Lokaal overleg 

UWOON heeft dagelijks contact met individuele huurders. Ook overleggen onze 

vestigingsmanagers gemiddeld zes keer per jaar met de lokale huurdersorganisaties. Vaste 

onderwerpen op de agenda zijn huur en verhuur, bewonersaangelegenheden, onderhoud, 

nieuwbouwprojecten, jaarplannen en 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. In Harderwijk is in 2014 een nieuwe bewonerscommissie van start gegaan. 

De huurders van de Eglantier hebben zich verenigd en zijn goed van start gegaan als commissie. 

Tijdens de overleggen van de commissie wordt de gang van zaken binnen het complex besproken.  

In verschillende complexen zijn bewoners als vrijwillig toezichthouder bereid om eventuele signalen 

of problemen uit het wooncomplex op te pakken en door te geven.  
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Gezamenlijk overleg 

De huurdersorganisaties vormen samen het huurdersplatform. Zij overleggen vier keer per jaar met 

de bestuurder van UWOON. De bijeenkomsten gaan over beleid en samenwerking. De manier 

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

protocol.  

 Over de volgende onderwerpen gaven de huurdersorganisaties in 2014 een 

advies:Beleid hulp en vergoeding bij planmatig onderhoud 

 Begroting UWOON 2014 

 Huurverhoging 2014  

 

UWOON heeft de volgende adviesaanvragen in 2014 verstuurd:  

 Huurverhoging 2014  

 Tussenadvies Ondernemingsplan UWOON (17-04-14)  

 Ondernemingsplan UWOON (17-10-14)  

 Begroting 2015 (05-12-12)  

 

De huurdersorganisaties hebben in 2014 besloten om de samenwerking in 2015 anders in te 

kleden. Huurdersraad De Betere Woning uit Elburg stapt uit het platform en geeft het overleg met 

UWOON in het kader van de overlegwet verder vorm. De huurdersraden uit Harderwijk en Ermelo 

zetten hun samenwerking met UWOON binnen het huurdersplatform op dezelfde wijze voort. 

 

Elburg 

 

Huurdersraad De Betere Woning 

Vanuit de vestiging Elburg vindt iedere twee maanden overleg plaats met huurdersraad De Betere 

Woning. Naast een vaste agenda kunnen beide partijen onderwerpen toevoegen. We spraken 

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

en diverse projecten uit het jaarplan 2014.  

 

Bewonerscommissies  

In Elburg zijn er drie bewonerscommissies in de woongebouwen Hart van Thornspic, Palaver en 

Baron van Lynden. Met de bewonerscommissies overleggen we gemiddeld twee keer per jaar. Ook 

overlegt de buurtbeheerder regelmatig met een of meer leden van de bewonerscommissie als de 

dagelijkse praktijk daartoe aanleiding geeft. 

 

Ermelo 

 

Huurdersbelangenorganisatie De Rode Draad werd De Groene Draad 

De Rode Draad wijzigde halverwege 2014 haar naam in De Groene Draad. De vestiging Ermelo 

overlegde in 2014 zes keer met de huurdersbelangenorganisatie.  

Op de agenda stonden punten die specifiek over Ermelo of over heel UWOON gaan. Onder meer 

zijn de nieuwbouwprojecten aan de orde geweest: Het Trefpunt, de Kampvelderweg, de 

Eksterstraat en de Verbinding. Ook is de voortgang besproken van de activiteiten in het jaarplan en 

het planmatig onderhoud in 2014, waaronder twee projecten van 160 en 120 woningen waar 

energieverbeterende maatregelen worden getroffen. Het energiebeleid en de energiecoach 

stonden op de agenda omdat in Ermelo op dit punt pilotprojecten zijn uitgevoerd.  
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Bewonersvertegenwoordiging  

De buurtbeheerders van UWOON voeren regelmatig overleg met bewoners van een aantal 

complexen. Onderwerpen zijn onderhoudswerkzaamheden, leefbaarheid en activiteiten. De 

overleggen vinden plaats bij: 

 Weegakker 

 IJsvogel 

 Vijverhof 

 Parc Viventra 

 Burgemeester Langmanlaan 

 Groot Horloo 

 Spechtstraat/Eksterstraat 

 De Verbinding 

 

Harderwijk 

 

Huurdersraad Woonwijs 

In 2014 vergaderden Woonwijs en UWOON meerdere malen. Zo worden de ontwikkelingen 

aangaande de Zeebuurt (herstructurering) en Prinsenhof (nieuwbouw) gevolgd en is het onderwerp 

huurverhoging en aftopping verschillende keren besproken. Daarnaast waren de 

prestatieafspraken tussen de gemeente Harderwijk en de woningcorporaties een belangrijk 

onderwerp van gesprek.  

 

Bewonerscommissies  

UWOON is actief binnen meerdere buurtteams en onze buurtbeheerders werken bij verschillende 

wooncomplexen nauw samen met de toezichthouders. Dat zijn betrokken bewoners die belangrijk 

zijn voor de leefbaarheid. UWOON hecht veel waarde aan deze samenwerking. Ook hebben veel 

wooncomplexen van UWOON een actieve bewonerscommissie waarmee we regelmatig 

vergaderen. Voorbeelden daarvan zijn de Kortekamp in Frankrijk, de Zeven Akkers, Albert 

Verweijplein en de P.C. Boutenslaan.  

 

5.2  Belanghouders 

 

Samenwerking krijgt een nieuwe dimensie 

Een goed contact met onze belanghouders is cruciaal. We vinden het belangrijk dat zij goed weten 

waaraan we werken en waarom we bepaalde keuzes maken. Daarnaast bespreken we waar we 

elkaar kunnen versterken in het bereiken van onze resultaten. De legitimiteit van onze activiteiten 

wordt mede bepaald door onze belanghouders. 

 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe ondernemingsplan zijn in 2014 verschillende 

belanghoudersbijeenkomsten geweest. Vele partijen namen deel aan deze bijeenkomsten en 

gaven hun visie op de belangrijkste thema's. We zijn trots op de grote belangstelling en input die 

wij van onze samenwerkingspartners ontvingen. De uitkomsten van zijn verwerkt in de uiteindelijke 

keuzes binnen het nieuwe ondernemingsplan. 

 

In 2014 zijn de eerste contouren gelegd voor het nieuwe samenwerken. Mensen moeten steeds 

meer zelf doen, de overheid trekt zich terug en het belang van vitale wijken en bewoners neemt 

toe. UWOON heeft te maken met een smallere taakopvatting en minder middelen om te besteden. 

Om toch onze ambities te realiseren heeft UWOON binnen haar nieuwe ondernemingsplan dan 
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ook duidelijk voor de koers van 'samen doen' gekozen, zonder dat dit moet leiden tot overbodige 

overlegmomenten. UWOON kiest voor effectief en efficiënt samen doen. In 2014 zijn de korte lijnen 

die er zijn tussen enkele maatschappelijke partners van groot belang gebleken. De samenwerking 

met welzijnswerk, maatschappelijk werk, de gemeente, de politie en de maatschappelijke zorg 

levert belangrijke resultaten op, waarbij huurders vanuit hun eigen inzet en verantwoordelijkheid 

ook duidelijk betrokken werden.  

Met Stimenz is een zinvolle samenwerking gestart om de huurachterstanden in het vroege begin 

aan te pakken. Niet alleen kijken we naar de achterstand, maar door de samenwerking met 

maatschappelijk werk is er ook aandacht voor andere problematiek. 

  

In het kader van ‘3 x Anders’ is er een aanzet gegeven om anders naar vastgelopen casussen te 

kijken. Vanuit de gemeente Harderwijk is er een initiatief gestart om vanuit verschillende partijen 

een nieuwe impuls te geven en, vanuit de gedachte dat maatwerk mogelijk moet zijn, casuïstiek 

opnieuw te beoordelen. Als professionele organisatie op dit gebied is het Instituut voor Publieke 

Waarde betrokken. 

 

VAC 

Omdat UWOON veel waarde aan de mening van de VAC’s (Voorlichting- en Adviescommissie) 

hecht, betrekken wij die graag bij onze nieuwbouw- en renovatieprojecten. In het hele werkgebied 

zijn inmiddels VAC’s werkzaam. Deze voormalige vrouwenadviescommissies adviseren 

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

gebruiksgemak van (toekomstige) bewoners.  

 

Gemeente Elburg 

Met de gemeente Elburg voeren wij ambtelijk en bestuurlijk structureel overleg. Het 

Prestatiecontract Wonen 2011-2015 is hierbij leidend, maar ook actuele situaties komen aan de 

orde. Een belangrijk onderwerp was dit jaar de voorbereiding van de lokale woonvisie. Bij het 

opstellen hiervan waren we nauw betrokken. In 2015 wordt deze met de gemeenteraad besproken. 

Na het vaststellen van de woonvisie gaan we de bespreking rondom de prestatieafspraken 

opstellen. 

 

Gemeente Oldebroek 

Omdat UWOON slechts 48 woningen in Oldebroek heeft, beperkte het contact met deze gemeente 

zich dit jaar tot ambtelijk niveau. Gespreksonderwerp was het stuk grond aan de Schiksweg in 

Oosterwolde. Het idee om hier te gaan werken met collectief opdrachtgeverschap leverde geen 

resultaten op. De gemeente heeft gevraagd om gesprekken op te starten met de stichting 

Dorpsbelang. Het ligt in de bedoeling om gezamenlijk een plan te ontwikkelen. 

 

Gemeente Ermelo 

UWOON overlegde dit jaar twee keer op bestuurlijk niveau met de gemeente Ermelo, waarbij 

verschillende zaken werden besproken. Daarnaast was er meerdere keren bestuurlijk overleg over 

specifieke projecten. Ook is er regelmatig overleg met ambtenaren. Belangrijke 

gespreksonderwerpen in 2014 waren de lokale woonvisie, de lopende bouwprojecten in Ermelo en 

de inpassing van het rioolretentiereservoir nabij project Het Trefpunt. De gemeenteraad stelde de 

lokale woonvisie vast. In 2015 stellen we gezamenlijk prestatieafspraken op.  
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Gemeente Harderwijk 

Met de gemeente Harderwijk hebben we een goede nieuwe start in de samenwerking gemaakt. 

Het nieuwe college is vanuit zijn visie op de stad aan de slag gegaan. Dit jaar voerden we tijdens 

een aantal zeer positieve gezamenlijke bijeenkomsten goede gesprekken over wonen in 

Harderwijk, nu en in de toekomst. Ook deed UWOON mee aan de 'Tour de Harderwijk', waarbij 

collegeleden in gesprek gingen met inwoners en vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven 

en verenigingen.  

 

Voorkoming huisuitzetting 

Gemeente, corporaties en andere betrokken partijen willen afspraken maken over het voorkomen 

van huisuitzetting door goed samen te werken aan preventieve acties. De uitkomsten van deze 

gesprekken hebben geleid tot een nieuwe samenwerking tussen UWOON en Stimenz.  

 

Bewonersinvloed binnen de Zeebuurt 

In 2014 is de bewonersbetrokkenheid binnen de verschillende overleggroepen onverminderd 

doorgegaan. Gezamenlijk vierden we dit jaar de afronding van de werkzaamheden in de 

Schrassertstraat en is het 'stokje' in de vorm van een karakteristieke rode dakpan doorgegeven 

aan de volgende fase in de Zeebuurt. 

 

UWOON of de afzonderlijke vestigingen voeren 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  Stuurgroep Wonen Zorg Welzijn 

 GGZ  Sociaal vangnetoverleg 

 Icare  

 Stichting Careander  

 EBC  

 Stichting InteraktContour  

 Stichting ’s Heeren Loo  

 Bureau Jeugdzorg  

 MEE Veluwe  

 Zorggroep Noord-West Veluwe  

 GGD  

 Ambulante hulpverlening  
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Elburg: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden 

 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Stichting WIEL (welzijn Elburg)  Regiegroep Ouderen en 
gehandicaptenbeleid 

 Seniorenraad  Werkgroep Wijk- en buurgericht werken 

 Stichting Philadelphia Zorg  Sociaal vangnetoverleg 

 InteraktContour  

 Wijkontmoetingscentrum Thornspic, 
Doornspijk 

 

 GGZ-c  

 EBC  

 Careander  

 Woonzorg Unie Veluwe  

 Stimenz  

 Icare  

 Politie  

 

Ermelo: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden 

 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Bartiméus  Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam (EOZ) 

 Stichting Pinel (vanaf 01-01-2015: SWE)  Meldpunt bijzondere zorg 

 SWO Ermelo (vanaf 01-01-2015: SWE)  Netwerk Instellingen Zorg Ermelo (Nize) 

 Stichting ZorgNvrij  Werkgroep wijkgericht werken 

 Emauscollege/Kwadrant  Sociaal vangnetoverleg 

 Atelier Leonardo da Vinci  

 Natuurwerkplaats Materra  

 De Herbergier  

 Stimenz  

 Ambulante Hulpverlening Midden 
Nederland 

 

 GGZ  

 MEE Veluwe  

 Politie  

 

Harderwijk: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden 

 

Betrokken organisaties Werkgroepen 

 Sociale Dienst Veluwerand  Basisnetwerk aanpak jeugdoverlast 

 Steunpunt Huiselijk Geweld  Lokaal overleg coördinatie Beleid Wonen 
Zorg Welzijn 

 Centrum voor Jeugd en Gezin  Stuurgroep Integrale Veiligheid 

 IrisZorg  Klankbordgroep Waterfront 

 Tactus Verslavingszorg  Stuurgroep wijkaanpak Harderwijk 

 Stichting Ontmoeting  Werkgroep individueel wonen binnen de 
maatschappelijke zorg 

 ZorgDat  Werkgroep Kansrijk Wonen 
  Stem van de oudere migrant 
  Werkgroep woonoverlast 
  Werkgroep sociale wijkteams 
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5.3  Klanten tevreden over UWOON 

 

UWOON scoorde over 2014 gemiddeld een 7,9 bij de metingen van het KWH (Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector); een lichte stijging ten opzichte van de 7,7 in 2013. Onze huurders 

hebben een belangrijke rol in de metingen. Zij vullen een enquête in als ze een woning vinden of 

opzeggen, een klacht hebben of als bij hen een reparatie of onderhoud is uitgevoerd. Een grote 

groep andere huurders krijgt een enquête over onze dienstverlening in het algemeen. Omdat wij 

inmiddels veel e-mailadressen van onze huurders hebben, nemen we de enquêtes vaak digitaal af 

en verwerken we de reacties direct online. Dit bespaart tijd en geld en bovendien blijkt de respons 

veel groter. De tevredenheid nam dit jaar vooral toe op het gebied van reparatieverzoeken en 

onderhoud. 

KWH onderzoekt ook onze telefonische bereikbaarheid. De organisatie benadert steekproefsgewijs 

onze verschillende afdelingen en houdt bij of die reageren en correct antwoorden. Ook beoordelen 

ze of wij in onze brieven goed informeren en communiceren.  

 

De metingen vinden gedurende het hele jaar plaats. We zien steeds of onze dienstverlening op 

orde is. Dankzij de betrokkenheid van onze klanten blijven we continu verbeteren. 

 

AA-score in eerste Aedes-benchmark 

Goed nieuws voor UWOON was er ook bij de eerste Aedes-benchmark. Bedrijfslasten en 

klanttevredenheid van ruim 300 woningcorporaties in Nederland zijn daarin vergeleken. De 

resultaten waren eind november 2014 bekend. UWOON scoorde op beide onderdelen een A, en 

hoorde daarmee tot de 16 best presterende corporaties. We zijn trots dat onze huurders onze 

dienstverlening nog steeds goed waarderen, ook al namen we maatregelen om onze kosten en 

uitgaven te beperken. 

 

5.4  Regionale Klachtenadviescommissie 

 

De regionale Klachtenadviescommissie werkt voor de woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe 

en voor Woonpalet in Zeewolde. De commissie is onafhankelijk en adviseert over de afhandeling 

van klachten die huurder over hun verhuurder hebben.  

 

De samenstelling in 2014: 

 De heer A. Tuitel, voorzitter (herkiesbaar in december 2014) 

 De heer K.J.W. de Leeuw (herkiesbaar in maart 2015) 

 Mevrouw M. Bulsink (herkiesbaar in februari 2016) 

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw P. van Guilik, werkzaam bij Omnia Wonen. 

 

De Klachtenadviescommissie heeft in 2014 twee klachten over UWOON tijdens een hoorzitting 

behandeld. Een klacht betrof het gebrek aan energetische maatregelen in een woning met einde 

levensduur 2020. In afwachting van het besluit tot sloop of in stand houden wordt er alleen 

noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. De Klachtenadviescommissie adviseerde in de betreffende 

woning onderzoek te doen naar de vocht- en schimmelproblematiek en gaf het advies het besluit 

over slopen of in stand houden van de woning te bespoedigen. UWOON heeft aangegeven de 

klachten per woning te onderzoeken en in 2015 de bewoners uitsluitsel te geven over de toekomst 

van de woningen. De andere klacht ging over een ingediende overlastmelding die UWOON niet, of 

niet in voldoende mate had opgelost. Deze klacht bleek niet terecht. Een van de bewoners had de 

afspraak met Buurtbemiddeling afgezegd. Op advies van de Klachtenadviescommissie heeft 

UWOON opnieuw Buurtbemiddeling gearrangeerd.  
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5.5  Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 

 

De Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe is een onafhankelijke 

klachtencommissie van de regionale gemeenten die samenwerken aan de woonruimteverdeling. 

