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Voorwoord
Woningen gaan lang mee. Ze overleven doorgaans de bouwers en de bewoners. Huizen zijn solide
en op wat kleine aanpassingen na veranderen ze doorgaans nauwelijks van uiterlijk. Opmerkelijk
eigenlijk dat de wereld van de woningbouw juist wel veranderlijk is. Kijk de afgelopen tien
jaarverslagen van UWOON maar eens na. Regels komen, regels gaan, plannen worden gemaakt,
plannen worden weer afgeblazen. Onveranderlijk is wel de filosofie van UWOON: wij werken aan
het woonplezier van onze huurders en daarbij proberen wij onze organisatie voortdurend te
verbeteren.

Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Wat dat betreft is het mooi dat een speciale
visitatiecommissie ons werk in 2015 positief beoordeelde. Bureau Ecorys zoomde net als in 2011
in op lokale, regionale en landelijke opgaven, de ambities en de prestaties van UWOON in de
afgelopen periode. Ook prestaties op het gebied van vermogen en governance zijn onder de loep
genomen. Mooi is dat we op drie van de vier onderdelen beter presteerden dan in 2011.

Minstens net zo belangrijk zijn de veranderingen die de nieuwe Woningwet met zich mee bracht.
Die bepaalt bijvoorbeeld dat wij een bijdrage moeten leveren aan de woonvisie van gemeenten.
Onderdeel daarvan is een jaarlijks ‘bod’ met daarin onder meer aandacht voor nieuwbouw, sloop
en renovatie. In 2015 brachten we ons eerste bod uit aan de drie gemeenten in ons gebied.
Daarover wisselden we uitgebreid van gedachten met de huurdersorganisaties.

Ook de manier van woning toewijzen veranderde in 2015. Samen met de gemeenten en
woningcorporaties werkten wij daaraan. Belangrijk verschil is dat mensen geen regionale binding
meer hoeven te hebben om zich als woningzoekende te mogen inschrijven. Ook is het onderscheid
tussen starters en doorstromers verdwenen. Een huurwoning wordt toegewezen aan degene met
de langste inschrijfduur. Tot 1 juli 2016 geldt overigens nog wel een overgangsregeling.

Deze drie thema’s zijn slechts enkele onderwerpen waarmee UWOON zich het afgelopen jaar
bezig hield. Het was een jaar waarin weer veel tot stand is gebracht. Een mooie samenvatting van
al ons werk leest u in dit jaarverslag. Van grote projecten tot kleine projecten die toch van grote
waarde kunnen zijn voor het woonplezier van onze huurders. Ook dit jaar is er weer een verkorte
versie waarin we de belangrijkste punten uit de Jaarstukken voor u op een rij hebben gezet.

Moniek van Balen-Uijen
Directeur-bestuurder
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1. Bouwen en verbouwen
1.1 Nieuwbouw
Het economische herstel dat in 2014 al zichtbaar was, zette in 2015 verder door. De bouwprijzen
laten daardoor weer een stijgende lijn zien. De resultaten van de lopende koopprojecten in Ermelo
behaalden allemaal de vereiste voorverkooppercentages en daarmee konden we ook in dit
segment bouwen. Daarnaast zijn weer huurwoningen toegevoegd aan het bezit van UWOON, 4 in
’t Loo (gem. Elburg), 42 in Ermelo en 34 in Harderwijk. De besparingen op de bedrijfskosten en het
onderhoud zetten we in 2015 verder door. UWOON stelde een soberder technisch programma van
eisen vast.
In het ondernemingsplan van UWOON is tijdelijke huisvesting een belangrijk speerpunt. Mensen
die met spoed onderdak nodig hebben wil UWOON ook onderdak bieden. Met de gemeenten
Harderwijk en Elburg voerden we overleg over locaties waar deze woningzoekenden al dan niet
tijdelijk kunnen worden gehuisvest.
1.1.1 Elburg
Projecten in voorbereiding
Tweede bouwfase winkelcentrum ’t Harde
UWOON kreeg de omgevingsvergunning voor fase 2 van winkelcentrum ’t Harde.
Binnen dit plan realiseren wij 24 koopappartementen. De verkoop daarvan startte eind 2015 en de
bouw begint in de eerste maanden van 2016. Ook komt er een complex met 23
huurappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor sloot UWOON een
samenwerkingsovereenkomst met ’s Heeren Loo.
Opgeleverde projecten
Thomashuis, Eperweg 40
UWOON leverde een Thomashuis af aan De Drie Notenboomen. Een Thomashuis is een
woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In het pand woont ook het
zorgechtpaar. De bouw is goed verlopen en de nieuwe bewoners wonen er naar volle
tevredenheid.
1.1.2 Ermelo
Projecten in voorbereiding
Postlaantje/Kerklaan
De voorbereidingen voor de locatie Postlaantje/Kerklaan zijn voortvarend doorgezet. Met
architectenbureau Roordink werkte UWOON diverse ontwerpen verder uit. We sloten een
samenwerkingsoverkomst met Bouwbedrijf Nijhuis, waarbij dit bedrijf de verkooprisico’s van de
beoogde koopappartementen overnam van UWOON. Nijhuis neemt de realisatie op zich.
Met de gemeente Ermelo is de overeenkomst van 2011 herzien. Ook maakten we nieuwe
afspraken over het aantal woningen en het ruimtelijk kader. UWOON informeerde omwonenden
tijdens verschillende informatieavonden. Zij kwamen met verschillende opmerkingen. De
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verwachting is dat na het verkrijgen van de benodigde vergunningen de eerste bouwfase in 2016
start. De voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure zijn gestart.
Het Trefpunt fase 3
Fase 3 is de laatste fase van het Trefpunt. Met de afronding van dit deel heeft UWOON alle
afspraken rond de bouw van koop- en huurwoningen kunnen nakomen. Ook rondden we voor deze
locatie de voorbereiding voor de bouw van tien rug-aan-rug huurwoningen, een Thomashuis en 26
koopwoningen af. Alle koopwoningen zijn in 2015 verkocht en de bouw begint in 2016. Met
gemeente Ermelo kwamen we overeen dat zij de nabij gelegen rioolretentievoorziening voorziet
van een groene aankleding.
Projecten in uitvoering
De Vlishoek
Nadat we met de aannemer goede afspraken konden maken over het individueel bouwen per
verkochte woning, kwam dit project in een stroomversnelling. In 2015 zijn alle acht
patiokoopwoningen verkocht. Ook is er een koper voor één van de vier herenhuizen. Dankzij dit
positieve resultaat begon de bouw. Medio 2016 worden de woningen aan de kopers opgeleverd.
De Herbergier
Op de oude locatie van Taxi Bakker startte in 2015 de bouw van een Herbergier. De karakteristieke
kenmerken van de oude bebouwing komen tot uiting in de architectuur. De Herbergier is een
woonvorm van De Drie Notenbomen voor mensen met geheugenproblemen. De Drie Notenbomen
huurt het complex voor twintig jaar van UWOON. De bewoners en het zorgpaar betrekken in 2016
hun nieuwe woning.
Opgeleverde projecten
De Verbinding fase 2b
De twintig huurappartementen in fase 2B van De Verbinding zijn in 2015 ‘turnkey’ aan UWOON
opgeleverd. De verhuur verliep voorspoedig en alle appartementen waren al voor de oplevering
verhuurd.
Het Trefpunt fase 2 en de vrije bouwkavels
Alle koopwoningen in deze fase zijn verkocht en in het tweede kwartaal van 2015 overgedragen
aan de kopers. Ook de tien rug-aan-rug huurwoningen verhuurden we al voor de oplevering. De
interesse in de vrije bouwkavels is behoorlijk toegenomen. Eind van het jaar waren nog slechts
twee van de veertien kavels beschikbaar.
Kampvelderweg
Aan de Kampvelderweg zijn zestien zeer energiezuinige rug-aan-rug-huurwoningen gebouwd. De
sleuteloverdracht aan de nieuwe huurders was in 2015. Ook de eigenaren van de vijf
koopwoningen in een blok kregen begin 2015 de sleutels.
Eksterstraat (blok 5)
Met blok 5 kwam een einde aan het grote langjarige renovatieproject aan de Eksterstraat en
Spechtstraat. UWOON renoveerde in blok 5 twaalf appartementen en voegde een verdieping met
nog eens zes nieuwe appartementen toe.
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1.1.3 Harderwijk
Projecten in voorbereiding
JP Heyelaan
UWOON voerde een locatieonderzoek uit naar de Stadsdennenkerk aan de JP Heyelaan. De
locatie is zeer geschikt voor sociale huurwoningen en voor ouderen. In overleg met de gemeente
kijken we of er mogelijkheden zijn. UWOON onderhandelt met het kerkbestuur over een mogelijke
aankoop van de locatie.
Zeebuurt: deelproject Ir. Wortmanstraat/Flevoweg
UWOON werkt samen met bewoners en gemeente aan renovatieplannen voor onze huurwoningen
in de Zeebuurt. De voorbereidingen voor het volgende cluster, de Ir. Wortmanstraat en Flevoweg,
zijn in volle gang.
Uit onderzoek blijkt dat de huurders van de Wortmanstraat unaniem achter de plannen staan. De
uitvoering start in 2016. Soortgelijk onderzoek wees uit dat bewoners van de Flevoweg juist tegen
renovatie zijn. Ze vinden de huurprijzen na renovatie te hoog. UWOON gaat nu in overleg met de
bewoners om de renovatieplannen opnieuw te beoordelen.
Zeebuurt: deelproject Zeestraat en Laan 40-45 (cluster 4, 5 en 6)
UWOON werkt hard aan de planvoorbereiding voor renovatie van woningen in cluster 4, 5 en 6.
Halverwege 2016 hopen we zover te zijn dat we de bewoners voor het eerst kunnen informeren
over de voorgenomen renovatieplannen.