Deze waarborgt de rechtszekerheid voor iedereen die in zijn belang is getroffen bij de uitvoering 

van de overeenkomst. 

 

De commissie signaleert en adviseert. De klachten kunnen te maken hebben met de 

woonruimteverdeling of beslissingen van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Noord-

Veluwe. 

 

De samenstelling in 2014 was: 

 de heer mr. W.L. Zielhuis, voorzitter 

 de heer J.W. Klein, plaatsvervangend voorzitter 

 de heer mr. P.M. Hoekstra, lid 

 de heer mr. B. Blokzijl, lid 

 mevrouw M.Y.M. Baars-van Veen (adviseur/secretaris) 

 

In 2014 zijn veertien klachten behandeld en afgedaan. Drie klachten hebben betrekking op de 

samenwerkingsovereenkomst en elf op beslissingen van de urgentiecommissie.  

 

Uitvoering samenwerkingsovereenkomst 

De klachtencommissie heeft in 2014 één klacht over de uitvoering van de 

samenwerkingsovereenkomst gegrond verklaard.  

 

Afwijzing urgentieaanvraag 

De klachtencommissie beoordeelt of de urgentiecommissie in redelijkheid tot de bestreden 

beslissing heeft kunnen komen. Van de elf klachten over het afwijzen van een verzoek om 

urgentie, is één klacht gegrond verklaard (in 2013 zijn alle klachten tegen de afwijzing van het 

urgentieverzoek ongegrond verklaard). 
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6. Werken 
 

Het is belangrijk dat onze medewerkers de missie, visie en kernwaarden van UWOON 

onderschrijven. Kwaliteit leveren en efficiënt en effectief werken moeten vanzelfsprekend zijn. Als 

maatschappelijke organisatie zoeken we bij investeringen en uitgaven altijd naar een evenwicht 

tussen financieel en maatschappelijk rendement. Hoe efficiënter en effectiever wij onze 

bedrijfsvoering inrichten, hoe meer ruimte we hebben voor onze maatschappelijke doelstellingen. 

HRM-beleid heeft hierin een belangrijke rol en staat ten dienste van onze organisatiedoelstellingen. 

Het is gericht op continuïteit, optimale productiviteit, kennis en vaardigheden en vorming. Ook 

besteden we structureel aandacht aan een gezonde en veilige werkomgeving.  

 

6.1  Organisatie 

 

PERSONEELSBESTAND  

(peildatum 31-12-2014) 

2014 2014 2013 2013 

verschil 

2014- 

2013 

  

gemiddeld fte in loondienst in kalenderjaar 93,11   97,55   -4,44 fte 

gemiddeld aantal medewerkers in kalenderjaar 112   117,6   -5,60 mdw 

aantal fte in loondienst op peildatum* 91,9   96,88   -4,98 fte 

aantal medewerkers in loondienst op 

peildatum*  
110 

  
115   -5,00   

aantal man in loondienst op peildatum* 55 50% 58 50,4% -3,00 -0,4% 

aantal vrouw in loondienst op peildatum* 55 50% 57 49,6% -2,00 0,4% 

aantal 0-uren 3 3,3% 3 2,6% 0,00 0,7% 

deeltijd 43 39,1% 44 38,3% -1,00 0,8% 

voltijd 64 58,2% 71 61,7% -7,00 -3,6% 

gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers**  

23,4 

  

21,7   1,70 

uur 

per 

week 

gemiddelde arbeidsduur allen; excl 0-uren 

30,9 

  

30,9   0,00 

uur 

per 

week 

* exclusief stagiaires; inclusief tijdelijke inzet ter vervanging van arbeidsongeschikte medewerkers 

** exclusief 0-uren medewerkers 

 

INLEENPERSONEEL 2014 2013 

wegens arbeidsongeschiktheid (inclusief zwangerschapsverlof)* 100,00% 53% 

in afwachting vervulling vacature* 0% 47% 

overig* 0% 0% 

      

totale kosten van inleenpersoneel als percentage van de 

begrote loonkosten voor regulier personeel 
0,38% 1,13% 

* als percentage van de totale kosten voor inleenpersoneel in rapportagejaar 
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AANTAL DIENSTJAREN 
2014 2014 2013 2013 

verschil 

2014- 2013   

0 tot 5 jaar 36 32,7% 42 36,5% -6 -3,8% 

5 tot 10 jaar 21 19,1% 20 17,4% 1 1,7% 

10 tot 15 jaar 20 18,2% 20 17,4% 0 0,8% 

15 tot 20 jaar 10 9,1% 12 10,4% -2 -1,3% 

meer dan 20 jaar 23 20,9% 21 18,3% 2 2,6% 

totaal 110 100,0% 115 100,0% -5   

gemiddelde diensttijd 12 jaar 11 jaar 1 jaar 

 

LEEFTIJDSOPBOUW 
2014 2014 2013 2013 

verschil 

2014- 2013   

jonger dan 25 jaar 1 0,9% 1 0,9%   0,0% 

25-35 jaar 17 15,5% 18 15,7% -1 -0,2% 

35-45 jaar 28 25,5% 31 27,0% -3 -1,5% 

45-55 jaar 40 36,4% 39 33,9% 1 2,5% 

55 jaar en ouder 24 21,8% 26 22,6% -2 -0,8% 

totaal 110 100% 115 100,0%     

gemiddelde leeftijd 47,3 jaar 46,9 jaar 0,4 jaar 

 

ZIEKTEVERZUIM  
2014 2013 

verschil 

2014- 2013 

gemiddeld 2010 

t/m 2014 

ziekteverzuim totaal * 4,25% 3,7% 0,6% 3,9% 

gemiddelde duur in kalenderdagen 

(lang verzuim) 
14,2 14,8 -0,6 

15,8 

frequentie (lang verzuim) 1,1 1,1 0,0 1,15 

Ziekteverzuim kort**  1,1% 1,1% 0,0% 1,2% 

* uitgedrukt in kalenderdagen 

** uitgedrukt in kalenderdagen, verzuim tot één week 

 

VERLOOP 
2014 2013 

verschil 

2014- 2013 

gemiddeld 2010 

t/m 2014 

verlooppercentage*  5,36% 6,00% -0,64% 3,40% 

* aantal medewerkers uit dienst/gemiddeld aantal medewerkers (in kalenderjaar) 

 

 

6.2  Personeel en Organisatie 

 

Meldregeling Integriteitscode  

UWOON werkt in een publiek taakveld. Wij vinden het terecht dat ons handelen kritisch wordt 

gevolgd; dat doen we zelf ook. Ons beleid moet transparant en integer zijn. Daarom heeft UWOON 

een interne gedragscode en een meldregeling voor overtredingen van deze code. Sinds 2011 

maakt UWOON gebruik van het geautomatiseerde meldsysteem SpeakUp. Medewerkers kunnen 

geheel anoniem via deze meldregeling frauduleus, onethisch of onwettig gedrag van anderen 

melden. De integriteitscode die UWOON in 2010 heeft opgesteld is openbaar en staat op 

www.uwoon.nl. In 2014 zijn er geen meldingen geweest. 
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Scholing  

Voor een dienstverlenende organisatie als UWOON is het cruciaal dat onze medewerkers de 

kwaliteit van hun werk vasthouden of verbeteren. Daarom investeren we volop in scholing. 

UWOON vindt het als werkgever ook belangrijk dat er een goede balans is tussen 

bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities van medewerkers. Met medewerkers bespreken we 

jaarlijks welke opleidingen nodig zijn voor het realiseren van onze bedrijfsdoelen en persoonlijke 

loopbaanontwikkeling. Voor het laatste is er voor onze medewerkers individueel 

Loopbaanontwikkelingsbudget (een uitwerking van cao-bepalingen). De vaardigheden en kennis 

van onze medewerkers zijn in 2014 onderhouden via herhalingstrainingen op diverse gebieden, 

zoals veilig bevrijden van liftpassagiers, liftonderhoud, energielabeling, herkennen en omgaan met 

psychische problematiek en agressietrainingen.  

 

Arbo 

In de verzuimcijfers zien we in 2014 een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Geen 

van de verzuimsituaties is arbeidsgerelateerd. De stijging in 2014 komt door meer langdurige 

verzuimsituaties (niet door de werkgever te beïnvloeden) dan voorgaande jaren. De stijging is 

incidenteel.  

 

We zien een stijgende tendens in het aantal agressiemeldingen en meldingen over overig 

onacceptabel gedrag. Ook in 2014 zijn onze medewerkers geschoold om met agressie om te gaan.  

 

De organisatie van onze bedrijfshulpverlening hebben we in 2014 geëvalueerd op efficiëntie en 

effectiviteit. Dit leidde tot enige aanpassingen die in 2015 van kracht worden. Verder is in 2014 

gestart met een nieuwe meerjaarlijkse Arbo-risico-inventarisatie. Evaluatie en eventuele 

aanpassingen van ons arbobeleid volgen in 2015. 

 

Stage 

Wij willen bijdragen aan de beroepsvorming van Nederland, ook als er geen direct belang is voor 

UWOON. In 2014 hebben we acht personen van verschillend opleidingsniveau een stageplaats 

gegeven. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Een goed arbeidsvoorwaardenpakket is één van de middelen voor UWOON om goede 

medewerkers aan te trekken en te behouden. Arbeidsvoorwaarden worden steeds kritisch gevolgd 

om ze aan te passen aan veranderende eisen voor bedrijfsvoering en arbeidsmarkt. Ook houden 

we rekening met maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds overwegen we wat ze bijdragen aan 

onze missie. In 2014 heeft toepassing van deze uitgangspunten geleid tot een versobering van ons 

arbeidsvoorwaardenpakket. Dit geldt bijvoorbeeld voor de autoregeling, de beweging/sportregeling 

en het attentiebeleid.  
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6.3  Ondernemingsraad 

 

Ook 2014 een bewogen jaar geweest voor woningcorporaties. Politiek gezien staat de sector hoog 

op de agenda. In 2014 zijn dan ook diverse zaken tussen de bestuurder van UWOON en de 

Ondernemingsraad (OR) besproken. 

 

UWOON heeft in 2014 diverse beleidsmaatregelen moeten nemen om in staat te blijven heffingen 

te betalen en de nodige investeringen te kunnen blijven doen in de toekomst. Naast de bijstelling 

van het 'werkkostenapparaat' is gekeken naar de organisatiestructuur. 

 

De OR bestaat in 2014 uit:  

 Mark de Jager (vz, cie. Personeelsbeleid) 

 Bert Smits (vice-vz, cie. Arbo) 

 Helen de Jonge (cie. Personeelsbeleid) 

 Mieke Vierwind (cie. Financiën)  

 Monique Willems (cie. Communicatie)  

 Patrick Vos (cie. Financiën)  

 Wendy Eghuizen (cie. Arbo)  

 Anneke Vos ondersteunt als ambtelijk secretaris de OR 

 

De samenwerking onderling en met de directeur-bestuurder was veelvuldig en constructief. 

Contact met de achterban onderhield de OR door actief te vragen naar onderwerpen, door het 

uitschrijven van onze jaarlijkse achterbanbijeenkomst, via ons OR-bulletin en door de OR als vast 

punt te plaatsen op de agenda van werkoverleggen.  

 

Onderwerpen waaraan de OR veel tijd en energie besteedde zijn: 

 adviesaanvraag Ondernemingsplan 

 adviesaanvraag reorganisatie NPO en Vastgoed 

 werkkostenregeling 

 RI&E 

 communicatie / werkplezier 

 

De OR schreef in 2014 zeven vergaderingen uit. Met het bestuur vonden daarnaast vier 

overlegvergaderingen plaats. Voor de behandeling van de adviesaanvraag Ondernemingsplan 

planden we separaat een aantal OR-bijeenkomsten en overlegvergaderingen in. De OR sprak ook 

met de Raad van Commissarissen. 

 

OR-Speerpunten voor 2015 zijn:  

 RI&E: bewaking, uitvoering en voortgang 

 werkplezier.  
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7. Governance 
 

7.1  Bestuursverslag 

 

De taken van het bestuur zijn geformuleerd in de statuten en het bestuursreglement. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de realisatie van missie, doelstellingen, strategie, beleid en de daaruit 

voortvloeiende resultaten. Ook de continuïteit van de organisatie, risicobeheersing, financiën en 

het naleven van wet- en regelgeving voor woningcorporaties behoort tot het takenpakket. 

Kwartaalrapportages zorgen voor inzicht in de voortgang van activiteiten en financiële monitoring. 

Het bestuur bespreekt deze rapportages periodiek met de Raad van Commissarissen.  

 

Belangrijke bestuursthema’s in 2014 

 

Efficiënt werken, zorgvuldige uitgaven én goede prestaties 

Ondanks de extra financiële druk op onze middelen, kunnen we 2014 afsluiten met een goed 

resultaat. Dit is onder andere te danken aan maatregelen die we troffen om kritisch op onze kosten 

en uitgaven te zijn. Dit is niet ten koste van onze voornemens gegaan: verreweg de meeste van 

onze voornemens zijn gerealiseerd, inclusief uitgaven in nieuwbouw en onderhoud. UWOON heeft 

zich in 2014 dus onverminderd ingezet voor de kwaliteit van wonen en leefbaarheid in Harderwijk, 

Ermelo en Elburg. 

  

Een deel van door ons af te dragen heffingen wordt betaald doordat UWOON de huren boven 

inflatie en inkomensafhankelijk verhoogde. Dit dekte over 2014 zo’n 20% van de heffingen. We 

willen en kunnen de rekening van de Verhuurders- en de saneringsheffing niet alleen bij onze 

huurders neerleggen. UWOON bezuinigde daarom ook op eigen kosten. Zo kozen we bij onze 

uitgaven in planmatig onderhoud voor andere materialen en vervangingstermijnen en kunnen we 

ook op de langere termijn verder besparen op kosten. In 2015 nemen we het minimale 

kwaliteitsniveau van nieuwe woningen onder de loep, waarmee de bouw van nieuwe woningen 

goedkoper moet worden. 

  

UWOON anticipeert tijdig op de heffingen en het betaalbaar houden van huurwoningen op termijn. 

We zijn trots dat de verlaging van bedrijfskosten niet ten koste ging van de tevredenheid van onze 

huurders. Niet voor niets kreeg UWOON in de eerste bedrijfsvergelijking van corporaties (Aedes-

benchmark) twee keer de hoogste score A. Slechts 16 van de 389 corporaties in Nederland 

behaalden deze prestatie! 

 

Ondernemingsplan 2015-2018  

Samen met huurders, belanghouders en medewerkers hebben we in 2014 hard gewerkt om de 

belangrijkste ambities voor de komende jaren vast te leggen. Hiermee formuleerden we ons 

nieuwe ondernemingsplan. Het was een mooi en intensief proces waarin we merkten dat men onze 

visie en missie en onze kernwaarden deelt. UWOON werkt toekomstbestendig, streeft naar 

verbetering en verbinding en is betrouwbaar. Begin 2015 is het ondernemingsplan vastgesteld door 

het bestuur en goedgekeurd door de RvC. Voor 2015 staat een aantal concrete acties op de 

planning om eind 2018 de verschillende ambities te halen. Ons ondernemingsplan is te vinden op 

www.uwoon.nl. 
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Betaalbaar wonen, beperkte huurachterstand  

Steeds meer huurders kampen met financiële problemen door stijgende lasten, afnemende 

inkomsten of een combinatie daarvan. UWOON realiseert zich deze problematiek terdege. In 2014 

zetten we daarom extra in op het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Onze 

medewerkers zijn bedreven en vasthoudend en spannen zich tot het uiterste in om huisuitzetting te 

voorkomen. Dat doen ze door in een vroeg stadium samen te werken met maatschappelijk werk en 

schuldhulpmaatjes, door vroegtijdig en persoonlijk contact te leggen met huurders en door reële 

betalingsafspraken te maken. In 2014 werkten we in Harderwijk intensief samen met 

maatschappelijk werk Stimenz, en vanaf eind 2014 ook in Elburg. Gezamenlijk bezochten we 

huurders die met een huurachterstand kampen. Zo’n huurachterstand is regelmatig een gevolg van 

één of meer problemen, economisch of maatschappelijk. Stimenz kan bewoners helpen met het 

werken aan een structurele oplossing. Zelfs in de korte tijd waarin we deze gezamenlijke aanpak in 

de praktijk brengen, kon het aantal deurwaarderszaken al met 90% beperkt worden. Hiermee 

matigen we ook onnodige extra kosten voor onze huurders. Een hoopvol resultaat.  

 

We betreuren het dat we soms toch nog mensen uit hun huis moeten zetten. Dit uiterste middel 

hebben we in 2014 uiteindelijk 10 keer moeten inzetten. Dit ligt nog steeds aanmerkelijk lager dan 

het landelijk gemiddelde. Met veel extra inspanningen konden we het percentage aan 

huurachterstand op gemiddeld 0,6% houden, net iets hoger dan de 0,5% die we als norm stelden. 

Toch zijn we er blij mee dat het ook in deze tijd is gelukt om samen met onze huurders het 

probleem van huurachterstand beperkt te houden. 

 

De verwachting is dat de komende jaren de betaalbaarheid van het wonen verder onder druk komt 

te staan. UWOON startte in 2014 een grondig onderzoek naar wat dit betekent voor haar huurders 

in de regio Noord-Veluwe en welke beleidsmaatregelen we hierin kunnen nemen. In 2015 

bespreken we dit beeld en de wijze waarop UWOON dit vertaalt in huurbeleid verder met de 

huurdersorganisaties. 

 

Woonruimteverdeling 

We vinden het belangrijk dat mensen kunnen wonen waar zij willen. Binnen ons werkgebied 

maakten wij ons in 2014 hard voor de keuzevrijheid van onze (toekomstige) klanten. Het doel was 

om meer initiatief bij de woningzoekenden neer te leggen en de kansen van sommige doelgroepen 

te vergroten. Per 1 januari 2015 is de Huisvestingswet van kracht, die vrije vestiging (en het 

vervallen van bindingseisen) als uitgangspunt heeft. Een prima uitgangspunt wat ons betreft. In 

2014 voerden we regelmatig overleg met corporaties en gemeenten in de regio. Merkbaar was dat 

visies over het loslaten van regels en het selectiecriterium voor woningtoewijzing tussen 

gemeenten en corporaties uiteen liepen. We verwachten in 2015 te komen tot afspraken over dit 

onderwerp, waarbij er ruimte is om met andere toewijzingsmethoden te experimenteren.  

Sinds augustus 2014 loopt in Ermelo een proef met het behouden van punten als mensen een 

kleine woning accepteren. Hiermee verbetert de verhuurbaarheid van deze woningen. De eerste 

resultaten zijn positief, we zetten dit project dan ook voort in 2015. 

 

Eén van de knelpunten voor woningzoekenden is dat er steeds minder woningen vrij komen. Ook 

merken we dat senioren langer in hun (gezins)woning blijven wonen, dan vanwege hun 

beperkingen wellicht verstandig is. Wij begrijpen dat overigens heel goed, het is een grote stap om 

een vertrouwde omgeving achter te laten. Daarnaast is de nieuwe huurprijs vaak een obstakel. Om 

de doorstroming te bevorderen, zijn we in 2012 een experiment gestart met het behouden van het 

streefhuurpercentage bij verhuizing, naar een idee van onze huurdersorganisaties. Sinds medio 

2013 maakten 52 huishoudens gebruik van de regeling. Voor de meeste senioren was de regeling 
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echter niet doorslaggevend om te gaan verhuizen. De maatregel kent op langere termijn hoge 

kosten, omdat er een flinke derving van huurinkomsten aan verbonden is. We leggen de toekomst 

van de pilot in 2015 voor aan onze huurdersorganisaties.  

 

Pilot Governance 

Eind 2014 werkte UWOON mee aan een pilot op het gebied van governance van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT). UWOON was één van de twee corporaties die hieraan 

meewerkten. Met de Governance Code als uitgangspunt is een aantal verdiepende vragen gesteld 

over de toepassing ervan in onze organisatie, teneinde een beeld te kunnen vormen over de 

‘checks & balances’ tussen bestuur en RvC. Naast een vragenlijst zijn bestuurder, voorzitter en 

vicevoorzitter van de RvC bevraagd in een uitvoerig gesprek op ons kantoor. Het eindverslag met 

bevindingen van deze pilot verwachten we begin 2015.  

 

Integriteit 

Leidinggevenden en medewerkers van UWOON moeten van onbesproken gedrag zijn. In 2010 

spraken we uitgebreid over wat integer is en wat niet. We stelden geen ge- en verboden op, maar 

richtlijnen voor gewenst gedrag. We maken het onderwerp integriteit bespreekbaar. 

Integriteitsdilemma’s of eventuele voorvallen zijn een vast onderwerp tijdens team- en 

afdelingsoverleggen. Of medewerkers al dan niet gebruikmaken van uitnodigingen van bedrijven, 

komt dan bijvoorbeeld ter sprake. Een interne integriteitscommissie met daarin leidinggevenden en 

medewerkers, spreekt twee tot drie keer per jaar over onderwerpen die verbonden zijn met 

integriteit. Een vaste afspraak is dat kerstattenties van bedrijven met wie UWOON werkt, niet voor 

medewerkers persoonlijk zijn. Deze verzamelen we en verloten we onder alle medewerkers. In 

2014 bleek deze gedragslijn vragen op te roepen en daarom bespreekt de Integriteitscommissie 

deze in 2015. UWOON is verder aangesloten bij het SpeakUp-systeem, waar (anoniem) meldingen 

over niet-integer gedrag of twijfels daarover gedaan kunnen worden. In 2014 zijn er geen 

meldingen gedaan. 

 

Opvangplek voor tienermoeders in Elburg 

In 2014 konden we in samenwerking met EBC Zorg uit ’t Harde alsnog een opvangplek voor 

tienermoeders realiseren. Dit lukte in 2013 niet vanwege onvoldoende zekerheid over de 

vervolgfinanciering na drie jaar. Twee woningen in Elburg zijn voor een periode van 3 jaar om niet 

ter beschikking gesteld aan het EBC.  

 

Niet gerealiseerde doelen in 2014 

De meeste doelen die we ons stelden, haalden we in 2014. Een paar niet. Het verbeteren van de 

processen dagelijks onderhoud en verhuur met de Lean-aanpak is, wegens andere prioriteiten, 

opgeschoven naar 2015. In het proces dagelijks onderhoud zijn al wel grote verbeteringen 

doorgevoerd, zoals het uniformeren van de inkoop van materiaal, een betere afstemming van 

opdrachtverlening en toezicht op het werk, en een betere afstemming met het planmatig 

onderhoud. 

 

Een pilot met andere manieren om onze bewoners te betrekken bij UWOON’s beleid en 

dienstverlening vond - met enige vertraging - eind 2014 plaats. De uitkomsten ervan gebruiken we 

in 2015 om te werken aan onze ambitie ‘betrekken van huurders bij beleid en woonomgeving’. 

Daarmee willen we bereiken dat het structureel betrekken van klanten en medewerkers bij beleid 

en dagelijks handelen van UWOON, vanzelfsprekend is. 
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Ons zoeken naar ervaringsdeskundige vrijwilligers die onze buurtbeheerders kunnen ondersteunen 

in het goed omgaan met mensen met psychische klachten, bracht nog geen resultaat. In 2015 

hopen we hierin wel resultaat te kunnen melden.  

 

In 2010 namen we ons voor om in 2014 een ‘In Control Statement’ af te geven. In 2014 besloten 

bestuur en RvC om dit niet te realiseren. Bestuur en RvC vonden de meerwaarde te klein in 

verhouding tot de inspanning die de systematiek vergt. Het risico bestaat dat processen stroperiger 

worden en dat het middel ICS uiteindelijk als doel gaat gelden. We zoeken in plaats hiervan naar 

goede borging van risicobeheersing binnen UWOON, die niet alleen uit harde controls bestaat 

maar ook uit zachte controlemechanismen.  

 

Het bestuur 

Mevrouw ir. M.C.F. (Moniek) van Balen-Uijen (1967) is sinds 2005 bestuurder bij UWOON. Sinds 1 

april 2012 is zij de enige bestuurder van UWOON.  

 

Benoemingstermijn  

De governancecode beveelt aan om bestuurders voor maximaal vier jaar te benoemen. De Raad 

van Commissarissen van UWOON kiest daar niet voor, omdat zij continuïteit in de besturing van de 

organisatie heel belangrijk vindt.  

 

Beoordeling  

De remuneratiecommissie hield in december het jaarlijkse functioneringsgesprek met de 

bestuurder.  

Nevenactiviteiten en netwerken 2014 bestuurder 

 lid raad van advies Bouwkunde ROC Landstede 

 lid stuurgroep Maatschappelijke zorg (‘3 x Anders’) 

 lid klankbordgroep van het plan Waterfront in Harderwijk 

 lid directeurenoverleg Regio Noord-Veluwe 

 

De bestuurder was in 2014 niet betrokken bij transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden 

kunnen spelen. 

 

Honorering 

Het salaris van de bestuurder past binnen de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van 

woningcorporaties. 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 € 123.886 bruto; de pensioenlasten 

bedroegen € 27.701 en de vergoedingen € 2.000. De arbeidsovereenkomst bevat geen afspraken 

over een bijzondere uitkering bij beëindiging dienstverband. 

 

ir. M.C.F. van Balen-Uijen  
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7.2  Verslag Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen (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: 

 realisatie van doelstellingen, volkshuisvestelijke opgaven, strategie en de risico’s die de 

activiteiten van de corporatie met zich meebrengen 

 opzet en werking van de interne risicobeheersing- en -controlesystemen en het 

kwaliteitsbeleid 

 integriteit van de organisatie 

  

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in de statuten en zijn verder uitgewerkt 

in het reglement voor de RvC. Een profielschets omschrijft daarnaast de gewenste deskundigheid 

en achtergrond van de leden. Het reglement en de profielschets staan op www.uwoon.nl. 

 

7.2.1 Toezichtkader 

 

Het toezichtkader bestaat uit: 

 wet- en regelgeving  

 statuten 

 Governancecode Woningcorporaties 

 het ondernemingsplan 2011-2014  

 het strategisch voorraadbeleid 

 de jaarlijkse bedrijfsbegroting, de investeringsbegroting en het jaarplan 

 de kwartaalrapportages  

 de belangrijkste bevindingen uit de externe controle-rapportages van onze accountant 

 prestatieafspraken met de gemeenten 

 de gesprekken die de RvC voert met de onafhankelijke accountant, ondernemingsraad en 

huurdersraden 

 beleid voor dochters en deelnemingen 

 

7.2.2 Governancecode 

 

UWOON onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties van Aedes. 

Bestuur en RvC realiseren hiermee op herkenbare en transparante wijze de maatschappelijke en 

volkshuisvestelijke doelstellingen. Op enkele punten wijkt UWOON af van de governancecode.  

 De RvC stelt de bestuurder voor onbepaalde tijd aan. Ze doet dat omdat ze continuïteit in 

de besturing van de organisatie heel belangrijk vindt. 

 Samenvatting van het remuneratierapport op de website: UWOON kent geen 

remuneratierapport, feitelijk is dit het functioneringsgesprek. Publicatie hiervan vindt de 

RvC te zwaar en van onvoldoende (publieke) waarde.  

 Geen (uitgebreide) prestatieafspraken met het bestuur; de begroting met jaarplan geldt als 

een taakstellende afspraak. 

 Nieuwe commissarissen volgen geen introductieprogramma. Wel krijgt een nieuwe 

commissaris uitgebreide informatie van de voorzitter, vicevoorzitter en bestuurder.  
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 Er vindt geen overleg plaats tussen accountant en controller zonder aanwezigheid van het 

bestuur. De toegevoegde waarde daarvan is onvoldoende indien er geen aanleiding voor 

is.  

 Vorm van de rapportage over de kwaliteit/onafhankelijkheid van de accountant en 

verantwoording in het jaarverslag. De RvC vindt dit een te zware uitwerking. 

Auditcommissie en bestuur delen hun bevindingen over de accountant tijdens de RvC-

vergadering.  

 Bespreken van het visitatierapport met alle belanghebbenden. Het rapport wordt alleen 

besproken met de geïnterviewde belanghouders. De aanbevelingen worden wel 

opgevolgd, dit is het uiteindelijke doel. 

 

De RvC van UWOON bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen specifiek kennisgebied. Er is een 

rooster van aftreden opgesteld voor de leden van de RvC. Zoals de governancecode voorschrijft, is 

de maximale zittingsduur acht jaar. UWOON stelde in 2011 een integriteitscode vast. In combinatie 

met deze code stelde UWOON een meldregeling op. De RvC houdt de integriteit nauwlettend in 

het oog.  

 

7.2.3 Profielschets leden Raad van Commissarissen 

 

UWOON heeft een profielschets voor de selectie van RvC-leden. Die waarborgt dat de Raad 

voldoende kennis heeft van strategie, financiële risicobeheersing, realisering van de 

volkshuisvestelijke taken en projectontwikkeling. Ieder lid van de Raad heeft voldoende bestuurlijke 

kwaliteiten en deskundigheden. De voorzitter voldoet daarnaast aan een aantal specifieke eisen.  

De huurdersbelangenorganisaties hebben volgens een convenant inspraak bij de benoeming van 

alle nieuwe RvC-leden. Huurders dragen sindsdien geen ‘huurdersleden’ meer voor in de RvC. De 

RvC functioneert als één college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

7.2.4 Samenstelling Raad van Commissarissen 

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2014: 

 

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 Raad van Commissarissen van Wooninc., 

woningcorporatie in Eindhoven 

   • Vicevoorzitter van de RvC van Woonmensen, 

Apeldoorn, een combinatie van woningcorporatie en zorginstelling 

Lidmaatschap  • Voorzitter van remuneratiecommissie UWOON 

Expertise  • Bestuur & management 

   • Vastgoedontwikkeling woningcorporaties 

   • Architectuur  

   • Kunst en cultuur 

   • Bestuurlijke organisatie 
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Mevrouw A.E. van der Haar-Ros (lid)  

Geboortejaar  • 1976 

Functie  • Werkzaam bij Stichting zorgverlening ’s Heeren Loo, sectie 

  vastgoed, accountmanager/ontwikkelaar zorgvastgoed 

Nevenfunctie  • n.v.t. 

Lidmaatschap  • Voorzitter van vastgoedcommissie UWOON 

Expertise  • Bouwkunde 

   • Zorgregelgeving bij bouwprojecten 

   • Portefeuillemanagement (zorg)vastgoed 

 

De heer drs. G.W. Hop RA (lid) 

Geboortejaar  • 1968 

Functies  • Directeur eigenaar Rexcom Holland BV  

   • Directeur eigenaar Konnex Global Enterprise BV 

Nevenfunctie  • n.v.t. 

Lidmaatschap  • Voorzitter van auditcommissie UWOON 

   • Lid van remuneratiecommissie UWOON 

Expertise  • Ondernemerschap 

   • Financieel 

 

De heer drs. W.C. Verbaan (lid) 

Geboortejaar  • 1946 

Functies  • Ondernemer  

Nevenfuncties   • Commissaris Iterfidelis 

   • Raad van toezicht Stichting Roges 

Lidmaatschap   • Lid van vastgoedcommissie UWOON 

Expertise  • Infrastructuur/gebiedsontwikkeling 

   • Water en ruimte 

   • Mobiliteit 

   • Volkshuisvesting 

   • Financial engineering 

   • Publiek-private samenwerking (PPS) en 

    DBFM contracten 

 

De heer ing. W.L. Sederel MMO (lid) 

Geboortejaar   • 1959 

Functie   • Kantoordirecteur Rabobank Randmeren te Harderwijk  

Nevenfuncties • Vice-voorzitter in het college van het Burger Weeshuis te 

   Harderwijk 

• (Bestuurs)lid Rotary Harderwijk 

Lidmaatschap  • Lid van auditcommissie UWOON 

Expertise  • Financieel 

 

Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) 

en wonen geregeld themabijeenkomsten bij.  
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Onafhankelijk 

Activiteiten van leden mogen de onafhankelijkheid van de RvC niet aantasten. Eén lid werkt bij ’s 

Heeren Loo. Zij heeft dit gemeld bij beide organisaties. De RvC van UWOON vindt deze functie 

geen bezwaar. Indien nodig onthoudt betrokkene zich van stemming, bijvoorbeeld bij het wel of niet 

aangaan van samenwerkingsverbanden.  

Bij twee leden zou belangenverstrengeling kunnen optreden. Het algemene beleid is dat wij geen 

zaken doen met bedrijven die gelieerd zijn aan de commissarissen. Commissarissen onthouden 

zich van stemming als een zaak dient waarbij belangenverstrengeling kan ontstaan. 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 leden van de RvC niet betrokken bij transacties met 

tegenstrijdige belangen. 

 

7.2.5 Rooster van aftreden  

 

De heer W.L. Sederel trad op 1 januari 2014 toe tot de Raad van Commissarissen. In 2014 werden 

twee commissarissen herbenoemd voor een periode van vier jaar: de heer W.C. Verbaan op 

22 september 2014 en de heer G.W. Hop op 1 december 2014.  

 

Rooster van aftreden 2014 

Naam   1e benoeming  herbenoemd/herbenoembaar aftredend 

C.H.P Oosterwijk 01-01-12  01-01-16    01-01-20 

W.C. Verbaan  21-06-10  22-09-14    21-06-18 

A.E. v.d. Haar-Ros  01-12-05       01-03-15* 

G.W. Hop  01-12-10  01-12-14    01-12-18 

W.L. Sederel  01-01-14  01-01-18    01-01-22 

 

*Mevrouw A.E. van der Haar-Ros was van 1 juni 2011 tot 1 september 2012 met sabbatical. Zij is 

in deze periode uitgeschreven als commissaris. De sabbaticalperiode heeft een opschortende 

werking in het rooster van aftreden tot gevolg van 1,25 jaar. 

 

7.2.6 Vergaderingen 2014  

 

De voorzitter van de RvC en het bestuur 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 zodat de Raad de ontwikkelingen 

in het bedrijf en in de branche kan volgen. Ook wil de Raad periodiek contact onderhouden met de 

accountant, de ondernemingsraad en de huurdersorganisaties.  