Opgeleverde projecten
Prinsenhof
UWOON leverde halverwege het jaar 34 appartementen op waarvan de bouw in 2014 startte. De
interesse onder senioren bleek zeer groot en de woningen waren al voor de start van de bouw
verhuurd. UWOON is verheugd dat er weer een mooi appartementencomplex in Harderwijk
gerealiseerd is voor bewoners vanaf 55 jaar.
Zeebuurt: deelprojecten Burgemeester Kemperstraat en Zeestraat
UWOON renoveert verdeeld over twee clusters 48 woningen aan de Burgemeester Kemperstraat
en Zeestraat. De plannen zijn gebaseerd op het verleden zodat het karakter van de Zeebuurt
behouden blijft. In 2014 startte de renovatie. Het project verliep in goede samenwerking met de
bewoners en de gemeente. Eind 2015 zijn alle woningen opgeleverd en aan de bewoners
overgedragen.
1.2 Onderhoud
UWOON inspecteerde in 2015 opnieuw een derde van de totale woningvoorraad. Een van de
uitgangspunten was het voortzetten van de bezuinigingsdoelen op planmatig onderhoud.
Het technisch programma van eisen is aangepast en versoberd, zonder dat dit onverantwoorde
consequenties heeft voor de kwaliteit van ons woningbezit. Ook dit is meegenomen in de
toekomstige plannen voor planmatig onderhoud. Op het gebied van duurzaamheid maakte
UWOON weer de nodige stappen. Aan 462 woningen werden in 2015 weer energiemaatregelen
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uitgevoerd. Door het wijzigen in wet- en regelgeving per 1 januari 2015 dient er nu in een energie
index van de woning afgemeld te worden. In paragraaf 1.2.2 wordt hier nader op ingegaan.
Na de asbestinventarisatie van 2014 maakte UWOON in 2015 30 woningen in de Zeebuurt
asbestvrij. In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen, met de daartoe gespecialiseerde bedrijven,
om gelijktijdig met het planmatig onderhoud asbest te gaan saneren. In 2016 zal in overleg met de
huurders worden aangevangen met de saneringen.

Ketensamenwerking
In 2015 heeft UWOON 65% van haar planmatig onderhoud middels ketensamenwerking
uitgevoerd. Bij die werkwijze zitten UWOON, aannemers, onderaannemers, eventuele adviseurs
én de betrokken bewoners in een vroeg stadium aan tafel om een plan voor te bereiden. Ook in de
uitvoering is er een nauwe samenwerking. Ook is in 2015 een renovatieproject middels een
ketensamenwerking gerealiseerd. De goede resultaten van de voorgaande jaren op het gebied van
huurderstevredenheid hebben zich in 2015 doorgezet. Wel is merkbaar dat er meer druk staat op
de prijsonderhandelingen vanwege de aantrekkende economie.
In 2015 heeft UWOON met enkele ketenpartners aandacht besteed aan automatisering van
bewonerskeuzes. Wij zijn zeer te spreken over de grote inzet van de betrokken partijen om
bewoners op eenvoudige en snelle wijze hun keuzes te laten maken. In 2016 gaan we
proefdraaien met dit systeem.
1.2.1 Planmatig onderhoud
Elk jaar stemt UWOON het planmatig onderhoud af op het strategisch voorraadbeleid. Alle
technische maatregelen vanuit de langetermijnvisie van UWOON zijn opgenomen in het planmatig
onderhoudsprogramma. We leverden de subsidieprojecten in 2015 met een doorlooptijd van twee
jaar op. UWOON besteedde opnieuw veel aandacht aan duurzaamheid (isoleren en installaties) en
de mogelijke aanwezigheid van asbest.
Onderhoudsuitgaven planmatig onderhoud
UWOON besteedde in 2015 € 12,3 miljoen aan het planmatig onderhoud. Dat is hoger dan met
2014 (€ 7,6 miljoen). De visie van UWOON om het planmatig onderhoud efficiënter en voordeliger
uit te voeren zonder daarbij de kwaliteit te verlagen is in 2015 verder doorgezet. UWOON heeft in
2015 wel extra financiële middelen ingezet op duurzaamheid. Ca. 190 woningen kregen hierdoor
een label A, hetgeen onze huurders direct in hun verbruikslasten positief zullen gaan merken.
UWOON realiseerde in 2015 onder meer de volgende projecten:
Sportlaan e.o. Ermelo
UWOON voerde onderhoud uit aan honderdzestig woningen in de Sportlaan e.o. Deze woningen
uit eind jaren zestig kregen waar nodig nieuwe badkamers en keukens. Bewoners konden met
huurverhoging kiezen voor een grotere badkamer, zodat ze ook een toilet op de tweede verdieping
kregen. Veel mensen maakten van deze mogelijkheid gebruik. Daarnaast pakten we de buitenschil
grondig aan, zodat de wijk een totaal andere uitstraling heeft. Dankzij deze voorzieningen maakten
de woningen een grote energie labelsprong. Ze gingen van een slecht label naar een A label. Dit
was mede mogelijk dankzij subsidies van STEP en de Gelderse investeringsimpuls.
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Hoeckelseweg en de Kerkdijk in Doornspijk
UWOON voerde een ingrijpende dakrenovatie uit. Omdat in de omgeving veel vogels en
vleermuizen leefden, kende het project, door de flora- en faunawet, een lange voorbereidingstijd.
Ook voor deze ‘inwoners’ van Doornspijk regelde UWOON met nestkasten nieuwe huisvestiging.
We verwijderden ook het aanwezige asbest en maakten labelstappen.
Prins Mauritslaan, Prins Hendriklaan en Graaf Ottolaan in Harderwijk
Dit project in de gemeente Harderwijk bestaat uit vijftig woningen die meer dan een eeuw oud zijn.
Vanwege de architectuur moesten we verantwoord te werk gaan bij het vervangen van de daken,
dakkapellen, gevelbeplating en het schilderwerk. Ook namen we isolerende maatregelen en we
verwijderden de asbest. Omdat het om een complex project ging, voerden we het via
ketensamenwerking uit.
1.2.2 Energiemaatregelen
Duurzaamheid
Per 1 januari 2015 is voor huurwoningen het energielabel te vervallen en wordt er voor mutaties
alleen nog maar een energie-index afgegeven. UWOON verzorgt zelf de opnames en
dataverwerking voor de energie indexen. Voor elke woning die muteert moet een energie index
bekend zijn. UWOON wil dat alle woningen in de toekomst minimaal een energie index heeft van
1,8 of beter (Label C of beter). Maatregelen hiertoe voeren we uit in combinatie met het geplande
onderhoud
Het onderstaande overzicht toont de stand van zaken van de energielabels op 31 december 2015.

A+
F

G

A

E
B

D

C
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Label
31-122014
31-122015
Verschil

A+ (EI
0.610.80)

A (EI
0.811.20)

B (EI
1.211.40)

C
(1.411.80)

D (EI
1.812.10)

E (EI
2.112.40)

F (EI
2.412.70)

G (EI
2.70
>=)

0

480

1791

2309

1556

1021

904

380

18
18

1175
695

1776
-15

2850
541

981
-575

772
-249

734
-170

281
-99

UWOON heeft in 2015 de data gecontroleerd en aangepast aan de nieuwe regelgeving. Hiermee
zijn sommige labels ook beter maar ook slechter geworden zonder dat daar een ingreep bij een
woning heeft plaatsgevonden in 2015. In 2015 zijn er 167 woningen naar energielabel A gebracht,
170 woningen hebben nu een energielabel B en 189 woningen zijn verduurzaamd naar
energielabel C.

1.2.3 Asbest saneringen
UWOON rondde in 2014 een inventarisatie van asbesthoudende materialen in woningen af. In het
verslagjaar saneerden we 345 woningen verdeeld over twintig complexen. Eerst inspecteerden we
waar de asbest zich precies bevond en om welke soort het ging. Zowel in ons eigendom als dat
van de bewoner. Een gespecialiseerde asbestsaneerder verwijdert het asbest. Bewoners van
geïnspecteerde woningen mogen voor onze rekening asbesthoudend materiaal dat hun eigendom
is ook laten verwijderen, zoals vloerbedekking en dakbedekking van asbesthoudende golfplaten.
Dit doen we om de gezondheid te waarborgen van bewoners, maar ook die van medewerkers die
in de woningen werkzaam zijn. Ook de komende jaren zullen we op deze wijze projectmatig asbest
in woningen saneren.

1.3 Niet Planmatig Onderhoud
Huurders geven dagelijks reparatieverzoeken door of melden verhuizingen. Een groot deel van het
onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. Huurders zijn verantwoordelijk voor het kleine
onderhoud. Vaak sluit de huurder een serviceabonnement af waarbij UWOON deze kleine
herstellingen uitvoert. Via ons klantcontactcentrum plannen we een afspraak in met de bewoner.
Bij een huuropzegging controleren we de technische staat van de woning en bepalen wij de
energie-index. Ook toetsen we tijdens de voorinspectie de woningwaardering en indien van
toepassing de toegankelijkheid.
Reparatieverzoeken
UWOON kreeg in 2015 10.205 reparatieverzoeken binnen. Een jaar eerder waren dat er 9.944. De
kosten daalden licht van € 192,- naar € 187,- per verhuureenheid. Ook in 2015 zijn bijzondere
werkzaamheden verricht zoals elektraveiligheidskeuringen, aanpassen of vervangen van
elektragroepenkasten, onderhouden en vervangen van noodverlichting, blusmiddelen en saneren
van asbest.
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Aantal reparatieverzoeken per vestiging:
Elburg
2.140
Ermelo
2.926
Harderwijk
5.139
Serviceabonnement
De geboekte kosten voor het serviceabonnement blijven in 2015 met 20 procent ruim binnen het
begrote bedrag. Dit is mede gerealiseerd doordat het team NPO verder ingezet heeft op efficiënte
planning en uitvoering van deze reparaties. Het Servicefonds dient kostendekkend te zijn. UWOON
bekijkt de resultaten gedurende een periode van 3 jaar. De uitkomsten hiervan bepalen eventuele
aanpassing van het tarief.
Mutatieonderhoud
In 2015 maakte UWOON 610 woningen gereed voor een nieuwe huurder. Tijdens de voorinspectie
controleert de wijkteamleider de staat van de woning, hij bepaalt welke kosten en werkzaamheden
UWOON op zich neemt en welke kosten eventueel voor rekening van de vertrekkende huurder
zijn. UWOON communiceert dat laatste duidelijk. Tijdens de eindinspectie controleert de
wijkteamleider nogmaals de gemaakte afspraken met de vertrekkende huurder.
Een nieuw te verhuren woning checken we altijd op veiligheid. We kijken bijvoorbeeld de
technische installaties (elektra en gas) na.
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2. Verhuren
UWOON hielp in 2015 bijna zevenhonderd woningzoekenden aan een nieuwe woning, een flinke
stijging t.o.v. 2014 toen we 598 woningzoekenden konden voorzien. Voor een deel
nieuwbouwwoningen (circa 100 = 16%) en voor een deel vrijkomende bestaande woningen. Als
sociale verhuurder is UWOON er primair voor huishoudens met een inkomen tot € 34.911 (prijspeil
2015). Woningcorporaties moeten minimaal 90% (sinds 1 juli 2015 tijdelijk minimaal 80%) van hun
vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan deze inkomensgroep.
De toewijzing van sociale huurwoningen aan lagere inkomens ziet er in 2015 als volgt uit: voor
Elburg 97,8%, voor Ermelo 96,2% en voor Harderwijk 95,8%. Voor heel UWOON is het 96,6%. Dat
betekent dat zo’n 3,5% van de huurwoningen verhuurd is aan mensen met een inkomen boven
€ 34.911. Vanaf medio 2015 mogen we als corporatie maximaal 20% van de te verhuren woningen
met een huurprijs tot en met € 710,68 toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven
€34.911,--. Het lage % heeft er mee te maken dat we pas gedurende het jaar woningen adverteren
voor de middeninkomens. Dit doen we omdat urgenten voorrang hebben binnen de 10%-regel. Pas
in de loop van het jaar zien we hoeveel woningen er aan deze groep zijn toegewezen en kunnen
we toewijzen aan de middeninkomens. In 2016 gaan we al vanaf het begin van het jaar voor de
middeninkomens adverteren.
UWOON wil ook mensen met lagere middeninkomens (tot € 50.000), binnen de mogelijkheden,
aan een woning helpen. Door de gedaalde verkoopprijzen, lage rente en banken die iets
toeschietelijker zijn, had deze groep op de reguliere koopmarkt in 2015 meer mogelijkheden een
woning te kopen dan in de jaren ervoor. Zo merkten we dat de te verkopen woningen sneller
verkocht werden en meer huurders vertrokken naar een koopwoning ( in 2013 82 = 14% van de
huuropzeggingen in 2014 71 = 13% van de huuropzeggingen in 2015 129 = 22% van de
huuropzeggingen). De bestaande en nieuwe woningen die UWOON in 2015 onder de € 200.000
verkocht (34) gingen bijna alle naar mensen uit deze inkomensgroep. Ook kan deze groep bij ons
terecht voor huurwoningen in de vrije sector.