 

De RvC hield in 2014 vier reguliere vergaderingen. Daarnaast zijn twee extra vergaderingen 

toegevoegd: 

 Op 10 juli is met bestuurder uitvoerig gesproken over de bestuursvisie op organisatie en 

dienstverlening. Wetgeving en verhuurdersheffing bepalen onze nieuwe context en 

mogelijkheden. Een logische vervolgstap is te beoordelen of onze dienstverlening en 

organisatiestructuur in lijn zijn met de ambities, missie en kernwaarden van het nieuwe 

Ondernemingsplan 2015-2018. 
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 Op 8 december wisselde de RvC met bestuurder en MT-leden van gedachten over de 

toekomst en elkaars rol daarbij. 

 In wisselende samenstelling bezochten de commissarissen de algemene 

jaarvergaderingen van de huurdersorganisaties.  

 

In de reguliere vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

 17 maart. Bespreking grondposities, vaststelling rooster van aftreden en goedkeuring 

bestuursmandaat voor 2014. De RvC werd geïnformeerd over de voortgang van het 

nieuwe Ondernemingsplan. De RvC besprak verder de uitkomsten van de zelfevaluatie en 

de aanpassing van het reglement RvC. 

 2 juni. Bespreking en goedkeuring jaarverslag/jaarrekening 2013 in bijzijn van Deloitte. 

Bespreking stand van zaken Ondernemingsplan UWOON en vaststelling reglement RvC. 

 22 september. Bestuurder informeerde de RvC uitgebreid over een aantal projecten die in 

ontwikkeling zijn. De heer Verbaan werd herbenoemd voor een periode van vier jaar. Dit 

had feitelijk in juni moeten plaatsvinden, maar omdat herbenoeming conform de 

regelgeving feitelijk een nieuwe benoeming is, kostte dit meer tijd. Ook de werving van een 

nieuwe commissaris in 2015 kwam aan de orde.  

 24 november. Goedkeuring van begroting 2015/meerjarenraming 2016-2024 en 

Treasuryjaarplan 2015. Met de basisbegroting heeft UWOON een goede financiële 

uitgangspositie. Bestuurder informeert de RvC over het proces van het ondernemingsplan 

en de uitkomsten van de belanghoudersbijeenkomsten die naar aanleiding van het 

ondernemingsplan zijn gehouden. De uitkomsten zijn meegenomen in het uiteindelijke 

document. Er is inmiddels advies gevraagd aan Ondernemingsraad en 

huurdersorganisaties. Begin 2015 wordt het Ondernemingsplan ter goedkeuring aan de 

RvC voorgelegd. De heer G.W. Hop is herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

  

7.2.7 Commissies 

 

De RvC werkt met drie commissies, de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de 

vastgoedcommissie. 

 

Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie is een van de drie vaste commissies die de besluitvorming voor de RvC 

voorbereidt en zich verder verdiept in de specifieke aspecten van het toezicht, in dit geval het 

werkgeverschap en governance. De voorzitter van de RvC is ook voorzitter van deze commissie. In 

die hoedanigheid is hij tevens de ‘linking pin’ tussen de Raad en het Bestuur. De 

remuneratiecommissie bestaat voorts uit de vicevoorzitter. De commissie is eveneens belast met 

de voorbereiding van de werving en selectie van nieuwe leden voor de Raad. De profielen voor 

eventuele vacatures worden door de commissie voorbereid en aan de Raad ter vaststelling 

aangeboden. Vervolgens in samenwerking met de huurdersraden van verdere procedure en 

invulling voorzien. Ook in 2015 zal een nieuwe commissaris geworven worden, ter invulling van de 

vacature van Anita van der Haar, wier tweede termijn verstreken zal zijn in het voorjaar van 2015. 

 

Ook het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur komen op de agenda. 

Daarnaast bereidt de commissie evaluatiegesprekken voor en voert deze uit. In 2014 is in deze 

samenstelling, samen met de bestuurder de pilot-enquête ‘Governance’ ingevuld en gesproken 

met de commissie governance van het ministerie. Tenslotte is, na consultatie van de gehele Raad 

en gesprekken met de OR en het MT, het belangrijke jaargesprek met de bestuurder gevoerd.  
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Auditcommissie 

De auditcommissie bestaat uit de heren G. Hop (voorzitter) en W.L. Sederel. Het reglement van de 

auditcommissie is vastgesteld op 23 september 2009. In vernieuwde samenstelling met Wim 

Sederel kwam de auditcommissie in 2014 viermaal samen. De kwartaalrapportage was in elke 

vergadering een vast agendapunt. Verder kwamen in 2014 de begroting, het treasuryjaarplan en 

de jaarrekening aan de orde. Afgelopen jaar is in het bijzonder de fiscale meerjarenplanning 

doorgenomen. Verdere verfijningen van de kwartaalrapportages zijn besproken met de bestuurder, 

manager Bedrijfsvoering en controller. Toekomstige kasstromen zijn van groot belang. Politieke 

maatregelen maar ook economische ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op deze 

kasstromen. Daarom zijn ook in 2014 de gevolgen van verschillende scenario’s doorgerekend. De 

financiële weerbaarheid van UWOON is steeds als voldoende ervaren. Ondanks de nog steeds 

uitdagende economische omstandigheden en de opgelegde lastenverzwaringen is UWOON nog 

steeds financieel solide. 

 

Vastgoedcommissie 

De vastgoedcommissie bestaat uit twee leden van de RvC. Deze heeft in 2014 drie maal met het 

bestuur vergaderd. De vastgoedcommissie is een verdiepingscommissie binnen de RvC. Het 

hebben van een commissie kwijt echter de RvC niet van haar taak toezicht te houden op het 

onderwerp van de commissie. De RvC kan deze informatie gebruiken naast haar overige 

stukken. Het duurzaamheidsvraagstuk heeft dit jaar extra aandacht gehad. In de 

vastgoedcommissie zijn de trends en mogelijkheden besproken om 

de portefeuille op een verantwoorde manier te verduurzamen. Dit in de lijn van, en als verdieping 

op, hetzelfde onderwerp in het nieuwe ondernemingsplan. Als voorbereiding op de RvC-

vergaderingen heeft de vastgoedcommissie onder meer een aantal ontwikkel- en 

bouwprojecten geanalyseerd, evenals evaluaties van projecten. In het bijzonder is stilgestaan bij 

de projecten Wegwijzer/Vlishoek, Taxi Bakker, centrum 't Harde en de Verbinding. Naast het 

ingaan op afzonderlijke projecten, heeft de vastgoedcommissie het overzicht op 

de vastgoedportefeuille doorgenomen. Daarbij is ingegaan op de kwantitatieve noodzaak van 

nieuwbouw in de verschillende verzorgingsgebieden van UWOON. Tevens is stilgestaan bij de 

trendverlegging binnen de vastgoedwereld: de ontwikkeling naar nog efficiënter vastgoedbeheer. 

De stelselwijziging binnen de zorgsector, en de verwachte extra druk hierdoor op de 

woningcorporaties, heeft ook dit jaar extra aandacht gehad. Overige onderwerpen die aan bod 

kwamen zijn risicobeheersing en digitalisering. In de vergaderingen is ruimte voor een 

klankbordfunctie met en door het bestuur, zonder als commissie op 'de stoel van de bestuurder te 

gaan zitten'. De leden van de vastgoedcommissie bespraken met de bestuurder actuele risico’s 

rond UWOON’s projectontwikkeling. Deze zijn, ten opzichte van jaren terug, beter onder controle. 

Van oudere projecten zijn risico’s bekend en worden ze met een grondig doorgesproken risico-

instrumentarium beheerst. Recente nieuwe projecten betreffen vooral turn-key projecten met een 

geringer risico. In deze context zal de vastgoedcommissie met de bestuurder het strategisch 

belang en de werking van de vastgoedcommissie als adviesorgaan in 2015 tegen het licht houden.  

 

7.2.8 Vergoedingen Raad van Commissarissen 

 

De commissarissen ontvangen een vaste vergoeding. Conform de ‘Adviesregeling toezichthouders 

in woningcorporaties’ zijn de vergoedingen vastgesteld. Daarnaast declareren de commissarissen 

de reiskosten en de kosten voor opleidingen die ze in het belang van UWOON volgen. De 

vergoedingen aan de commissarissen in het verslagjaar passen binnen de Governancecode 

Woningcorporaties. 
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Vanaf 2013 zijn er drie commissies, waarbij alle leden van de RvC betrokken zijn. Omdat er dan 

sprake is van gelijke werkbelasting binnen de RvC en er niet langer substantieel extra werk wordt 

verzet door de een ten opzichte van de ander, is er geen aanleiding tot een extra vergoeding voor 

commissieleden.  

 

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:  

Naam    Functie  Beloning 

C.H.P Oosterwijk Vz. RvC € 12.645 

A.E. v.d. Haar-Ros Lid RvC  €   8.430 

W.C. Verbaan   Lid Rvc  €   8.430 

G.W. Hop   Lid RvC  €   8.430 

W.L. Sederel  Lid RvC €   8.430 

 

7.2.9 Zelfevaluatie Raad van Commissarissen  

 

De Raad van Commissarissen van UWOON blikt elk jaar terug op de voortgang van het 

toezichtskader en de resultaten daarvan tijdens een zelfevaluatie. Het ene jaar met externe 

begeleiding, het andere jaar zonder. De evaluatie vond plaats op 8 december 2014. 

 

Algemene ervaring 

De RvC, inmiddels weer op volle sterkte, is erg tevreden met de samenstelling van het team. Er is 

sprake van een hechte, deskundige en collegiale sfeer. Er zit nog voortdurende groei in het 

evenwicht tussen adviseren en controleren en ook onze externe aanwezigheid kan nog beter. 

Individueel staan we voor onze gemeenschappelijke taak en eigen expertise. Ook die is heel goed 

en evenwichtig verdeeld. 

 

Met het vertrek van Cor Louwerse hebben we een veer gelaten, qua lokale/regionale verankering, 

maar met Wim Sederel als opvolger is juist die steeds belangrijker wordende hechting ook weer op 

orde. De aderlating van het vertrek van Anita van der Haar (voorjaar 2015) is zwaar, maar ook daar 

zullen we zoeken naar een vervanging die lokale verankering, aanvulling op de teamexpertise en 

een goed lid van dat team waarborgt. 

 

Met Willem Verbaan is een speciale afspraak gemaakt vanwege zijn gezondheid en grotere 

afstand tot onze locaties. Na een jaar zullen we bezien of en zo ja met hoeveel plezier en energie 

Willem Verbaan zijn werk kan blijven voortzetten. 

 

Extra aandacht besteden we aan de ervaring van ons nieuwe lid, Wim Sederel. Hij wil snel toe naar 

het niveau van de andere leden, qua kennis en kunde. Zijn verhouding met de voorzitter en andere 

leden van de Raad is zeer goed.  

 

Expertise 

We hechten bij de vacature aan: 

 wonen en zorg 

 regionale binding 

 en juridische accenten 

We zijn blij en trots dat we met het huurdersplatform overeenstemming hebben over het afschaffen 

van de afzonderlijke huurderscommissarissen. Elke commissaris krijgt dezelfde werving en selectie 

en moet, als het even kan, met algemene stemmen worden voorgedragen.  
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Communicatie 

We gaan meer en vaker in debat met onze stakeholders, in elk geval willen we vaker contact met 

huurders, andere corporaties en gemeenten; we blijven op zoek naar een corporatie om mee te 

sparren.  

 

Wat doen we goed, wat kan beter 

We adviseren intensief en creatief. We zijn daarin vasthoudend en experimenteren ermee. 

De controlefunctie is bij de auditcommissie, maar ook bij de rest van de Raad, in goede handen. 

We gaan vaker eensgezind achter de vragen van een individueel lid staan. Onze eigen 

ontwikkeling gaan we zowel in groepsverband (2x) als individueel onder de loep nemen. 

Onderwerpen voor de groep zijn: governance, buurtopbouw en participatie.  

 

De commissies 

De commissies zijn goed samengesteld maar onevenwichtig qua belasting. We gaan ons beraden 

over de taak, plaats en rol van de commissies en hun voorzitterschap. 

 

Bestuurder van UWOON 

De inbreng van onze bestuurder in het eerste deel van deze zelfevaluatie wordt als zeer waardevol 

bestempeld. Ze waardeert de expertise en inzet van de Raad. De bestuurder heeft het gevoel dat 

de kwaliteit van de samenwerking is gegroeid en voelt zich vrij om voluit mee te doen in de 

debatten. Ze heeft zorg over de werkdruk in de organisatie en vraagt zich af of de Raad deze 

(h)erkent. Ze benadrukt het belang van duidelijk uit- en afspreken van verwachtingen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot het voorbereiden van zaken en het plannen van voldoende tijd voor goede 

bespreking ervan in de RvC. De samenwerking met de voorzitter is intensief en prettig. Ter 

voorbereiding op het jaargesprek met de bestuurder staan we stil bij haar ontwikkeling en de 

energie die zij moet steken in de corporatie. Veel hangt af van haar inzet in de komende periode. 

Over deze en andere zaken adviseren we de twee leden van de remuneratiecommissie die dit 

gesprek op korte termijn zullen voeren.  

 

Dat de algemene situatie, zowel inhoudelijk, managerial als financieel bij UWOON als 

‘buitencategoriaal’ scoort op de benchmark van Aedes, geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. 

UWOON heeft daarnaast meegedaan aan de pilot over governance van het ministerie. Ook hierin 

zijn we koploper. 

 

Cees Oosterwijk, voorzitter 
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7.2.10 Visitatie 

 

Ecorys Vastgoed voerde van januari tot juni 2011 een maatschappelijke visitatie uit bij UWOON. 

De cijfers in het visitatierapport zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De commissie 

constateerde dat wij zowel intern als extern goede prestaties leveren. Met de aanbevelingen uit het 

visitatierapport gingen we aan de slag. Zo verbeterde het interne toezicht en zijn we scherper op 

het stellen van realistische ambities. We geven tijdig aan dat we doelen niet halen. In 2015 wordt 

opnieuw een visitatie uitgevoerd.  

 

7.2.11 Verantwoording 

 

Deloitte controleerde deze jaarrekening en keurde die goed, zoals blijkt uit de controleverklaring 

van de onafhankelijke accountant op pagina 96 van dit verslag. 

Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen de bestuurder voor de jaarrekening 2014 

vast te stellen. Goedkeuring door de RvC strekt het bestuur tot volledige decharge. 

 

7.3  Verklaring 

 

Het bestuur en de Raad van Commissarissen verklaren dat de middelen in 2014 uitsluitend in het 

belang van de volkshuisvesting zijn aangewend.  

 

Vastgesteld door de directeur-bestuurder op 20 april 2015  

 Mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen 

 

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 april 2015 

 De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter 

 De heer drs. G.W. Hop RA, lid 

 Mevrouw mr. M.N. Kroes, lid 

 De heer drs. W.C. Verbaan, lid 

 De heer ing. W.L. Sederel, lid 
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8. 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. 

 

Intern risicobeheersing- en controlesysteem 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het intern risicobeheersing- en controlesysteem. Dit heeft 

betrekking op bijvoorbeeld beleidsvorming, processen en taken, waarmee UWOON haar 

doelstellingen realiseert, afwijkingen snel signaleert en negatieve effecten voorkomt.  

 

Procesgerichte (horizontale) Control 

Bij sturing en beheersing vanuit de procesdoelen en de daarbij behorende risico’s wordt naast de 

gebruikelijke controledoelstellingen (AO/IC) ook gekeken naar efficiency, continuïteit, kwaliteits- en 

veiligheidsaspecten en bijvoorbeeld de afhandeling van diensten binnen een bepaalde tijd. 

Om ‘In Control’ te zijn is een risicomanagementsysteem nodig. Hiervoor moeten de belangrijkste 

risico’s van processen herkend en omschreven worden.  

In 2010 namen we ons voor om in 2014 een ‘In Control Statement’ af te geven. In de afgelopen 

jaren is hier hard aan gewerkt. In 2014 besloten bestuur en RvC echter om dit niet te realiseren. 

Bestuur en RvC vonden de meerwaarde te klein in verhouding tot de inspanning die de 

systematiek vergt. Het risico bestaat dat processen stroperiger worden en dat het middel ICS 

uiteindelijk als doel gaat gelden. We zoeken in plaats hiervan naar goede borging van 

risicobeheersing binnen UWOON. Deze bestaat uit zowel zachte als harde controlemechanismen. 

Een ICS ziet UWOON daarbij als een uitwerking van veel harde controls.  

 

In 2014 hebben er een interne audits plaatsgevonden op de processen van woningtoewijzingen en 

het aanbestedingen. 

Naast de procedures zijn de belangrijkste onderdelen van het risicobeheersing- en controlesysteem 

een overzicht met taken en verantwoordelijkheden per functie (de RVB-lijst), het budgetsysteem en 

de kwartaalrapportage. UWOON is zich binnen het totale proces bewust van de risico’s, zonder dat 

deze al integraal zijn beschreven. Er wordt gewerkt met een vorm van risicoscan, die risico’s bij 

projectontwikkeling inzichtelijk maakt. Medewerkers denken daardoor goed na over risico’s.  