UWOON besteedde in 2015 extra aandacht aan aansluitend verhuren. Dit betekent dat wij de
periode dat een woning leegstaat zo kort mogelijk houden. Woningen zijn nu gemiddeld sneller
beschikbaar voor woningzoekenden. We besteden hieraan ook in 2016 extra aandacht.
2.1 Huurbeleid
Voorgenomen nieuw huurbeleid: UWOON zorgt voor betaalbaarheid
UWOON onderzocht in 2015 wat huurders van nu en in de toekomst zich aan huurprijs kunnen
permitteren. Ook bekeken we of we het ons kunnen veroorloven om onze huurprijzen daarop aan
te passen.
Het plan is dat we onze huurwoningen qua huurprijs in segmenten verdelen. Die segmenten
maken we zo groot als nodig, zodat we de doelgroep in die prijscategorie voldoende bedienen. De
totale huursom wordt door dit nieuwe huurbeleid gaandeweg kleiner en dat voordeel komt
rechtstreeks bij nieuwe huurders terecht. Uiteraard hebben we onderzocht en gewaarborgd dat wij
kunnen blijven investeren in onze huidige en toekomstige opgaven.
Onze huurdersbelangenverenigingen in Ermelo en Harderwijk praatten mee bij het tot stand komen
van dit nieuwe huurbeleid. Zij en huurdersbelangenvereniging De Betere Woning in Elburg zullen
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daarnaast advies geven op het definitieve beleidsvoorstel. We hopen het huurbeleid in 2016 in te
voeren. Het experiment ‘meenemen van het percentage van de maximale huurprijs naar een
nieuwe woning’ liep - op verzoek van de huurdersorganisaties - in 2015 door. Dit initiatief van de
huurdersorganisaties is bedoeld voor huurders die van een eengezinswoning van UWOON naar
een gelijkvloerse woning verhuizen. In het nieuwe huurbeleid is dit experiment feitelijk overbodig:
de huurprijzen van de woningen passen we aan op wat de doelgroep zich kan permitteren. Tot die
tijd gaan we door met het experiment. In 2015 maakten in totaal 23 huishoudens gebruik van deze
regeling.
Inkomenstoetsen bij verhuur
Sociale/gereguleerde huurwoningen zijn in principe voor huishoudens met een inkomen onder
€ 34.911 (prijspeil per 1 juli 2015). Maximaal 10% van de verhuurde woningen mag naar
huishoudens met een hoger inkomen. Door de Woningwet krijgen we de komende vijf jaar 10%
extra ruimte voor verhuren van woningen aan huishoudens met een middeninkomen. Wel krijgen
sommige mensen voorrang, zoals urgenten en chronisch zieken.
UWOON gebruikt een Inkomensverklaring van de Belastingdienst om te bepalen of mensen in
aanmerking komen voor een sociale/gereguleerde huurwoning. Met dezelfde Inkomensverklaring
doen we vanaf 1 januari 2016 ook een ‘passendheidstoets’ voor huishoudens die huurtoeslag
ontvangen. Van de nieuwe toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de
huurtoeslaggrens moet minimaal 95% passend zijn; anders riskeren corporaties een boete.
2.2 Huurverhoging 1 juli 2015
UWOON verhoogde de huren voor de woningen in 2015 met 1,5%. Dit is het gemiddelde CBS
inflatiecijfer (1,0%) over 2014 plus een deel van de basis huurverhoging (0,5%) die het kabinet
mogelijk maakte. Ook koos UWOON voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor mensen
met een inkomen boven de € 34.229,-.
2.3 Woningbezit UWOON
Woningvoorraad per ultimo 2015 naar vestiging/huurklasse
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Woningvoorraad per ultimo 2015 naar woningtype/huurklasse

Woningvoorraad per ultimo 2015 naar woningtype/huurklasse, per vestiging

2.4 Woonruimteverdeling
Sinds 2004 werken de gemeenten en corporaties in Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem,
Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten samen in de Samenwerkingsovereenkomst
Woonruimteverdeling Noord-Veluwe. Volgens de nieuwe Huisvestingswet mag een dergelijke
overeenkomst niet langer de basis zijn voor de woonruimteverdeling. Daarom is sinds 1 juli 2015 in
deze gemeenten een nieuwe huisvestingsverordening van kracht. Omdat ze de verordeningen op
elkaar afstemden, gelden nog steeds gelijke spelregels in onze regio. Feitelijk bedienen we met
alle woningcorporaties samen alle regionale woningzoekenden. Dat gaat nu nog via verschillende
technische systemen. Bedoeling is dat er vanaf 1 juli 2016 één website is waarop
woningzoekenden in de regio alle vrijkomende woningen zien. Hattem, Heerde en Epe doen niet
mee aan dit systeem.
Een belangrijk verschil met de periode vóór 1 juli 2015 is dat mensen zonder regionale binding zich
toch als woningzoekende mogen inschrijven. Ook is er geen onderscheid meer tussen starters en
doorstromers. Iedereen bouwt op dezelfde manier inschrijfduur op en die wordt ook niet langer
omgerekend naar punten. Tot 1 juli 2016 geldt wel een overgangsregeling waarbij
woningzoekenden hun woonduur nog kunnen verzilveren.
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Verhuurde woningen
Op www.hurennoordveluwe.nl staan de vrijkomende woningen van de regionale
woningcorporaties. Belangstellenden krijgen 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 2015 kregen 696 huishoudens een woning van UWOON. Per gemeente gaat het om:
Elburg:
131 woningen
Oldebroek
11 woningen
Ermelo:
222 woningen
Harderwijk:
332 woningen
Mutatiegraad in 2015: 6,7%
De mutatiegraad steeg voor het eerst sinds jaren (2014: 5,9% - 2013: 6,0% - 2012: 6,7% - 2011:
7,0%). De stijging past in de trend die sinds de zomer van 2014 zichtbaar is. Meer nieuwbouw bij
UWOON, een aantrekkende koopwoningmarkt en het verbeterde economische perspectief zijn
daarvan de belangrijkste oorzaken. We zijn blij dat met dit hogere aantal vrijkomende woningen, er
meer woningzoekenden aan een nieuwe woning geholpen kunnen worden.
Nieuwe verhuringen naar doelgroepen
Doelgroepen
Elburg
66
 Starters
76
 Doorstromers
Nieuwe verhuringen naar woningtype
Type
Elburg
9
 Benedenwoning
2
 Bovenwoning
89
 Eengezinswoning
19
 Eengezinswoning met baden slaapkamer op bg
15
 Etagewoning met lift
8
 Etagewoning zonder lift
0
 Kamer
0
 Woonwagen/standplaats
Totaal
142
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Ermelo
121
101

Harderwijk
149
183

Ermelo
29
4
83
17

Harderwijk
39
5
83
25

60
29
0
0
222

122
52
6
0
332

Nieuwe verhuringen naar huishoudsamenstelling en huurprijs in 2015
Huishouden/huurprijs
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Eenpersoons
< € 403,07
6
27
8
€ 403,07 tot € 576,88
23
29
110
> € 576,88
39
83
71
Subtotaal
68
139
189
Tweepersoons
< € 403,07
2
2
0
€ 403,07 tot € 576,88
8
8
32
> € 576,88
30
35
45
Subtotaal
40
45
77
Drie- of meerpersoons
< € 403,07
0
0
0
€ 403,07 tot € 618,25
2
3
27
> € 618,25
32
35
39
Subtotaal
34
38
66
Totaal
142
222
332

Totaal
41
162
193
396
4
48
110
162
0
32
106
138
696

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 2015 maximaal € 710,68) en het gezamenlijk inkomen en vermogen van de huurder.
2.6 Huurachterstanden
UWOON vindt het belangrijk om huurachterstanden te beperken, omdat we weten dat
achterstanden van meerdere maanden veel moeilijker op te lossen zijn, dan korte
huurachterstanden. Daarom is ons team Huurincasso erop gericht om zo vroeg mogelijk aan de bel
te trekken en contact te leggen met huurders.
Voorkomen van problemen kunnen we echter niet alleen. Daarom zijn we blij dat onze in 2014
gestarte samenwerking met Stimenz (maatschappelijk werk) vruchten afwerpt. Uiteindelijk gaan
daardoor minder zaken naar de deurwaarder, zijn er geen onnodige deurwaarderskosten en
worden betere betalingsafspraken gemaakt en krijgen huurders eerder de juiste begeleiding.
Het percentage huurachterstanden is dan ook weer verder gedaald. En het lukte in meerdere
gevallen om huisuitzetting te voorkomen. Eind 2014 waren de huurachterstanden al gedaald naar
0,49 procent, eind 2015 zelfs naar 0,35 procent.
De goede resultaten van de samenwerking met Stimenz vielen verschillende gemeenten en
organisaties op. Inmiddels breiden we de samenwerking uit met andere partijen zoals Iriszorg,
welzijnsorganisaties en de sociale dienst. Daarnaast is er een goede samenwerking met de
vrijwilligers van de Schuldhulpmaatjes. Die begeleiden in verschillende gemeenten bewoners met
problemen.
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Hieronder de ontwikkeling van de huurachterstanden, waarbij 2013 voor de start van de extra
preventieve acties.

#
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UWOON heeft zes huurders met een huurachterstand die vallen onder de wettelijke
schuldsanering (WSNP). Daarvan wonen er vier in Elburg en twee in Harderwijk. De huurder
betaalt in zo’n geval alleen de lopende huur. We zetten invordering van de totale huurschuld stop.
In 2014 speelde dit voor tien huurders.
Ontruimingen
UWOON houdt sinds 2014 bij hoeveel mensen zelf de huur opzeggen vanwege een grote
huurachterstand om zo een mogelijke ontruiming te voorkomen. Samen met het aantal uitzettingen
geeft dit een goed beeld over het aantal mensen met grote betalingsproblemen.
In totaal gaat het in 2015 om vier huurders met een huurachterstand: drie in Ermelo en een in
Elburg. In 2014 ging het om veertien huurders (zeven in Harderwijk, vier in Ermelo en drie in
Elburg). Opvallend is het grote verschil tussen 2014 en 2015. Dit heeft volgens ons te maken met
de samenwerking met Stimenz en onze preventieve aanpak. We monitoren dit verder in 2016.
De positieve resultaten zijn extra opvallend omdat de landelijke trend anders is. Net als in 2014 ligt
het aantal huisuitzettingen bij UWOON ruim onder het landelijk gemiddelde. Ontruiming is het
uiterste middel bij het niet betalen van de huur. Zover laten we het liever niet komen.
Per vestiging ging het om:
Elburg:
1 woning
1 maal inleveren sleutel
2014: 3 woningen
Ermelo:
3 woningen
3 maal inleveren sleutel
2014: 4 woningen
Harderwijk:
5 woningen
Geen sleutels ingeleverd 2014: 3 woningen
(het inleveren sleutel betekent dat de sleutel door de huurder is ingeleverd zodat het
ontruimingsteam niet in actie hoefde te komen).
In 2015 waren er ook ontruimingen in verband met hennep of overlast. Ook hierbij zeggen
huurders soms zelf de huur op om hogere kosten te voorkomen.
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De cijfers zijn als volgt voor 2015:
Elburg:
een ontruiming ivm hennep
Ermelo:
een maal ontruiming
Harderwijk:
geen ontruiming

twee maal sleutels ingeleverd
overlast
twee maal sleutels ingeleverd

overlast

2.7 Bijzondere doelgroepen
Buiten het reguliere woonruimte verdeelsysteem huisvesten we mensen die om bijzondere
redenen dringend woonruimte nodig hebben. Voorbeelden zijn 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 eigen kracht
niet direct redden.
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 92 van de 168 aanvragen toe. Dit is een
kleine stijging in aanvragen en een lichte daling in het aantal afgegeven urgenties ten opzichte van
2014 (105 van 157) en 2013 (104 van de 161). Via UWOON kregen dertig mensen op deze manier
een woning, waarvan twaalf in Harderwijk, veertien in Ermelo en vier personen in Elburg. Ook
bestaat er stadsvernieuwingsurgentie. Van die groep vonden acht mensen in Ermelo en elf in
Harderwijk een woning.
UWOON verhuurde 143 keer een woning met een bijzondere toewijzing. Dat is 21 procent van in
totaal 696 verhuringen. Die woningen gingen bijvoorbeeld naar mensen met een CIZ-indicatie,
statushouders, opvanghuizen en woningen die tijdelijk verhuurd worden in het kader van de
leegstandswet. Afspraken over bijzondere toewijzing worden regionaal gemaakt. In 2014 gold voor
99 woningen (17% van 598 mutaties) een bijzondere toewijzing.
Sociaal vangnetoverleg (SVO)
UWOON maakt onderdeel uit van het ‘sociaal vangnetoverleg’ in Elburg, Ermelo én Harderwijk.
Dat is een samenwerking van veel organisaties op de Noord-Veluwe die mensen met problemen
zo snel mogelijk willen helpen. GGD Noord- en Oost Gelderland zorgt vanuit het meldpunt
Maatschappelijke Zorg voor de coördinatie.
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De partijen zitten eens in de zes weken om de tafel. Dankzij de korte lijnen komen ze snel in actie
als hulp noodzakelijk is. Denk daarbij aan het voorkomen van schulden of het goed 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
Elke gemeente in Nederland krijgt van de overheid de opgave om een bepaald aantal
statushouders te huisvesten. Gemeente Elburg moest bijvoorbeeld 38 personen huisvesten.
UWOON konden vijftien mensen in tien woningen huisvesten. De overige personen werden door
andere verhuurders gehuisvest. Hiermee is het aantal gehaald. In de gemeente Oldebroek heeft
UWOON dit jaar geen woningen aangeboden aan statushouders, het bezit in Oldebroek is erg
gering en er kwam geen verzoek van de gemeente.
Beheer woonwagenkamp
UWOON beheert het gemeentelijk woonwagenkamp aan de Giek. Het kamp bestaat uit vijf
standplaatsen, waarbij 1 standplaats in 2015 vrijkwam. Per 31 december stopte UWOON met het
beheer. UWOON ziet dit niet als een volkshuisvestelijke taak. Het beheer is bovendien erg
arbeidsintensief. Er zijn diverse partijen op de markt die het beheer landelijk georganiseerd
hebben.
Woningzoekenden met zorgvraag
UWOON verhuurt in de gemeente Elburg 92 woongelegenheden aan of via zorginstellingen.
Careander is daarvan met 35 woningen de grootste afnemer. Andere instellingen zijn EBC (28),
GGZ-C (12), Stichting Philadelphia en Stichting Interakt Contour (ieder 6) en ’s Heeren Loo (4). In
2015 werd aan De Drie Notenboomen een Thomashuis opgeleverd. Dit wooncomplex staat gelijk
aan 5 woningen, inclusief 1 woning voor het zorgpaar.
2.7.2 Ermelo
Woningen voor statushouders
De gemeentelijke taakstelling voor Ermelo bestond in 2015 uit 45 personen. Samen met Sociale
Dienst Veluwerand stelden we 23 woningen beschikbaar waarin 53 mensen onderdak vonden. De
taakstelling werd daardoor gerealiseerd.
Beheer woonwagenkamp UWOON beheert voor de gemeente Ermelo het woonwagenkamp
Patrijzenhof. Er zijn zeven standplaatsen, waarvan er in 2015 één 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 zestig statushouders
UWOON bood in Harderwijk in 2015 onderdak aan zestig statushouders. Dit zijn vooral mensen die
vluchtten uit Syrië en Eritrea. Zij wonen in 23 woningen van UWOON. Ondanks de opnieuw
verhoogde taakstelling voor de gemeente Harderwijk voldeed de gemeente in 2015 volledig aan
die taakstelling.
Huurders van een woonwagen/standplaats
In 2015 werden geen standplaatsen van UWOON opnieuw verhuurd.
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), stichting Leger des Heils (1).
Woningen voor opvang ex-verslaafden
UWOON stelde ook in 2015 vier woningen beschikbaar aan het project begeleid wonen van
IrisZorg Verslavingszorg. Zo hielpen we in 2015 drie nieuwe cliënten op weg naar zelfstandig
wonen. De mensen nemen de huurwoning na een geslaagde begeleiding over. Dit gebeurde in
2015 vier keer. Hiermee hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan het zelfstandig wonen
van mensen die het moeilijk hadden.
Stap voor stap wonen
In 2013 nam UWOON samen met EBC, IrisZorg, Omnia Wonen en de gemeente het initiatief voor
het project ‘Stap voor stap wonen’. Bewoners zijn mensen die vanuit onder meer de nachtopvang
toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière. Dat gebeurt onder professionele begeleiding
van de zorgpartners. Inmiddels verhuurt UWOON drie verschillende woningen binnen dit project.
Daarmee kunnen cliënten in elke fase van dit project bij UWOON terecht.
2.8 Verkoop bestaande huurwoningen
UWOON bepaalde in haar voorraadbeleid dat 450 bestaande woningen verkocht moesten worden.
We hielden in de begroting rekening met dertien verkopen uit bestaand bezit. Dat werden er 19.
Belangrijke reden is dat wij in 2014 veel huurders benaderden met het aanbod om hun huurwoning
te kopen tegen de getaxeerde waarde. Acht huurders maakten hier in 2015 gebruik van. De andere
woningen kwamen na een huuropzegging op de markt. In totaal verkochten we negentien
woningen Bij één woning in Ermelo verkochten we de grond vanuit een erfpachtconstructie.
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, twee makelaars in Harderwijk en één makelaar voor
Elburg. In 2016 evalueren we de contracten met de makelaars en bekijken of we nieuwe afspraken
willen aangaan.
Elburg
UWOON verkocht in Elburg tien woningen. Vier aan de zittende huurders en zes na mutatie op de
vrije markt.
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Ermelo
Met de verkoop van acht huurwoningen haalden wij in Ermelo onze doelstelling. Drie woningen
gingen naar zittende huurders en zes naar kopers via de vrije markt.
Ook verkochten we nog een woning die we moesten aankopen vanwege een terugkoopgarantie uit
de regeling ‘kopen met korting’.
Harderwijk
In Harderwijk verkochten wij in 2015 één woning aan een zittende huurder. We eindigden het jaar
zonder te koop staande woningen.
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3. Leefbaarheid
UWOON wil mensen laten wonen zoals zij dat zelf graag willen met respect voor elkaars leefstijl.
Het sinds 2014 geformeerde team leefbaarheid draagt daaraan bij. Teamleden zijn de
buurtbeheerders, medewerkers huurincasso, medewerkers herstructurering en medewerkers
overlast. Door de verschillende disciplines in dit team zijn lijnen korter en leren zij van elkaars
ervaringen. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijken.
De waarde van UWOON voor bewoners in de wijken ligt in signaleren, verbinden en faciliteren. Wij
benoemen duidelijker wat we doen, waarin we goed zijn en wat we voor huurders en onze partners
kunnen betekenen. Samen met partners en huurders zoeken we naar hoe we elkaars kwaliteiten
het beste kunnen benutten. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en mooie samenwerkingsverbanden,
op kleine en grote schaal. We zijn er trots op dat we in 2015 mooie stappen zetten en kijken uit
naar het vervolg in 2016. Enkele voorbeelden komen later in dit hoofdstuk aan bod.
Dankzij meer duidelijkheid en een betere samenwerking (zowel intern als extern) werken we
efficiënter en effectiever. Daardoor kunnen we meer aandacht besteden aan zaken waarin wij goed
zijn of aan nieuwe uitdagingen. Eén voorbeeld van een nieuwe uitdaging is dat er meer
wijkbewoners zijn met een psychiatrische aandoening. Een gevolg van gewijzigd overheidsbeleid.
We merken dat dit meer overlast met zich meebrengt maar ook vervuiling en vereenzaming. Ook
preventiever werken om bijvoorbeeld overlast en huurachterstand zo vroeg mogelijk aan te pakken
is een andere nieuwe uitdaging.
Hennepconvenant
UWOON was in 2014 medeondertekenaar van een hennepconvenant voor de regio OostNederland. Deelnemers zijn gemeenten, woningcorporaties, politie, Openbaar Ministerie en
netbeheerder Liander. Doel is sneller vinden en ontmantelen van illegale hennepkwekerijen en zo
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. Dit
resulteerde in 2015 in een betere aanpak van meerdere hennepplantages. Samen voorkwamen we
zo grotere problemen.
In 2015 is één woning ontruimd en zegden twee huurders de huur op omdat ze anders, conform
het convenant, de woning zouden zijn uitgezet in verband met hennep. Zo voorkwamen ze een
juridisch proces. Wel moet de huurder in kwestie eventuele herstelkosten betalen en kan hij in
onze regio (voorlopig) geen andere woning huren.
3.1 Leefbaarheidsprojecten
Buurtbemiddeling 2015
Buurtbemiddeling is al jaren 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. Om deze reden zien partijen er actief op toe dat bewoners eerst zelf met elkaar in gesprek
gaan, soms met buurtbemiddeling, voordat professionele partijen in actie moeten komen.
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Verschillende instanties coördineren Buurtbemiddeling. Dat zijn:
in Harderwijk : ZorgDat
in Ermelo
: Stimenz
in Elburg
: een externe projectleider
Vestiging
Elburg
Ermelo
Harderwijk