 

Management (verticale) Control 

Hierbij gaat het om de sturing en beheersing vanuit strategische of organisatiedoelen. Binnen 

UWOON worden deze strategische en organisatiedoelen, hun onderlinge verbanden, eventueel te 

treffen maatregelen die gekoppeld zijn aan risico’s, continu gemonitord én verantwoord in de 

kwartaalrapportage. De kwartaalrapportage is vooral een sturingsdocument. UWOON monitort 

hierin in hoeverre de operationele doelstellingen (KPI’s) en de strategische doelstellingen worden 

gerealiseerd en stuurt bij wanneer noodzakelijk. Onderdeel van de kwartaalrapportage is de 

voortgang van de jaarplannen, die jaarlijks opgesteld worden op basis van doelstellingen van het 

ondernemingsplan. 

 

UWOON werkt met een planning- en controlcyclus die de gang van zaken binnen de organisatie 

bewaakt en vaststelt of doelen zijn gehaald. De cyclus bestaat uit een aantal fases: Plan, Do, 

Check & Act. 
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Om onze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren, is voor de 

meerjarenbegroting 2015 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. 

 

8.1  Investeringen  

 

Opgeleverde projecten 

In 2014 heeft UWOON de volgende projecten opgeleverd: 

 33 appartementen Centrumplein in ’t Harde 

 10 eengezinswoningen Alexiahof in Ermelo 

 22 appartementen Burg. De Meesterstraat in Harderwijk 

 

Met deze investeringen is € 10,5 miljoen gemoeid. 

Project Aantal 
Gem. 
stichtingskosten 

Totale 
stichtingskosten 

Totale 
onrendabele 
investeringen 

Ermelo: egw Alexiahof 10 187.646 1.876.464 667.371 
’t Harde: app. Centrumplein 33 158.451 5.228.885 2.090.287 
Harderwijk: app. Burg. de 
Meesterstraat 

22 152.905 3.363.911 1.476.376 

 

Bij projecten waarvoor een definitief bouwbesluit is genomen, treft UWOON een voorziening voor 

het onrendabele deel van de investering. Ten laste van het resultaat 2014 is € 2,5 miljoen dotatie 

geboekt voor nieuwe projecten.  

 

8.2  Jaarresultaat  

 

Het jaarresultaat 2014 bedraagt € 0,1 miljoen positief (2013: + € 17,7,miljoen). Voor 2014 was 

€ 16,7 miljoen negatief begroot. Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen een toelichting op de 

belangrijkste verschillen tussen het jaarresultaat volgens de jaarrekening 2014 en het jaarresultaat 

volgens de begroting 2014. UWOON maakt hierbij onderscheid tussen het resultaat uit de 

exploitatie van het vastgoed, de kernactiviteit, en de resultaten uit waardeveranderingen, verkopen, 

belastingen en overige incidentele posten. 

 

x € 1.000     Jaarrekening  Begroting Jaarrekening 

      2014  2014  2013 

Kernactiviteit 

 bedrijfsopbrengsten     57.461   58.023    55.241 

 bedrijfslasten    - 39.308 - 44.161  - 36.814 

 financiële baten en lasten  -   9.175 -   8.937  -   8.848 

Jaarresultaat kernactiviteit         8.978     4.925       9.579 

 waardeveranderingen     - 9.194 - 19.168       8.712 

 resultaat verkopen bestaand bezit     2.716     1.931       1.850 

 resultaat verkopen nieuwbouw           64      - 356        - 172 

 incidentele posten         -501          - 560 

 belastingen      - 1.908   - 4.051     - 1.679 

Jaarresultaat                  155 - 16.719     17.730  
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Jaarresultaat kernactiviteit 

Het resultaat uit de kernactiviteit is  € 4,0 miljoen hoger dan begroot door: 

 minder huuropbrengst en vergoedingen (-/- 0,4 miljoen) 

 minder geactiveerde uren eigen bedrijf (-/- € 0,2 miljoen) 

 vervallen posten en aanbestedingsresultaten in het planmatig onderhoud en minder 

uitgaven tbv Strategisch Voorraadbeheer ( +€ 2,8 miljoen) 

 minder kosten klachten- en mutatieonderhoud ( +€ 0,1 miljoen) 

 minder afschrijvingslasten (+€ 1,7 miljoen) 

 minder loonkosten en sociale lasten (+€0,2 miljoen) 

 minder rentelasten als gevolg van geringere financieringsbehoefte en gunstiger 

rentecondities bij de aangegane financiering ( +€ 0,3 miljoen) 

 minder geactiveerde rente (-/- € 0,5 miljoen) 

Waardeveranderingen 

De waardeveranderingen komen € 10,0 miljoen beter uit dan begroot. Hiervoor zijn de oorzaken: 

 in 2014 is € 2,5 miljoen (2013: € 2,7 miljoen) toegevoegd aan de voorziening onrendabele 

investeringen nieuwbouw. In de begroting is uitgegaan van € 19,0 miljoen. Reden hiervoor 

is de vertraging in de ontwikkeling en de start van diverse nieuwbouwprojecten waarvoor in 

2014 geen bouwbesluit is genomen, terwijl dat wel was verwacht.  

 bij de toepassing van de minimumwaarderingsregeling voor bestaande bouw in 2014 is 

€ 1,3 miljoen bijgeboekt op de boekwaarde obv historische kosten (2013: € 12,5 miljoen 

bijboeking). 

 in 2014 is € 2,1 miljoen extra onrendabele investering geboekt in verband met het 

omzetten van 23 koopappartementen naar huur. Deze afboeking is niet begroot. 

 in 2014 is € 2,6 miljoen afgeboekt op grondposities en projecten. 

 Overige verschillen, afrekeningen projecten en aanloopkosten, € 0,7 miljoen positief. 

 In 2014 is voor het eerst een separate waardering van de embedded derivaten 

opgenomen. In 2014 is de waardeverandering hiervan -/- € 3,8 miljoen. Deze verandering 

is niet begroot. 

 

Verkopen bestaand bezit 

De opbrengst uit de verkoop van bestaand bezit is conform begroting. In 2014 zijn 18 woningen 

verkocht (2013: 17 woningen). De gemiddelde netto-opbrengst bedroeg € 164.400.  

Verkopen nieuwbouw 

Door meevallende verkopen is het resultaat € 0,4 miljoen hoger dan begroot.  

Belastingen 

Voor de aangiftes vennootschapsbelasting t/m 2011 zijn definitieve aanslagen ontvangen. De 

aangiftes 2012 en 2013 zijn ingediend. Op basis van de voorlopige aangifte 2013 bedraagt de 

belastbare winst 2013 € 14,6 miljoen, hetgeen resulteert in een te betalen vennootschapsbelasting 

van € 3,6 miljoen. De definitieve aangifte 2013 wordt in april 2015 ingediend. 

De last voor 2014 komt uit op € 1,9 miljoen, € 3,6 miljoen acute belastinglast, -/- € 1,8 miljoen 

mutatie in de belastinglatenties en € 0,1 miljoen correcties op voorgaande jaren. In de begroting is 

rekening gehouden met € 4,1 miljoen. 

 

Incidentele posten 

Betreft een afboeking op de vordering op onze 50%-deelneming Driesprong BV. 
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8.3  Financiële positie 

 

Een evenwichtig financieel beleid waarborgt de continuïteit van UWOON. Daarom streeft de 

corporatie naar een gelijkmatige ontwikkeling van het eigen vermogen en naar het behoud van een 

goede technische kwaliteit van het woningbezit. UWOON financiert investeringen zoveel mogelijk 

uit eigen middelen en verliest daarbij de liquiditeit en flexibiliteit van de leningenportefeuille niet uit 

het oog. 

Solvabiliteit 

Solvabiliteit is het vermogen om te voldoen aan langlopende verplichtingen. Dit blijkt uit een 

vergelijking tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. 

Met het eigen vermogen vangt UWOON indien nodig verliezen op uit de woningexploitatie en 

onrendabele investeringen voor nieuwbouw in de sociale huursector. De omvang van het eigen 

vermogen is ook een belangrijke graadmeter voor de verschaffers van externe 

financieringsmiddelen. 

De ontwikkeling van het eigen vermogen, het lang vreemd vermogen en de voorzieningen geeft 

per 31 december het volgende beeld (bedragen in miljoenen euro’s): 

      2014      2013 

Eigen vermogen     61,7       63,6 

Lang vreemd vermogen   240,3     232,0 

Balanstotaal    327,3     337,8 

Solvabiliteit (procenten)   18,9%    18,8% 

Het vermogen is gebaseerd op waardering van bezit tegen historische kostprijs dan wel de lagere 

bedrijfswaarde. 

UWOON vindt de solvabiliteit toereikend, gezien de bestaande exploitatie en de begrote 

investeringen. 

Toezichtsbrief CFV 2014 

Op 17 oktober 2014 ontvingen wij de jaarlijkse toezichtsbrief van het CFV. De hierin opgenomen 

beoordeling van UWOON op het zestal toezichtsterreinen, geven geen aanleiding tot interventies 

vanuit het CFV.  

Corporatie Benchmark: 

In 2014 verscheen voor de eerste maal de Corporatie Benchmark. UWOON behaalde hierin zowel 

op de bedrijfslasten als op het huurdersoordeel een A-score. We behoren daarmee tot de 16 

koplopers. Onderstaand zijn een aantal kengetallen weergegeven.  

Per  verhuureenheid        UWOON    Landelijk cf Aedes/CiP 
     2014  2013  2013 

Netto kasstroom  

(excl. verkopen)    € 2.876  € 3.294  € 2.966 

Netto bedrijfslasten   € 1.785  € 1.238  € 1.101 

Netto bedrijfslasten geschoond  €    812  €    850     €   974 

Gemiddelde huurprijs     €   501   €   475     €   467 

Verhuureenheid: gemiddeld aantal (gewogen) verhuureenheden per begin en ultimo verslagjaar.  
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Netto kasstromen 

De netto kasstroom is wat overblijft nadat de netto variabele lasten zijn afgetrokken van de 

huuropbrengsten. 

Netto variabele lasten is de optelsom van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, 

onderhoudslasten en de overige bedrijfslasten, vermindert met de overige bedrijfsopbrengsten, 

geactiveerde productie voor het eigen bedrijf en ontvangen vergoedingen voor geleverde diensten. 

De netto bedrijfslasten bestaan uit de variabele exploitatielasten minus onderhoud en de aan het 

onderhoud toegerekende personeelskosten, de ontvangen vergoedingen voor geleverde diensten, 

overige bedrijfsopbrengsten en de geactiveerde productie eigen bedrijf. 

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. Bij deze berekening is 

aansluiting gezocht bij de Corporatie Benchmark. Het vergelijkingscijfer betreft de grootteklasse 

5000-10000 vhe. 

De netto bedrijfslasten van UWOON zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel. Tegenover een daling 

in de afgelopen jaren door het invullen van de taakstellende bezuinigingen, staat een stijging als 

gevolg van de Verhuurderheffing.  

UWOON presteert goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Treasury 

De treasuryactiviteiten binnen UWOON zijn gebaseerd op het treasuryjaarplan. Dit plan wordt 

gelijktijdig met de begroting opgesteld. Het kader hiervoor is het Treasurystatuut. In 2013 is het 

statuut geactualiseerd en o.a. aangepast aan de nieuwe wet-en regelgeving. 

De treasurycommissie bespreekt ieder kwartaal de actuele ontwikkelingen en acties. Een extern 

adviseur begeleidt UWOON hierbij. De activiteiten zijn gericht op (rente)risicospreiding, het 

voorzien in de financieringsbehoefte en beperken van de gemiddelde vermogenskostenvoet. 

 

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 geldt de WSW-norm voor rente-exposures (maximaal 15% 

van het rentedragend vermogen mag rente-exposure ondergaan in enig jaar). 
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Treasuryactiviteiten in 2014 

In 2014 heeft UWOON opnieuw de nodige aandacht geschonken aan het 

financieringsmanagement.  

 Op 5 april 2014 is een roll-overlening met een opslag van 5 basispunten op basis van  

3-maands Euribor afgelost. Het schuldrestant op aflossingsdatum bedroeg € 5.000.000,-. 

 Het renterisico van deze roll-overlening van de ABN AMRO (€ 5,0 miljoen) was afgedekt door 

middel van cap met een strike op 5,50% voor 75% van de hoofdsom, ofwel € 3.750.000,-; per 

5 april 2014 is deze cap contractueel beëindigd. 

 Op 1 mei 2014 is eveneens een lening van ABN AMRO afgelost. Dit betrof een rollover-lening 

met een opslag van 6 basispunten op basis van 3-maands Euribor. Het schuldrestant op 

aflossingsdatum bedroeg € 7.200.000,-. 

 Het renterisico van de roll-overlening van de ABN AMRO (€ 7,2 miljoen) was voor 50% 

afgedekt door middel van knock in collar met een strike op 5,50% en een floor op 1,50% 

(3,50%); per 1 mei 2014 is deze knock in collar contractueel beëindigd. 

 Op 30 juni 2014 is een lening van de NWB afgelost. Dit betreft een fixe-lening met een 

rentepercentage van 4,71%. Het schuldrestant op aflossingsdatum bedroeg € 2.300.000,-. 

 

Het totaalbedrag aan verplichte en vervroegde eindaflossing van leningen bedroeg in 2014 

€ 20.462.000,-. In 2014 waren er géén leningen met een openstaande renteconversie.  

 

In 2014 was er één fixe-basisrentelening bij de BNG met een spreadherzieningsdatum. 

 Op 15 mei 2014 is de spreadherziening van de BNG-fixe-basisrentelening ad € 10.000.000,- 

per 2 juni 2014 gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 3 jaar: 

0,12%. De nieuwe spreadperiode is 3 jaar en tot 2 juni 2017 bedraagt de afgesproken spread 

27 basispunten, met als grondslag een basisrente van 3,104%. 

 

Op 27 juni 2014 zijn twee 30-jarige fixe-leningen elk groot € 5.000.000,- aangetrokken. 

Rentepercentage: 3,01%. De leningen zijn aangetrokken onder WSW-borging. 

 

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 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 rentevisie ter 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. 
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Per ultimo 2014 heeft UWOON de volgende derivaten in portefeuille: 

 

Type Hoofdsom Marktwaarde 

ult. 2014 

Einde looptijd Rente Strike 

Interest Rate Cap € 5.000.000 1 02-05-2016 3-maands 

Euribor 

5,50% 

Interest Rate Floor 

met knock-in 

€ 5.000.000 -260.759 02-05-2016 3-maands 

Euribor 

3,50%,  

knock-in 2,50% 

 

De premies voor de derivaten zijn upfront voldaan. 

 

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. Tijdens het samenstellen van de jaarrekening 2013 is, in 

verband met interpretatie van de Richtlijn, volstaan met het opnemen van een toelichting hierover 

in de jaarrekening. 

In de Editie 2014 concludeert de RJ in Bijlage 5 bij RJ 290, dat deze impliciete (embedded) 

swaptions altijd afzonderlijk moet worden verwerkt in de jaarrekening. Voorheen werden deze door 

de banken afgesloten (embedded) swaptions niet afgezonderd, maar gezamenlijk verwerkt in de 

leningen als geheel. 

 

 
 

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 2015 passen binnen dit borgingsplafond. 

 

Cashmanagement 

Het werkkapitaal is afgenomen tot -/- € 6,6 miljoen. In het werkkapitaal zijn de aangegane 

verplichtingen voor de lopende nieuwbouwprojecten en het planmatig onderhoud nog niet 

opgenomen. Bij elkaar is hiermee € 22,2 miljoen gemoeid. In het werkkapitaal is de 

aflossingsverplichting van de leningportefeuille voor het komende jaar opgenomen. Deze 

verplichting bedraagt € 8,2 miljoen. 
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UWOON streeft naar een minimale liquiditeit, zonder dat betalingsproblemen ontstaan. Voor het 

opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten beschikt UWOON over rekening-courant krediet van € 

4,0 miljoen bij de BNG. 

 

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 3 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 2015 die op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen is 

vastgesteld. In de begroting is rekening gehouden met de in het Regeerakkoord voorgenomen 

verhuurdersheffing, het benutten van de ruimte in het huurbeleid die het Regeerakkoord biedt en 

aanvullende noodzakelijke bezuinigingen in onze bedrijfsvoering. 

 

 Norm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Interest dekkingsratio 

(icr) 

min. 1,4 1,4 2,2 2,1 2,3 2,3 2,4 

Lening/investeringsratio  Max 75 % 43% 16% 0% 0% 28% 6% 

Loan to Value Max.75% 47,3% 46,4% 44,1% 42,2% 42,3% 40,9% 

Solvabiliteit obv 

bedrijfswaarde 

Min. 15% 51,5% 52,5% 54,1% 54,9% 55,7% 56,7% 

Direct rendement Min 4% 3,1% 4,0% 4,3% 4,5% 4,3% 4,5% 

 

Toelichting op de tabel: 

 

Interest dekkingsratio (ICR) 

De interest dekkingsratio toont aan of de exploitatie van het bestaande bezit voldoende middelen 

genereert voor het dragen van de rentelast. Bij een ICR van 1 voldoet UWOON aan dit criterium, 

maar dan is er geen rendement op het eigen vermogen én geen ruimte voor het betalen van 

aflossingen. 

 

Lening/investeringsratio 

UWOON financiert nieuwe investeringen deels uit de operationele kasstroom en met verkopen en 

externe financiering. De ratio geeft aan in welke verhouding de interne en externe financiering 

staan. Uit de tabel blijkt dat de financiering van nieuwe investeringen bij UWOON op orde is. Als 

kanttekening hierbij wel de afhankelijkheid van verkoopopbrengsten in met name 2015. De norm 

van 75% zal echter ook bij tegenvallende verkopen waarschijnlijk niet worden overschreden. 

 

Loan to Value 

Loan to Value legt een verband tussen de waarde van de materiële vaste activa in exploitatie en de 

netto-schuldpositie (totale schuldpositie minus de vlottende activa). Onrendabele investeringen en 

geplande verkopen beïnvloeden dit kengetal sterk. In de komende jaren blijft UWOON ruim binnen 

de gestelde norm. 
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Direct rendement 

Zicht op het directe rendement van de vastgoedportefeuille ontstaat door de operationele 

kasstroom (inclusief vpb) af te zetten tegen de bedrijfswaarde van het bezit. Wij gaan hierbij uit van 

de gemiddelde bedrijfswaarde per jaar.  

 

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.  

 

Het rendement blijft de komende jaren rond het gewenste niveau. De speelruimte wordt echter 

krapper, mede gelet op de rentegevoeligheid van de exploitatie. De belangrijkste kasstromen in het 

directe rendement, te weten huur, onderhoud en rente, kunnen we beïnvloeden om het rendement 

op peil te houden.  

 

De solvabiliteit toont een stabiel beeld door de jaren heen. De solvabiliteit is berekend op basis van 

de bedrijfswaarde.  

 

De operationele cashflow blijft de komende jaren positief. Voor de toetsing door het WSW wordt 

een aflossingsfictie van 2% van de leningportefeuille gehanteerd. De resterende cashflow is 

zodanig dat aan de criteria van het WSW voor borging wordt voldaan. 

 

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, zowel huur als koop, en mutaties in de geraamde verkopen van bestaand bezit, 

kunnen behoorlijke verschuivingen veroorzaken. Daarnaast zullen de uitkomsten van het 

Regeerakkoord voor wijzigingen (kunnen) zorgen. Na definitieve vaststelling van de regelgeving zal 

de begroting aangepast worden. 

De algehele financiële positie van UWOON kan, zoals uit het verloop van de reserves blijkt, voor 

de jaren 2015 - 2024 voldoende gezond worden genoemd. 

 

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; 

 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 2014 intern geformaliseerde meerjarenbegroting 

2015 - 2024. 

 

In 2014 is de bedrijfswaarde met € 18,2 miljoen toegenomen van € 514,4 miljoen ultimo 2013 tot 

€ 532,6 miljoen ultimo 2014. 

De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen: 
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(x € 1 miljoen) 

 

Autonome ontwikkeling       €   7,0 

Voorraadmutaties       €   7,3 

Parameterwijzigingen                       -/- € 10,7 

Beleidswijzigingen       € 14,6 

waarvan: 

 aanpassingen in huurbeleid          -/-   € 31,7 

 bezuinigingen op bedrijfslasten en onderhoud    € 28,1 

 minder verhuurderheffing      € 19,6 

 wijzigingen in investerings-/sloopbeleid         -/-   €   2,3 

 

Op basis van waardering tegen bedrijfswaarde bedraagt het eigen vermogen ultimo 2014 € 307,2 

miljoen. 

(x € 1 miljoen)       2014  2013 

 

Bedrijfswaarde ultimo jaar      532,6   514,4 

Boekwaarde materiële vaste activa            -/- 287,1          -/- 284,5 

Saldo bedrijfswaarde minus boekwaarde    245,5   229,9 

Kapitaal en overige reserves     + 61,7  + 64,6 

Gecorrigeerd eigen vermogen op      307,2   294,5 

basis van bedrijfswaarde   

 

8.4  Kengetallen 

 

Gegevens bezit       2014  2013 

 

In exploitatie: 

- woningen       8.565  8.538 

- overige woongelegenheden        457     457 

- maatschappelijk onroerend goed           8        14 

- garages/parkeerruimten        374     352 

- bedrijfsruimten en overige verhuureenheden        23       13 

Totaal        9.427  9.374 

 

In aanbouw: 

- woningen             76        32 

- overige woongelegenheden                9    

- bedrijfsruimten en overige verhuureenheden 
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Gegevens bezit        2014  2013 

Verhuur:     

Mutatiegraad (aantal toewijzingen/gem.aantal woningen)  5,90%  6,0% 

Gemiddelde huurverhoging per 1 juli in %    4,27%  4,0% 

Huurachterstand uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen  0,90  1,05 

(jaartotaal) 

Huurderving uitgedrukt  in % van de huren en vergoedingen  0,82  0,91 

(jaartotaal) 

 

Financiële continuïteit     

Solvabiliteit (op basis van historische kosten)    18,9%  18,8% 

Liquiditeit           0,7     0,9 

Werkkapitaal ( x e 1.000,=)              -/- 6.614          -/- 4.900 

Rentabiliteit eigen vermogen         0,3%  27,9% 

Rentabiliteit totaal vermogen         3,2%     8,3% 

Gem. rente vreemd vermogen         4,0%     4,0% 

Interest dekkingsratio        1,97   2,70 

Loan to value           45%      46%  

 

8.5  Nevenstructuren 

 

UWOON kent een nevenstructuur bestaande een deelneming in De Driesprong B.V.; 50%-partner 

is Bemog B.V. Doel van de B.V. is projectontwikkeling rond de Driesprong in Ermelo. 
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9. Jaarrekening 
9.1  Balans per 31 december 2014 

 

(na resultaatbestemming) Alle bedragen x € 1.000

ACTIVA Ref.

VASTE  ACTIVA

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 262.657                262.596                

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 10.810                  8.842                   

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 5.979                   6.752                   

Totaal materiële vaste activa 9.5.1 279.446                278.190                

    

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 24.496                  21.894                  

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 2.009                   2.073                   

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling -                       -                       

Totaal vastgoedbelegging 9.5.2 26.505                  23.967                  

Financiële vaste activa

Deelnemingen -                       7                          

Latente belastingvordering 5.349                   2.881                   

Overige vorderingen 761                      713                      

Totaal financiële vaste activa 9.5.3 6.110                   3.601                   

Totaal vaste activa 312.061                305.758                

VLOTTENDE  ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 738                      919                      

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 5.756                   12.607                  

Overige voorraden 51                        52                        

Totaal voorraden 9.5.4 6.545                   13.578                  

Onderhanden projecten 9.5.5 341                      -                       

Vorderingen

Huurdebiteuren 9.5.6 511                      569                      

Gemeenten 9.5.7 16                        23                        

Overige vorderingen 9.5.8 845                      1.058                   

Rekening Courant deelnemingen 9.5.9 804                      1.298                   

Overlopende activa 9.5.10 374                      767                      

Totaal vorderingen 2.550                   3.715                   

Liquide middelen 9.5.11 5.792                   14.724                  

Totaal vlottende activa 15.228                  32.017                  

TOTAAL  327.289                337.775                

31-12-2014 31-12-2013
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Alle bedragen x € 1.000 Alle bedragen x € 1.000

PASSIVA Ref.

EIGEN  VERMOGEN

Kapitaal, wettelijke en statutaire reserves -                       -                       

Overige reserves 63.615                  45.885                  

Aanpassingen ivm stelselwijziging 2.052-                   -                       

Stand per 1 januari na stelselwijziging 61.563                  45.885                  

Resultaat boekjaar 155                      17.730                  

Totaal eigen vermogen 9.5.12 61.718                  63.615                  

VOORZIENINGEN

Voorziening latente belastingverplichtingen 9.5.13 -                       -                       

Voorziening onrendabele investeringen 9.5.14 1.423                   3.191                   

Voorziening deelnemingen 9.5.15 -                       -                       

Totaal voorzieningen 1.423                   3.191                   

LANGLOPENDE  SCHULDEN

Leningen overheid 9.5.16 292                      309                      

Leningen kredietinstellingen 9.5.16 232.899                231.644                

Overige schulden embedded derivaten leningen 9.5.16 7.094                   -                       

Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden 9.5.17 2.019                   2.092                   

Waarborgsommen 9.5.18 2                          3                          

Totaal langlopende schulden 242.306                234.048                

KORTLOPENDE  SCHULDEN

Onderhanden projecten 9.5.5 -                       77                        

Schulden aan kredietinstellingen 8.212                   20.462                  

Schulden aan gemeente 41                        5                          

Schulden aan leveranciers 2.088                   3.099                   

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering 5.536                   8.094                   

Overige schulden -                       -                       

Overlopende passiva 5.965                   5.184                   

Totaal kortlopende schulden 9.5.19 21.842                  36.921                  

TOTAAL  327.289                337.775                

31-12-2014 31-12-2013
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9.2  Winst- en verliesrekening over 2014  

 

 
 

  

Alle bedragen x € 1.000

2014 2013

Ref. x € 1.000 x € 1.000

Bedrijfsopbrengsten

Huren 9.6.1 54.694                                               51.808                                               

Vergoedingen 9.6.2 1.788                                                 1.840                                                 

Overheidsbijdragen 9.6.3 3                                                       22                                                     

Verkoop onroerende zaken 9.6.4 2.716                                                 1.850                                                 

Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten 9.6.5 64                                                     172-                                                   

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 9.6.6 881                                                   820                                                   

Overige bedrijfsopbrengsten 9.6.7 95                                                     751                                                   

Som der bedrijfsopbrengsten 60.241                                               56.919                                               

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 9.6.8 8.010                                                 9.757                                                 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 9.6.9 5.505                                                 8.665-                                                 

Erfpacht 9.6.10 35                                                     60                                                     

Lonen en salarissen 9.6.11 4.536                                                 4.854                                                 

Sociale lasten 9.6.12 724                                                   678                                                   

Pensioenlasten 9.6.13 849                                                   884                                                   

Lasten onderhoud 9.6.14 11.459                                               11.614                                               

Overige bedrijfslasten 9.6.15 13.695                                               8.967                                                 

Som der bedrijfslasten 44.813                                               28.149                                               

Bedrijfsresultaat 15.428                                               28.770                                               

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 9.6.16 137                                                   47                                                     

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9.6.18 1.052                                                 1.581                                                 

Waardeveranderingen financiële vaste activa, effecten en derivaten 9.6.16 3.826-                                                 560-                                                   

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 9.6.17 -                                                    -                                                    

Rentelasten en soortgelijke kosten 9.6.18 10.227-                                               10.429-                                               

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 2.564                                                 19.409                                               

Belastingen 9.6.19 1.908-                                                 1.679-                                                 

Resultaat deelnemingen 9.6.17 501-                                                   -                                                    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 155                                                   17.730                                               

Aandeel derden -                                                    -                                                    

Nettoresultaat na belastingen 155                                                   17.730                                               



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 67 

 

9.3  Kasstroomoverzicht 2014  

 

  

(volgens indirecte methode) Alle bedragen x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 15.428              28.770

Aanpassingen voor: -                   

Afschrijvingen 8.010                9.757

Waardeveranderingen 1.691-                10.981-              

Vrijval/dotatie voorziening latente belastingen -                   -                   

Vrijval/dotatie voorziening onrendabele investeringen 2.906                2.393

Correctie verkoopresultaat bestaand bezit 2.716-                -1.850

verandering in werkkapitaal:

- voorraden 4.320                1.484

- onderhanden projecten 418-                  525

- vorderingen 671                  -1.727

- effecten -                   -                   

- kortlopende schulden 110                  -2.123

4.683                -1.841

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 26.620              26.248

Ontvangen interest 163                  280

Betaalde interest 10.227-              -10.429

Ontvangen dividend -                   -                   

Ontvangen/Betaalde belasting naar de winst 6.573-                -                   

16.637-              -10.149

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.983                16.099

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 14.370-              -12.467

Desinvesteringen in materiële vaste activa 5.966                3.963

Investeringen in vastgoedbeleggingen 200-                  -20

Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen 201                  1.843

Investeringen in financiële vaste activa 49-                    -101

Desinvesteringen in financiële vaste activa -                   3                      

Kasstroom uit investeringsacitiviteiten 8.452-                -6.779

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden nieuw 10.000              -                   

Contractbijschrijvingen klimleningen -                   -                   

Aflossing langlopende schulden 20.462-              -13.984

Mutatie in waarborgsommen 1-                      -1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.463-              -13.985

Toename/afname geldmiddelen 8.932-                -4.665

Verloop liquide middelen

Liquide middelen en effecten ultimo 2013 14.724              19.389

Netto kasstroom 2014 8.932-                -4.665

Liquide middelen en effecten ultimo 2014 5.792                14.724

2014 2013

x € 1.000 x € 1.000
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9.4  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  

 

9.4.1 Algemeen  

 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 

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

Activiteiten 

UWOON is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft 

specifieke toelating in de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten 

en is werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woonwet en het Besluit Beheer Sociale 

Huursector. UWOON is statutair gevestigd te Harderwijk en heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en 

Harderwijk. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen. 

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. 

Stelselwijzigingen 

Financiële instrumenten – embedded derivaten: 

UWOON past vanaf boekjaar 2014 de wijzigingen in RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ als gevolg 

van RJ-Uiting 2013-15 toe. Hierdoor worden alle embedded derivaten die voldoen aan de 

voorwaarden voor afscheiding van het basiscontract, voortaan afgescheiden van het basiscontract 

en afzonderlijk als een derivaat verwerkt. Tot en met boekjaar 2013 werden embedded derivaten 

niet afgescheiden van het basiscontract, omdat derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. 

 

Als gevolg van deze stelselwijziging zijn embedded derivaten ultimo 2014 afzonderlijk verwerkt in 

de balans ter hoogte van € 7.093.000 credit, en is de waardering van de langlopende schulden 

€ 533.000 lager. Het vermogen ultimo 2014 (na belastingeffect) is hierdoor circa € 6.561.000 lager. 

De financiële lasten over 2014 zijn door de stelselwijziging circa € 3.825.000 hoger. Het resultaat 

na belastingen over 2014 is hierdoor circa € 638.000 lager. 

 

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging is verwerkt in het beginvermogen per 1 januari 2014. 

Op grond van de in RJ 290 opgenomen overgangsbepalingen zijn de vergelijkende cijfers over 

2013 niet op het nieuwe stelsel aangepast. 

 

De stelselwijziging zal naar verwachting ook effect hebben op de waardering van de embedded 

derivaten in de boekjaren na 2014. Vanwege de onzekerheid omtrent toekomstige 

marktontwikkelingen, is het niet mogelijk een cijfermatige indicatie van het effect op volgende 

boekjaren te geven. 

 

Schattingswijzigingen 

Gedurende het verslagjaar zijn de resterende levensduren van de materiële vaste activa in 

exploitatie gewijzigd. Voor het kalenderjaar zijn hierdoor de afschrijvingslasten met circa € 1,7 

miljoen afgenomen.  
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Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen 

en schulden, als financiële derivaten verstaan. 

 

In de toelichting op de verscheiden 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 geconsolideerde 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 financiële 

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. 

 

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.  

 

9.4.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

Grondslag sociaal vastgoed in exploitatie geclassificeerd als bedrijfsmiddel: 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2014 bedraagt deze grens € 669,48 (2013: € 681,02). 

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. 
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UWOON kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien UWOON een beleid heeft 

dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat 

hierbij centraal. 

 

Grondslag waardering als bedrijfsmiddel en waardering tegen historische kostprijs: 

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks 

getoetst op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde.  

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de 

bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder 

de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, indien van toepassing 

gecorrigeerd met bijzondere waardeverminderingen, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet 

afgeschreven. 

 

Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de 

grond (geen afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een 

afzonderlijke component is sprake indien deze component meer dan 10% uitmaakt van de waarde 

van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de 

component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen component 

zou zijn onderkend. 

Tot ultimo 2011 is onderscheid gemaakt tussen de componenten grond en opstal. Het 

onderscheiden van de componenten installaties en inventaris binnen de historische kosten van het 

vastgoed, is op basis van de beschikbare, historische informatie niet mogelijk gebleken. Als 

alternatief is uitgegaan van de actuele vervangingskosten van de installaties en inventaris zoals 

opgenomen in de meest recente intern vastgestelde meerjarenonderhoudsbegroting. Uit de 

toetsing volgt dat de componenten installaties en inventaris binnen de 10%-materialiteitsgrens 

blijven en derhalve niet als afzonderlijke component worden opgevoerd. 

 

Onderhoud 

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

dat deze zich voordoen 

 

Bedrijfswaarde 

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.  



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 71 

 

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 2014 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 2,25% (2015); 2,5% (2016); 3,00% (2017); 2% (na 2017) 

 jaarlijkse huurderving van 0,5 %; 

 mutatiegraad van 6 % (2015-2019); 7% (na 2019) en huurharmonisatie tot 67 of 72% van 

de maximaal redelijke huur afhankelijk van het verhuurcomplex;  

 jaarlijkse stijging van de onderhoudskosten van 1,5% (2015); 2,00% (2016-2019); 3,00% 

(na 2019) 

 jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten van 1,5% (2015); 2%(2016-2019); 3,00% (na 

2019); 

 genormeerde zakelijke lasten en verzekeringen van € 230 per verhuureenheid. 

 genormeerde kosten voor reparatieonderhoud van € 315 per verhuureenheid; 

 genormeerde kosten voor mutatieonderhoud van € 3.075 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; 

 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 5,25 %; 

 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 saneringsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen 

vennootschapsbelasting maken 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.  
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Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van 

onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van vijf jaar in 

de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de 

geoormerkte verkopen. 

 

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 € 5.514 (prijspeil 

2014). 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 verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 

toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt 

rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde 

rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke 

financiering is aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. 