Aantal bemiddelingen
65
26
98

Gemeld door UWOON
8
7
36

Geslaagd
43 (6 lopen nog)
14 (5 lopen nog)
72

Het aantal geslaagde zaken is in 2015 aanmerkelijk gestegen van 66% 2014 naar 72.5% in 2015
(2013:45%) Een mooi resultaat van burgerkracht!
UWOON Straatvoetbal
Het UWOON Straatvoetbaltoernooi stond in 2015 voor de dertiende keer op de kalender. Opnieuw
zorgden de welzijnsorganisaties samen met de jongeren weer voor de organisatie. UWOON nam
ooit mede het initiatief voor dit toernooi en is betrokken omdat de wedstrijden in de wijken
plaatsvinden en jongeren zich hiervoor actief inzetten. Voetballen draagt er aan bij dat mensen met
verschillende culturen elkaar beter leren kennen en zorgt voor meer saamhorigheid.
Helaas kan UWOON dit mooie evenement in de toekomst niet meer sponsoren vanwege de
gewijzigde regelgeving in de Woningwet. Woningcorporaties mogen niet langer sponsor zijn.
Uiteraard blijft UWOON wel faciliteren in zaken als gebruik van springkussens, statafels en tenten.
Burendag
Burendag is een landelijk initiatief dat het contact tussen buren stimuleert en bijdraagt 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 welzijnsorganisaties, de organisatie van burendag.
3.1.1 Elburg
In Elburg waren dit jaar verschillende evenementen waarbij UWOON springkussens en partytenten
en andere materialen beschikbaar stelde. De organisatie was in handen van Stichting Wiel, soms
zorgorganisaties en inwoners. UWOON faciliteert omdat hiermee het onderlinge contact tussen
inwoners verbetert. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijken. Het ging om:
G-voetbal (een voetbaltoernooi in ’t Harde voor mensen met een licht verstandelijke beperking),
een huttenbouwfeest in Molendorp, een boedelbeurs in ’t Harde en een jaarmarkt in en op het
terrein van Hart van Thornspic. De opbrengst ging naar goede doelen.
Samenwerking vluchtelingenwerk
Nieuw is de samenwerking tussen Gemeente Elburg, Vluchtelingenwerk, Stichting Wiel en
UWOON bij het zoeken van werk of een nuttige dagbesteding voor vluchtelingen in de gemeente.
UWOON kan daarbij ideeën of opdrachten aandragen. De eerste opdracht moet in 2016 volgen.
Dit draagt bij aan een goede integratie en daarmee betere acceptatie van deze groepen in de
samenleving.
Doe’th
Nieuw in Elburg is sociaal team Doe’th. UWOON is in de ‘tweede ring’ bij dit project betrokken als
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partij die vroegtijdig mogelijke problemen en kansen in de wijk signaleert. De (zorg)professionals
van dit team pakken die dan verder op. Een mooi voorbeeld van het benutten van elkaars
krachten.
3.1.2 Ermelo
Emaus College
UWOON besteedde ook in 2015 weer werk uit aan het Emaus College. Deze organisatie begeleidt
jongeren van 12 tot ongeveer 23 jaar met gedragsproblemen. Het zijn jongeren die vaak
vervelende en teleurstellende ervaringen achter de rug hebben, die 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.
Wijkteam Ermelo
Het wijkteam is in 2015 gesplitst in twee delen die gezamenlijk de wijken bedienen. Zij bieden:
- Individuele professionele ondersteuning bij (complexe) problemen (Sociaal team)
- Ondersteuning voor inwoners die samen met anderen (meer) gestalte willen geven en iets
positiefs willen doen voor hun prettige buurt, wijk en Ermelo (Leefbaarheidsteam).
Nog steeds moet het wijkteam het portaal zijn voor alle inwoners die passende ondersteuning voor
hun vraag zoeken. UWOON signaleert in de ‘tweede ring’ problemen en kansen en verbindt die
met de hulpverleners/zorgprofessionals uit de twee wijkteams.
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.
Brandpreventie
Landelijk gezien stijgt het aantal branden in huiselijke kring behoorlijk. In samenwerking met de
brandweer in Ermelo verstrekten we op verschillende manieren informatie om mensen bewust te
maken van de gevaren. Ook biedt de brandweer onze huurders een gratis brandveiligheidscheck
aan.
Huisbezoeken bij huurachterstand
UWOON startte in Ermelo een pilot in samenwerking met IrisZorg. In de praktijk blijkt verslaving
regelmatig de oorzaak van een huurachterstand. Daarom bezoeken we samen met IrisZorg
mensen aan huis, zodat ze eerder in contact komen met een hulpverlener en worden grotere
problemen voorkomen. Wanneer iemand open staat voor hulp zoeken wij in samenspraak met
bewoners en IrisZorg naar goede afspraken. Over de eerste uitkomsten zijn IrisZorg en UWOON
zeer tevreden.
Activiteiten in de wijk
UWOON ondersteunt waar mogelijk activiteiten die de saamhorigheid van bewoners vergroten. Dat
doen we vooral door ruimte of materialen beschikbaar te stellen. In 2015 ging dat bijvoorbeeld om:



Emaus knapte in januari gratis een voortuin op van bewoners die dit zelf niet konden
betalen.
Buurtbewoners legden in het Ribbenbosch een originele en oorspronkelijke houtwal aan op
het groen van UWOON. Ze zorgen zelf voor het onderhoud.
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Nationale pannenkoekendag bij museum Het Pakhuis.
Buitenspeeldag.
Burendag. In 2015 deden nog meer buurten van UWOON mee dan in 2014. Nieuw: De
Hoge Kamp (aanmoedigingsprijs De leukste straat van Ermelo) en het Kolevaarserf,
Verder deden weer mee: De Acht Schepel, De Korte Haeg, de Wittenkamp en de
Kamperfoeliehof.
Een bewoonster uit de Wittenkamp organiseerde het eerste integratiediner in Ermelo. Zij is
een voormalig vluchteling uit Afghanistan. De burgemeester kwam hier even een kijkje
nemen.
UWOON zorgde voor bezems bij een schoonmaakactie in De Verbinding. Bewoners
gingen aan de slag rondom de twee woongebouwen Branderskamp en Julianalaan en in
de gezamenlijke parkeergarage.
Kerst en oud- en nieuw activiteiten in de Korte Haeg, Alexiahof, Wittenkamp, Kolevaarserf
en De Acht Schepel.

3.1.3 Harderwijk
Harderwijk Krachtteam (HK-Team)
Deze pilot in de wijken Stromenwaard en Tinnegieter startte in 2014 en gaat ook in 2016 door.
Medewerkers van Stimenz en ZorgDat bemannen het HK-team dat de wijk/buurt versterkt en het
welzijn en de leefbaarheid verbetert. Het bundelt de krachten en kwaliteiten van bewoners;
professionals bieden ondersteuning. Onze medewerkers kunnen vroegtijdig signalen uit de wijk
doorgeven, waar het HK-team mee aan de slag gaat. In december 2015 startte het “3x anders”
project, waarbij een deel van de wijk Stromenwaard huis-aan-huis wordt bezocht.
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.
Activiteiten in de wijk
UWOON ondersteunt waar mogelijk verschillende activiteiten die de saamhorigheid van bewoners
vergroten. UWOON organiseert deze niet, maar stelt bijvoorbeeld ruimte of materialen
beschikbaar. Voor 2015 waren dat onder andere:











Iedere woensdagmiddag kinderactiviteiten in Het Clusterhuis
Iedere week activiteiten voor huurders in het Harderwijkhuis
Gezamenlijke schoonmaakacties van kinderen en volwassenen op de nationale
schoonmaakdag
Iedere woensdagmiddag kinderactiviteiten in het Hoekie, garage P.C.Boutenslaan
Burendag Leemanstraat e.o.
Speldagen op scholen in de wijk
Buurtbarbecues
Aanbrengen van kerstversiering bij de entrees van diverse complexen of stimuleren dat
bewoners dit zelf doen.
Twee keer per week Bosbox in de Stromenwaard voor kinderen (bemand door vrijwilligers
/bewoners, met ondersteuning van ZorgDat en de sportbuurtcoach)
Huttenbouwfeest
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Met meer dan vijfhonderd jonge deelnemers was dit wederom een groot succes.. UWOON
zorgt voor de houten pallets. UWOON en ZorgDat verzorgen ook de op- en afbouw van het
feest.