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in 

ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 

creditzijde van de balans opgenomen. 

 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs, bijkomende 

kosten en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. 

Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 

 

Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen. 

  



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 73 

 

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. 

 

Onderhoud 

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

dat deze zich voordoen. 

 

Vastgoedbeleggingen 

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om 

huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren. 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 

commercieel vastgoed.  

 

Grondslag classificatie als vastgoedbelegging en waardering tegen historische kostprijs: 

Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks 

getoetst op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde.  

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de 

bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder 

de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa. 

 

Afschrijvingen 

Zie onder Sociaal Vastgoed. 

 

Onderhoud 

Zie onder Sociaal Vastgoed. 

 

Bedrijfswaarde 

Zie de uitgangspunten onder Sociaal Vastgoed. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreft complexen 

in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel vastgoed.  

De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing 

verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs bestaat uit materiaalkosten, 

toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en 

directievoering en toegerekende rente tijdens de bouw onder aftrek van een bijzondere 

waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten.  
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De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare 

waarde (DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. Indien de bijzondere 

waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de 

onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans 

opgenomen. 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs, bijkomende 

kosten en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. 

Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 

financieringstransactie worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde 

wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige 

onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat. 

 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde 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’. 

 

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.  
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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 nominale waarde. 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 complexen bestemd voor de verkoop binnen een 

beleidshorizon van 5 jaar. 

 

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). 

Vastgoed bestemd voor 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. 

 

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 betreft 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 

 

Voorzieningen 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 
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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 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 bedrijfswaarde of actuele 

waarde. 

 

Voorziening latente belastingverplichtingen 

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

en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze 

verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in 

mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten 

beschikbaar zullen zijn voor verrekening.  

 

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening 

en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde. De gehanteerde 

disconteringsvoet bedraagt 5,25%. 

 

De opgenomen latentie betreft de commercieel-fiscale verschillen in de waardering van de 

leningportefeuille bij aanvang van VSOII. 

 

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. 
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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. 

 

9.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het  resultaat 

 

Huuropbrengsten 

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

verslagjaar 2014 bedroeg dit maximumpercentage 4,0%, 4,5% of 6,5% 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 

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige 

overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.  

 

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs 

(projecten voor derden). Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte). Mogelijke verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

Projectopbrengsten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in 

de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. 

 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 

De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden 

hieronder verantwoord, met uitzondering van geactiveerde rente welke onder de financiële baten 

en lasten worden opgenomen.  



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 79 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele 

opbrengsten verantwoord. 

 

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 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 op sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de bedrijfswaarde. 

Binnen de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten onderkend met 

een verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en de opstal worden installaties 

en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze component meer 

dan 10 procent uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg 

van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% 

afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend. 

 

Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa en 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.  

 

Erfpacht 

Erfpacht wordt jaarlijks door de gemeente in rekening gebracht voor het gebruik van de grond 

onder de verhuureenheden. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten maken deel uit 

van de vervaardigingsprijs van het sociaal vastgoed in exploitatie en/of het commercieel vastgoed 

in exploitatie.  

 

Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is 

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 

werknemers. 

 

Pensioenlasten 

UWOON een pensioenregeling via Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. De 

regeling betreft een toegezegd-pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel 

op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd-

pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.  

 

Voor de pensioenregelingen betaalt UWOON premies aan het pensioenfonds gebaseerd op het 

salaris in het betreffende jaar. UWOON heeft in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting 

tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies (per 31 

december 2014 bedroeg de dekkingsgraad van SPW afgerond 114 procent). 

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 

premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot 

een vermindering van toekomstige betalingen.  
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Onderhoudslasten 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 

onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 

het verslagjaar hebben plaatsgevonden.  

 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, 

alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de 

eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale 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. 

 

Lasten servicecontracten 

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten 

in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.  

 

Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 

verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het 

verslagjaar. 

 

Financiële baten en lasten 

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

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van 

vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 

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. 

 

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.   
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Valutarisico 

UWOON is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. 

 

Prijsrisico 

UWOON loopt geen prijsrisico’s doordat zij geen effecten heeft. 

 

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. Voor zover 

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. 
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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 2014 en het fiscale resultaat 2014 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 2011 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. 

 

Buitengewone baten en lasten 

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit 

gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader 

van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen. 

 

9.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.  

 

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

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.  

 

Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden 

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  

 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom 

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

worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.  

 

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

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 

financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een 

uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

interest als een uitgave uit operationele activiteiten.  



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 83 

 

9.5  Toelichting op de balans per 31 december 2014   

     

  

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

Sociaal Vastgoed Onroerende Totaal

vastgoed in ontwikkeling en roerende

in exploitatie bestemd voor zaken ten 

eigen exploitatie dienste van

de exploitatie

1 januari 2014

Verkrijgingsprijzen 360.114              12.307                11.912                384.333              

Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest. -                     -                     -                     -                     

Herwaardering -                     -                     -                     -                     

Cumulatieve waardeverminderingen 16.386-                3.465-                  -                     19.851-                

Cumulatieve afschrijvingen 81.132-                -                     5.160-                  86.292-                

Boekwaarden 262.596              8.842                  6.752                  278.190              

Mutaties 2014

Investeringen 956                     16.969                198                     18.123                

Desinvesteringen 1.303-                  5.510-                  781-                     7.594-                  

Herwaardering -                     -                     -                     -                     

Afschrijving 7.119-                  -                     408-                     7.527-                  

Afschrijving desinvestering 712                     -                     218                     930                     

Subsidies -                     -                     -                     -                     

Waardeverminderingen -                     4.674-                  -                     4.674-                  

Terugneming van waarde verminderingen 1.540                  2.839                  -                     4.379                  

Herclassificatie sociaal / commercieel 2.124-                  -                     -                     2.124-                  

Overboekingen naar activa in exploitatie 7.399                  7.656-                  -                     257-                     

Totaal mutaties 61                      1.968                  773-                     1.256                  

31 december 2014

Verkrijgingsprijzen 364.806              16.110                11.329                392.245              

Herwaardering -                     -                     -                     -                     

Cumulatieve waardeverminderingen 14.846-                5.300-                  -                     20.146-                

Cumulatieve afschrijvingen 87.303-                -                     5.350-                  92.653-                

Boekwaarden 262.657              10.810                5.979                  279.446              

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Grond geen afschrijvingen Bedrijfsruimten lineair 50 jaar

Stichtingskosten lineair 50 jaar

Garages lineair 50 jaar

In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk een bedrag ad € 0,9 miljoen 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 geschied 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 € 19,7 miljoen

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op reële waarde bedraagt € 487,7 miljoen

Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.

Er hebben schattingswijzigingen plaatsgevonden in 2014. Zie voor de toelichting de Waarderingsgrondslagen.
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9.5.2 Vastgoedbeleggingen

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:

Commercieel Vastgoed Onroerende Totaal

vastgoed in ontwikkeling en roerende

in exploitatie bestemd voor zaken verkocht

eigen exploitatie onder 

voorwaarden

1 januari 2014

Verkrijgingsprijzen 25.606                -                     2.311                  27.917                

Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest. -                     -                     -                     -                     

Herwaardering -                     -                     238-                     238-                     

Cumulatieve waardeverminderingen 1.010-                  -                     -                     1.010-                  

Cumulatieve afschrijvingen 2.702-                  -                     -                     2.702-                  

Boekwaarden 21.894                -                     2.073                  23.967                

Mutaties 2014

Investeringen 792                     -                     -                     792                     

Desinvesteringen 15-                      -                     193-                     208-                     

Herwaardering -                     -                     129                     129                     

Afschrijving 483-                     -                     -                     483-                     

Afschrijving desinvestering 203-                     -                     -                     203-                     

Subsidies -                     -                     -                     -                     

Waardeverminderingen -                     -                     -                     -                     

Terugneming van waarde verminderingen 130                     -                     -                     130                     

Herclassificatie sociaal / commercieel 2.124                  -                     -                     2.124                  

Overboekingen naar activa in exploitatie 257                     -                     -                     257                     

Totaal mutaties 2.602                  -                     64-                      2.538                  

31 december 2014

Verkrijgingsprijzen 29.000                -                     2.118                  31.118                

Herwaardering -                     -                     109-                     109-                     

Cumulatieve waardeverminderingen 880-                     -                     -                     880-                     

Cumulatieve afschrijvingen 3.624-                  -                     -                     3.624-                  

Boekwaarden 24.496                -                     2.009                  26.505                

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek zijn conform Sociaal vastgoed in exploitatie.

In totaal zijn 13 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 reële waarde bedraagt  € 44,9 miljoen

Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.

Herclassificatie van Sociaal vastgoed naar Commercieel Vastgoed

De herclassificaties van sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:

Commercieel Sociaal 

vastgoed vastgoed

in exploitatie in exploitatie

Mutaties 2014

Herclassificatie verkrijgingsprijs 2013 2.360                  2.360-                  

Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen -                     -                     

Herclassificatie cumulatieve afschrijvingen 2013 236-                     236                     

Totaal mutaties 2.124                  2.124-                  

9.5.3 Financiële vaste activa

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

 Deelnemingen Latente belasting Overige Totaal

vordering

1 januari 2014

Boekwaarden 7                        2.881                  713                     3.601                  

Aanpassingen ivm stelselwijziging -                     682                     -                     682                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 7                        3.563                  713                     4.283                  

Mutaties 2014

Investeringen -                     1.933                  49                      1.982                  

Desinvesteringen -                     -                     -                     -                     

Afschrijvingen/aflossingen 6-                        87-                      1-                        94-                      

Waardevermindering -                     60-                      -                     60-                      

Terugneming waardevermindering -                     -                     -                     -                     

Resultaat deelnemingen 1-                        -                     -                     1-                        

Dotatie voorziening deelnemingen -                     -                     -                     -                     

Totaal mutaties 7-                        1.786                  48                      1.827                  

31 december 2014

Boekwaarden -                     5.349                  761                     6.110                  

De deelnemingen betreffen:

aandeel resultaat nettovermo-

boekjaar genswaarde 

 per 31-12-2014

De Driesprong B.V. 50% 1                        6                        
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9.5.4 Voorraden 2014 2013

Vastgoed bestemd voor verkoop

Locatie Trefpunt, Ermelo -                     723                     

Locatie De Verbinding, Ermelo 199                     196                     

Locatie Beltgravenweg, Elburg 539                     -                     

738                     919                     

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Locatie Beltgravenweg, Elburg 235                     511                     

Locatie Winkelcentrum 't Harde / Oude Bovendwarsweg, 't Harde 303                     3.814                  

Locatie Oude Kom/Van de Vlis, Ermelo 1.108                  1.003                  

Locatie Trefpunt, Ermelo 4.110                  7.015                  

Locatie Kampvelderweg, Ermelo -                     92                      

Locatie Burg. de Meesterstraat, Harderwijk -                     172                     

5.756                  12.607                

Overige voorraden

Onderhoudsmateriaal 51                      52                      

9.5.5 Onderhanden projecten

Locatie Winkelcentrum 't Harde / Oude Bovendwarsweg, 't Harde -                     10-                      

Locatie Trefpunt, Ermelo 341                     -                     

Locatie Burg. de Meesterstraat, Harderwijk -                     67-                      

341                     77-                      

Voor onderhanden projecten die per balansdatum niet zijn voltooid, bedraagt de cumulatieve netto-omzet € 3.358 (2013: € 737). 

Het totaal aan ontvangen voorschotten voor deze onderhanden projecten bedraagt € 3.017 (2013: € 814). 

In 2013 was de stand van de post onderhanden projecten negatief en wordt derhalve aan de passivazijde van de balans verantwoordt.

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.

9.5.6 Huurdebiteuren 511                     569                     

9.5.7 Gemeenten

- Elburg -                     -                     

- Ermelo -                     6                        

- Harderwijk 16                      17                      

Totaal gemeenten 16                      23                      

9.5.8 Overige vorderingen

- Belastingen 94                      159                     

- Termijnen kopers -                     260                     

- Rente 12                      70                      

- Overige 739                     569                     

845                     1.058                  

9.5.9 Rekening-courant verhoudingen

- Overige deelnemingen 804                     1.298                  

804                     1.298                  

9.5.10 Overlopende activa

- Overige 374                     767                     

374                     767                     

9.5.11 Liquide middelen

Kas/bank/giro 5.792                  14.703                

Overige -                     21                      

5.792                  14.724                

De liquide middelen zijn tot een bedrag van € 0 (2013: € 21) niet direct opvraagbaar. 

UWOON heeft bij de BNG Bank een kredietfaciliteit van € 4 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden overeengekomen.
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Eigen vermogen

9.5.12 Eigen vermogen 2014 2013

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Stand per 1 januari 63.615                45.885                

Aanpassingen ivm stelselwijziging 2.052-                  -                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 61.563                45.885                

Saldo uit de winstverdeling over het boekjaar 155                     17.730                

61.718                63.615                

Voorzieningen

9.5.13 Voorziening latente belastingverplichtingen

Stand per 1 januari -                     1.198                  

Toevoegingen -                     -                     

Ontrekkingen -                     1.198-                  

Overige mutaties -                     -                     

Stand per 31 december -                     -                     

9.5.14 Voorziening onrendabele investeringen

Stand per 1 januari 3.191                  2.889                  

Toevoegingen 2.906                  2.393                  

Ontrekkingen 4.674-                  2.465-                  

Overige mutaties -                     374                     

Stand per 31 december 1.423                  3.191                  

9.5.15 Voorziening deelnemingen

Stand per 1 januari -                     3                        

Toevoegingen -                     -                     

Ontrekkingen -                     -                     

Overige mutaties -                     3-                        

Stand per 31 december -                     -                     

Langlopende schulden

Looptijd korten Looptijd langer Totaal 2014 Totaal 2013

dan vijf jaar dan vijf jaar

Leningen overheid -                     309                     309                     326                     

Leningen kredietinstellingen 32.503                208.608              241.111              252.089              

Terugkoopverplichting woningen verkocht

onder voorwaarden -                     2.019                  2.019                  2.092                  

Waarborgsommen 2                        -                     2                        3                        

Totaal 32.505                210.936              243.441              254.510              

Aflossingsverplichting volgend boekjaar 8.229-                  20.462-                

Saldo jaarrekening 235.212              234.048              

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

De rentabiliteitswaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en aflossingsverplichtingen)

bedraagt € 227,7 miljoen 

9.5.16 Leningen overheid en kredietinstellingen

De mutaties in 2014 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen Leningen krediet- Totaal

overheid instellingen

Stand per 1 januari 326                     252.089              252.415              

Aanpassing ivm stelselwijziging: correctie embedded derivaten -                     569-                     569-                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 326                     251.520              251.846              

Bij: nieuwe leningen -                     10.000                10.000                

Bij: amortisatie rente embedded derivaten -                     36                      36                      

Af: aflossingen 17-                      20.445-                20.462-                

Stand per 31 december 309                     241.111              241.420              

Aflossingsverplichting volgend boekjaar 17-                      8.212-                  8.229-                  

Saldo jaarrekening 292                     232.899              233.191              

De gemiddelde betaalde rente over de totale leningportefeuille bedraagt 4,0%.

De duration van de portefeuille bedraagt 8,8 jaar

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.

Van de leningenportefeuille is € 238.795  gewaarborgd door het WSW.
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Leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage, periode tot eerstvolgende renteherziening en resterende looptijd.

€ € €

15.000                15.000                2.976                  

609                     12.976                21.463                

68.391                79.096                31.209                

147.468              24.104                16.069                

7.906                  110.777              30.175                

2.579                  140.061              

241.953              241.953              241.953              

Van  de variabelrentende leningen is € 5,0 miljoen 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. 

Rentepercentage Renteherzieningsperiode

roll-over

0%-3%

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%

Overige schulden embedded derivaten leningen 2014 2013

stand 1-1-2014 -                     -                     

Aanpassing ivm stelselwijziging: correctie 1e waardering embedded derivaten 700                     -                     

Aanpassing ivm stelselwijziging:  waardering swaption 2.604                  -                     

Stand per 1 januari na stelselwijziging 3.304                  -                     

Rentelast (mutatie waardering embedded derivaten) 3.790                  -                     

Stand overige schulden embedded derivaten 31-12-2014 7.094                  -                     

Per ultimo 2014 heeft UWOON de volgende derivaten in portefeuille:

Type Hoofdsom Marktwaarde per 

31/12/2014

Einde looptijd Rente Strike

Interest Rate Cap € 5.000.000  € 1 2-5-2016 3-maands Euribor 5,50%

Interest Rate Floor 

met knock-in

€ 5.000.000  - € 260.760 2-5-2016 3-maands Euribor 3,50%, knock-in 

2,50%

De premies voor de derivaten zijn upfront voldaan.

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

9.5.17 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

1 januari

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 2.092                  2.425                  

Mutaties:

- 1 woning Korenbloem afgewikkeld 142-                     275-                     

Opwaarderingen

Afwaarderingen 69                      58-                      

31 december

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 2.019                  2.092                  

9.5.18 Waarborgsommen

Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:

Stand per 1 januari 3                        4                        

Toegevoegde waarborgsommen -                     -                     

Uitbetaalde waarborgsommen 1-                        1-                        

Stand per 31 december 2                        3                        
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9.5.19 Kortlopende schulden

Onderhanden projecten -                     77                      

Schulden aan kredietinstellingen 8.212                  20.462                

Schulden aan gemeenten 41                      5                        

Schulden aan leveranciers 2.088                  3.099                  

10.341                23.643                

Belasting en premies sociale verzekeringen

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 178                     156                     

Omzetbelasting 1.605                  1.305                  

Vennootschapsbelasting 3.753                  6.633                  

Overige schulden -                     -                     

5.536                  8.094                  

Overlopende passiva

Te betalen rente 3.758                  3.778                  

Vooruitontvangen huur 574                     501                     

Vooruitontvangen huursubsidie -                     3                        

Vakantieverplichtingen 253                     251                     

Nog te ontvangen facturen 125                     401                     

Overig 1.255                  250                     

5.965                  5.184                  

21.842                36.921                

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw aangegaan tot een bedrag van € 19,7 miljoen.

Onderhoudsverplichtingen

In het kader van planmatig onderhoud 2014 is per ultimo 2014 voor € 2,5 miljoen aan opdrachten verstrekt waarvan de werkzaamheden in 2015

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 2014 bedroeg het 

obligo € 9,0 miljoen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

In de periode 2008-2011 zijn woningen verkocht onder de noemer Koop-Goedkoop. In totaal  12 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.

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  Toelichting op winst- en verliesrekening 

 

 

Alle bedragen x € 1.000

9.6.1 Huren 2014 2013

Woningen en woongebouwen 53.219                50.548                

Onroerend zaken niet zijnde woningen 1.941                  1.752                  

55.160                52.300                

Af: huurderving wegens leegstand 466-                     492-                     

54.694                51.808                

De "te ontvangen nettohuur" is gewijzigd als gevolg van :

-  verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering tot een bedrag van  € 2.004

-  het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen tot een bedrag van  € 587

-  overige redenen tot een bedrag van € 295

De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente Elburg 12.119                11.469                

Gemeente Ermelo 17.305                16.480                

Gemeente Harderwijk 25.270                23.859                

54.694                51.808                

9.6.2 Vergoedingen -                     -                     

Overige goederen, leveringen en diensten 1.804                  1.889                  

Af: vergoedingsderving wegens leegstand 16-                      49-                      

1.788                  1.840                  

9.6.3 Overheidsbijdragen

Overige rijksbijdragen 3                        22                      

Totaal rijksbijdragen 3                        22                      

9.6.4 Verkopen onroerende zaken

Sociaal vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 3.057                  2.750                  

Af: Direct toerekenbare kosten 50-                      57-                      

Af: Boekwaarde 324-                     204-                     

Verkoopresultaat bestaand bezit 2.683                  2.489                  

Commercieel vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen gereed product 205                     1.505                  

Af: Direct toerekenbare kosten 4-                        12-                      

Af: Boekwaarde 168-                     2.132-                  

Verkoopresultaat bestaand bezit 33                      639-                     

9.6.5 Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten

Opbrengsten verkopen Beltgravenweg, Oldenbroek 165                     -                         

Kosten verkopen Beltgravenweg, Oldenbroek 147-                     -                         

Opbrengsten verkopen Centrumplan, 't Harde 260                     

Kosten verkopen Centrumplan, 't Harde 340-                     

Opbrengsten verkopen Parkweg, 't Harde 58                      

Kosten verkopen Parkweg, 't Harde 4-                        

Opbrengsten verkopen Burg.de Meesterstraat, Harderwijk 224                     630                     

Kosten verkopen Burg.de Meesterstraat, Harderwijk 240-                     795-                     

Opbrengsten verkopen Amaniet, Ermelo -                         1.289                  

Kosten verkopen Amaniet, Ermelo -                         1.177-                  

Opbrengsten verkopen Trefpunt fase 1a, Ermelo 16                      480                     

Kosten verkopen Trefpunt fase 1a, Ermelo 10-                      540-                     

Opbrengsten verkopen Trefpunt fase 2a1, Ermelo 136                     3.636                  

Kosten verkopen Trefpunt fase 2a1, Ermelo 142-                     3.698-                  

Opbrengsten verkopen Trefpunt fase 2a2, Ermelo 2.783                  

Kosten verkopen Trefpunt fase 2a2, Ermelo 2.856-                  

Opbrengsten verkopen  kavels Trefpunt, Ermelo 998                     

kosten verkopen  kavels Trefpunt, Ermelo 927-                     

Opbrengsten verkopen Kampvelderweg, Ermelo 574                     

Kosten verkopen Kampvelderweg, Ermelo 484-                     

Diverse projecten -                         3                        

Totaal opbrengst onderhanden projecten 64                      172-                     
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Alle bedragen x € 1.000

9.6.6 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 2014 2013

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouwprojecten huur- en koopwoningen 881                     820                     

Totaal geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 881                     820                     

9.6.7 Overige bedrijfsopbrengsten

Beheerdiensten 48                      45                      

Doorberekende loon- en algemene kosten derden 31                      357                     

Diversen 50-                      55-                      

Nagekomen baten voorgaande jaren 66                      404                     

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 95                      751                     

9.6.8 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

Afschrijving onroerende zaken woningen in exploitatie 7.368                  8.845                  

Afschrijving onroerende zaken niet-woningen in exploitatie 234                     358                     

Afschrijvingen onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie 408                     554                     

Totaal afschrijvingen 8.010                  9.757                  

9.6.9 Overige waardeveranderingen (im)materiële vast activa en vastgoedportefeuille

Afboeking onrendabel deel toepassen minimumwaarderingsregel

per complex 1.340-                  12.461-                

Afrekening project Centrumplein 't Harde 2.090                  -                         

Afrekening project trefpunt fase 2b Ermelo 142-                     -                         

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Amaniet, Ermelo -                         374-                     

Afboeken kosten project Speulder, Ermelo -                         52                      

Afboeken kosten project Leemkuul, Ermelo -                         179                     

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Verbinding 2b, Ermelo -                         1.210                  

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Trefpunt 2b, Ermelo -                         809                     

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Kampvelderweg, Ermelo 283                     -                         

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Zeebuurt, Harderwijk 2.204                  -                         

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Schrasserstraat Harderwijk -                         748                     

Afrekening project Schrasserstraat, Harderwijk 431-                     -                         

Afrekening project W.A. School, Harderwijk -                         9                        

Afrekening project Burg. de Meesterstraat , Harderwijk 214                     -                         

Afboeken kosten projecten overig 8-                        17-                      

Afboeken kosten garantiezaken 14                      3                        

Afboeken kosten vooronderzoek projecten 16                      28                      

Totaal waardeveranderingen 2.900                  9.814-                  

Waardeverandering grondpositie en/of ontwikkellocaties 156                     1.149                  

9.6.10 Erfpacht

Gemeente Ermelo 35                      60                      

Totaal erfpacht 35                      60                      

9.6.11 Lonen en salarissen

Totaal uitbetaalde lonen en salarissen 4.512                  4.798                  

Inhuren van tijdelijk personeel 24                      56                      

Totaal 4.536                  4.854                  

9.6.12 Sociale lasten

Premies bedrijfsvereniging 724                     678                     

Totaal 724                     678                     

9.6.13 Pensioenlasten

Premies pensioenfonds 849                     884                     

Totaal 849                     884                     



 
Jaarstukken 2014 

Pagina 91 

 

 
 

 

 

Alle bedragen x € 1.000

9.6.14 Lasten onderhoud 2014 2013

Onderhoudsuitgaven niet cyclisch 4.686                  4.165                  

Onderhoudsuitgaven cyclisch 7.576                  8.188                  

Subtotaal 12.262                12.353                

Af: kosten eigen dienst (elders verantwoord) 803-                     739-                     

11.459                11.614                

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

Planmatig onderhoud 7.576                  8.188                  

Mutatieonderhoud 1.621                  1.366                  

Klachtenonderhoud 3.065                  2.799                  

Totaal 12.262                12.353                

9.6.15 Overige bedrijfslasten

Beheerkosten:

- Algemene beheer- en administratiekosten 1.727                  1.734                  

- Automatiseringskosten 406                     457                     

- Huisvestingskosten 234                     327                     

- Kosten Raad van Commissarisen 69                      73                      

Subtotaal beheerkosten 2.436                  2.591                  

Heffingen:

- Belastingen 1.954                  1.918                  

- Verzekeringen 133                     120                     

- Contributie landelijke federatie 61                      71                      

Subtotaal heffingen 2.148                  2.109                  

Overige bedrijfslasten:

- Servicekosten 1.319                  1.695                  

- verhuurderheffing 5.567                  210                     

- Saneringsheffing CFV 1.771                  1.976                  

- Uitgaven leefbaarheid 168                     157                     

- Diverse bedrijfslasten 286                     229                     

Subtotaal overige bedrijfslasten 9.111                  4.267                  

Totaal overige bedrijfslasten 13.695                8.967                  

Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria via de overige bedrijfslasten ten laste van het resultaat gebracht:

Controle van de jaarrekening 2014 resp. 2013 53                      40                      

Nagekomen kosten controle van de jaarrekening 2013 resp. 2012 14                      6                        

Andere controlewerkzaamheden -                         -                         

Fiscale advisering 55                      18                      

Andere niet-controlediensten 8                        -                         

130                     64                      

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

9.6.16 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2014 2013

Waardevermeerdering commercieel vastgoed in exploitatie 130                     50                      

Waardevermindering commercieel vastgoed in exploitatie -                         -                         

Waardevermeerdering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 7                        -                         

Waardevermindering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -                         3-                        

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 137                     47                      

Waardeveranderingen financiële vaste activa, effecten en derivaten

Waardeveranderingen financiële vaste activa -                         560-                     

Waardeveranderingen effecten -                         -                         

Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen -                         -                         

Waardeveranderingen derivaten 3.826-                  -                         

Totaal waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 3.826-                  560-                     

9.6.17 Opbrengsten financiële vast activa en effecten

Resultaat deelnemingen

Resultaat deelneming De Driesprong BV (50%) 501-                     -                         

Totaal resultaat deelnemingen 501-                     -                         

9.6.18 Rentelasten en rentebaten

Rentelasten

Rente langlopende schulden:

- Leningen overheid 17-                      17-                      

- Leningen kredietinstellingen 9.920-                  10.363-                

Overige financieringslasten 290-                     49-                      

Totaal rentelasten en soortgelijke schulden 10.227-                10.429-                

Rentebaten

Geactiveerde rente materiële vaste activa:

- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 889                     1.301                  

Rente op vorderingen:

- Rente op liquide middelen 57                      161                     

- Overige vorderingen 106                     119                     

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.052                  1.581                  

Alle bedragen x € 1.000

9.6.19 Belastingen 2014 2013

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Acute belastingen 3.608                  4.058                  

Correctie belasting voorgaande jaren 85                      -                         

Mutatie latente belastingen 1.785-                  2.379-                  

Totaal belastingen 1.908                  1.679                  

De acute belastinglast 2014 is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de enkelvoudige jaarrekening 2.063                  

bij:

correctie comm. genomen afschrijvingen mva in exploitatie 6.518                  

correctie overige waardeveranderingen materiele vaste activa 5.362                  

correctie commercieel - fiscale  onderhoudskosten 661                     

bijdrage heffing Saneringssteun CFV 2014 1.771                  

correctie comm. waardeveranderingen fin.vaste activa 3.826                  

correctie fictie algemene kosten 20                      

af:

correctie comm. resultaat nieuwbouw 2014 1.733-                  

correctie comm. resultaat verkopen bestaand bezit 2014 2.386-                  

correctie commercieel geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling 700-                     

fiscaal vrijval leningen o/g/derivaten 347-                     

correctie commercieel-fiscale activering 762-                     

overige verschillen 179                     

Totaal permanente en tijdelijke verschillen 12.409                

Belastbaar bedrag 14.472                

Verschuldigde winstbelasting 3.608                  

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25,0%. De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het benutten 

van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft ondermeer verschillen in de verwerking van

resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet aftrekbare heffing

van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
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9.7  Overige informatie  

 
 

9.8  Verklaring bestuur   

In de statuten van UWOON is vastgelegd dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar een volkshuisvestingsverslag, een jaarrekening en een verslag van werkzaamheden 

oplevert, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden. 

De Raad van Commissarissen (RvC) verleent opdracht tot beoordeling van de jaarrekening van de 

stichting. Deze opdracht wordt gegeven aan een door de RvC aangewezen accountant.  

 

De jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag moeten worden vastgesteld door 

het bestuur en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RvC. Het bestuur stelt de 

jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag niet vast en de RvC keurt deze niet 

goed alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.  

 

Het bestuur van UWOON heeft het jaarverslag 2014 met de daarin opgenomen jaarrekening en de 

daarbij behorende door de accountant afgegeven goedkeurende verklaring vastgesteld.  

 

ir. M.C.F. van Balen-Uijen 

directeur-bestuurder 

 

Harderwijk, 20 april 2015  

Werknemers

Gedurende het jaar 2014 had de corporatie gemiddeld 100,4 werknemers in dienst (2013: 102,2). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.

Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

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

1/1/14 – 31/12/14 Full-time € 123.886 € 2.000 € 27.701

C.H.P Oosterwijk Vz RvC 1/1/14 – 31/12/14 n.v.t. € 12.645

A.E. Ros Lid RvC 1/1/14 – 31/12/14 n.v.t. € 8.430

W.C. Verbaan Lid RvC 1/1/14 – 31/12/14 n.v.t. € 8.430

G.W. Hop Lid RvC 1/1/14 – 31/12/14 n.v.t. € 8.430

W.L. Sederel Lid RvC 1/1/14 – 31/12/14 n.v.t. € 8.430

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 € 148.800

Er wordt gebruik gemaakt van het overgangsrecht.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 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 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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9.9  Verklaring Raad van Commissarissen 

 

De leden van de Raad van Commissarissen van UWOON verklaren kennis te hebben genomen 

van de jaarstukken 2014 met de daarin opgenomen jaarrekening en de daarbij behorende door de 

accountant afgegeven goedkeurende verklaring.  

 

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het jaarverslag inclusief 

jaarrekening.  

 

 

De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter 

 

De heer drs. G.W. Hop RA 

 

De heer ing. W.L. Sederel 

 

De heer drs. W.C. Verbaan* 

 

Mevrouw mr. M.N. Kroes  

 

 

Harderwijk, 20 april 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De heer W.C. Verbaan heeft geen kennis kunnen nemen van de jaarrekening wegens ziekte en 

daardoor ontbreekt zijn handtekening.   
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10. Overige gegevens 
 

10.1  Resultaatbestemming  

 

Het jaarresultaat volgens de winst- en verliesrekening over 2014 bedraagt € 155.000 positief. 

Conform de statuten is het resultaat toegevoegd aan de overige reserves.  

 

10.2  Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan. 

 

10.3  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan de Raad van Commissarissen van Stichting UWOON te Harderwijk 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
 

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting UWOON te 

Harderwijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de 

winst- en verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 

die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 

maatschappelijk jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening 

en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-

huursector (Bbsh), de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur van de 

toegelaten instelling is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het controleprotocol in  

rubriek A van bijlage III bij het Bbsh. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg 

van fraude of fouten.  
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 

te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat 

tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling 

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting UWOON per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in 

overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de WNT 

en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde 

jaarverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 

onderzoek of het jaarverslag 2014, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van 

toepassing zijnde bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en of 

de in artikel 2: 392, lid 1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens zijn 

toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag 2014 voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek.  

Arnhem, 20 april 2015 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs M. Knip RA 
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11. UWOON in het kort  
 

Gegevens van de toegelaten instelling 

Naam Stichting UWOON 

Vestigingsplaats Harderwijk 

Correspondentieadres Postbus 270, 3840 AG Harderwijk 

Bezoekadressen Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 

Statutair werkgebied De stichting heeft toelating in de gemeenten 
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek 
en Putten. 

Oprichtingsdatum Stichting UWOON is opgericht op 1 oktober 1912. 

Datum en nummer van het Koninklijk Besluit 
waarbij de instelling is toegelaten 

26 maart 1913, nummer 58 

Datum en nummer inschrijving in het 
Handelsregister ter Harderwijk 

13 januari 1967, nummer 08012356 te Harderwijk 

BTW-nummer 8026.08.255 

Nummer Registerkamer te Rijswijk in het 
kader van de Wet Persoonsregistratie 

P0000285 

Lidmaatschap landelijke federatie Aedes vereniging van woningcorporaties, 
Hilversum 

Nummer Stichting Nationaal Register 
Volkshuisvestingsinstellingen (NRV) 

2770 

VROM-nummer L0369 

Bedrijfstakcode Op 7 oktober 1996 is UWOON geregistreerd in het 
Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen 
(NRV) als organisatie die de bedrijfstakcode 
woningcorporaties onderschrijft. Hiermee 
verschaffen wij anderen duidelijkheid over onze 
volkshuisvestelijke taakopvatting. 
 
Per 1 januari 2007 ging de bedrijfstakcode over in 
de Aedescode. Onderdeel hiervan is de 
Governancecode voor woningcorporaties. 
UWOON onderschrijft zowel de Aedescode als de 
Governancecode. 

Raad van Commissarissen op 31-12-2014 De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk (voorzitter) 
Mevrouw A.E. van der Haar-Ros 
De heer drs. G.W. Hop RA 
De heer drs. W.C. Verbaan 
De heer ing. W.L. Sederel 

Bestuur Mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen 

 