Reclassering
Reclassering Nederland verwees ook in 2015 weer meerdere mensen met een werkstraf naar
UWOON. Zij verwijderen zwerfvuil, doen veeg- of schoffelwerk of verzorgen schoonmaakwerk rond
de complexen.
Tuinonderhoud Stichting de Ontmoeting
In 2015 pakten dak- en thuislozen van Stichting de Ontmoeting weer veel tuinen en openbaar
groen rond gebouwen aan. Zij hielpen bewoners die door lichamelijke klachten of ouderdom niet in
staat zijn hun tuin zelf te onderhouden. Ook achterpaden in complexen zijn geschoond. De
verschillende ‘winteroplossingen’ in 2015 waren een succes. Bezoekers van de Ontmoeting
schilderden in appartementencomplexen en brandgangen.
Talent 4 Community
Belijning van parkeerplaatsen aanbrengen, achterpaden vegen, zwerfvuil opruimen of een tuintje
opknappen van iemand die dat zelf niet kan. Zomaar wat werkzaamheden die jongeren uit
Harderwijk uitvoeren binnen de pilot van het project Talent 4 Community. Zij zetten zich in
Stadsdennen in voor anderen. De aftrap van het project was op 17 maart toen zes jongeren de
belijning aanbrachten op parkeerplaatsen aan de PC Boutenslaan. Talent4Community pakt dit
project samen met UWOON, gemeente Harderwijk, Wijkplatform Stadsdennen, de wijkagent en
Stichting JOCO (JongerenCoach) op. De jongeren pakken klussen aan die deze organisaties
aanmelden. Ook komen klussen binnen via buurtbewoners die deze zelf fysiek of financieel niet
kunnen klaren.
3.2 Sponsoring
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Die verbiedt sponsoring door woningcorporaties.
Daarom heeft UWOON haar lopende contracten per 1 juli 2015 opgezegd. Nieuwe
sponsorcontracten gaan wij niet meer aan. UWOON kreeg jaarlijks nog nieuwe sponsorverzoeken.
Die toetsten we aan onze sponsorcriteria, waarbij we bij voorkeur activiteiten sponsorden die
bijdragen aan het oplossen van een concreet probleem in wijken waar onze huurders wonen.
Tot 1 juli 2015 heeft UWOON nog bijgedragen aan projecten die de integratie van kwetsbare
groepen in de samenleving stimuleren (€ 4950,-), waaronder: Stichting JongerenCoach, Rolstoelen
in het Sint Jansdal en Stichting EBC partnership. Daarnaast sponsorden we projecten op het
gebied van lokale verbondenheid en cultuurhistorisch besef ( € 1000,-) dit zijn: Open
Monumentendag & Botterijdagen Elburg en stichting Schapedrift in Ermelo.
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4. Zorgen
UWOON formuleerde in het ondernemingsplan vier ambities. Een daarvan is het vergroten van het
aanbod zelfstandig wonen voor mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking.
Wij willen meten hoeveel bewoners beperkingen ondervinden bij het zelfstandig wonen. Doel is dat
op termijn 75 procent van deze mensen naar tevredenheid is geholpen.
Toegankelijkheid verbeteren
We werken er aan om, op kosten van UWOON, huurders de gelegenheid te geven om met
eenvoudige maatregelen de woning beter toegankelijk te maken. Denk daarbij aan het weghalen
van drempels, het ophogen of verbreden van straatwerk of het verplaatsen van een radiator zodat
de doorgang breder is. In 2016 is voor deze maatregelen een budget beschikbaar.
Sociale problematiek
De sociale problematiek in wijken lijkt complexer te worden. Dit komt onder meer door veranderde
regels. Zo zijn er minder bedden beschikbaar voor mensen met een psychiatrische aandoening en
moeten ouderen langer zelfstandig blijven wonen.
In 2015 veroorzaken mensen met een psychiatrische achtergrond steeds vaker overlast in onze
wijken. Vroeg signaleren voorkomt grotere problemen. Daarom zijn we een pilot begonnen met
Stichting Ontmoeting in Harderwijk. Dankzij de korte lijnen pakken we overlast snel en efficiënt
aan.
UWOON, in haar rol van verhuurder, spreekt de bewoner aan op gedrag. Als de overlast stopt,
heeft UWOON haar taak vervuld en zet Ontmoeting indien nodig de zorg voort. Als
hulpverlener/veldwerker beweegt Stichting Ontmoeting de bewoner tot ander gedrag. Bij het
aangaan van de contacten zoekt Ontmoeting naar een oplossing in nauwe samenwerking met
ketenpartners zoals GGD, EBC, Iriszorg, GGZ-centraal en ZorgDat.
Scootmobielbeleid
Met de vergrijzing neemt het aantal scootmobiels in Nederland de laatste jaren sterk toe. Ook in de
regio Noord-Veluwe. UWOON vindt het belangrijk voorzieningen te realiseren voor het veilig
stallen en opladen van scootmobiels.
We werkten in 2015 hard aan het invoeren van het eerder vastgestelde scootmobielbeleid.
Bewoners van verschillende appartementencomplexen kregen een brief met de vraag of zij
behoefte hebben aan een scootmobielvoorziening (stalling + mogelijkheid tot opleiden) in de
berging van hun woning. Ook hadden we regelmatig overleg met de brandweer over het
afstemmen van de activiteiten en wettelijke vereisten.
4.1 Elburg
Kans2grow
In 2014 stelden we in Elburg drie jaar lang twee woningen beschikbaar voor het project voor de
opvang van jonge moeders. EBC verzorgt met vrijwilligers de begeleiding. Het bleek dat 2015 een
aanloopjaar was, want het aantal aanmeldingen bleef achter bij de verwachtingen. De bekendheid
moet nog groeien. Inmiddels zijn er drie plaatsen bezet.
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Thornspic
Verschillende partijen zoals de gemeente Elburg, UWOON en stichting Wiel vonden in 2014 dat de
begane grond van Woonzorgcentrum ‘Hart van Thornspic’ meer een wijkontmoetingscentrum
moest zijn. Met WZU, Careander, Icare en Wiel spreken we over een intensiever gebruik van het
pand. Dit moet de leefbaarheid in Doornspijk vergroten en eraan bijdragen dat mensen met een
beperking langer zelfstandig kunnen wonen. In 2015 voerden we goede gesprekken en werkten we
op verschillende vlakken samen. Veel nieuwe activiteiten zijn gestart en dat is ook voor 2016 het
plan. Trekker van deze samenwerking is Stichting Wiel. Naast de al genoemde partijen zijn in 2016
ook de bibliotheek en de vrienden van Hart van Thornspic aangesloten om in gezamenlijk overleg
het woongebouw te laten veranderen in een warm kloppend ‘Hart’ voor heel Doornspijk.
Thomashuis
Het Thomashuis aan de Eperwerg in ’t Harde ging feestelijk open. Daar wonen acht volwassenen
met een verstandelijke beperking. De leiding is in handen van een ondernemersechtpaar dat de
begeleiding en zorg organiseert.
4.2 Ermelo
De Herbergier
Aan de Stationsweg startte in 2015 de bouw van een Herbergier. De Herbergier is een woonvorm
van De Drie Notenboomen voor mensen met geheugenproblemen. De bewoners en het zorgpaar
betrekken in 2016 hun nieuwe woning.
4.3 Harderwijk
Stap voor stap wonen
UWOON evalueerde in 2015 het project Stap voor stap wonen. Het is een samenwerking tussen
de gemeente Harderwijk (vanuit de regiofunctie), UWOON en Omnia Wonen, het EBC, Iriszorg en
Stichting Ontmoeting. UWOON en Omnia Wonen bieden woningen aan waarin mensen met een
afstand tot de woningmarkt via verschillende stappen terug kunnen keren naar zelfstandig wonen.
De verschillende Maatschappelijke zorgpartners bieden gezamenlijk per woning begeleiding. Bij de
evaluatie kwamen zowel positieve als negatieve aspecten naar voren. Onder andere de
begeleiding en communicatie rond de bewoner laat te wensen over. Hierover zijn we met partijen in
gesprek om dit te verbeteren. In 2015 werd één woning in Harderwijk toegevoegd aan het project.
Hier zijn twee studio’s gerealiseerd.
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5. Meepraten
UWOON vindt invloed geven zeer belangrijk. Huurders betrekken bij ons beleid, hun eigen woning
en hun woonomgeving is niet voor niets een van de doelstellingen uit ons ondernemingsplan.
Daarnaast willen we belanghouders meer betrekken bij onze organisatie en elkaar vinden binnen
gemeenschappelijke belangen. Hun invloed legitimeert ons handelen en onze dienstverlening.
Bovendien vergroot invloed geven het draagvlak voor beleidskeuzes. In 2015 gaven we dit verder
vorm en in 2016 zetten we dit voort, bijvoorbeeld met het instellen van een ‘corporatieraad’.
UWOON heeft vertrouwen in het kunnen van mensen en we willen op een gelijkwaardige manier
samenwerken. Wanneer huurders en belanghouders regie en invloed op de directe leefomgeving
uitoefenen, maakt hen dit ook gelukkiger. Het vergroot de tolerantie en solidariteit, wat het
communiceren met onze huurders makkelijker maakt en het samenwerken vergroot.
Samenwerking met huurders en belanghouders en de nieuwe woningwet
Corporaties moeten in redelijkheid bijdragen aan de woonvisie van de gemeenten. Deze
verplichting ligt vast in de woningwet. Afstemming over de plannen en de uitvoering wordt een
belangrijke terugkerende taak voor woningcorporaties. Onderdeel is het jaarlijkse ‘bod’ dat
corporaties voor 1 juli moeten doen aan gemeenten, met onder meer een voorstel voor
nieuwbouw, sloop en renovaties. UWOON bracht in 2015 het eerste bod aan ‘onze’ gemeenten uit.
Huurdersorganisaties krijgen een stevigere positie en zijn een volwaardige partij bij het maken van
prestatieafspraken met gemeenten en corporaties. Dit geldt ook voor bewonerscommissies rond
werkzaamheden in hun eigen complex.
5.1 Samenwerking huurders
Klantenpanel
UWOON vindt het belangrijk dat huurders meer betrokken worden bij zaken in en rondom de
woning. Uiteindelijk weten huurders zelf het beste wat fijn wonen is. In 2015 beoordeelden we de
ervaringen met het eerste klantenpanel uit 2014. Een klantenpanel is een groepsgesprek van tien
tot twaalf personen. Een dergelijk panel is een kwalitatieve onderzoeksmethode. Belangrijkste doel
is het verzamelen van diepgaande informatie over een bepaald onderwerp. Op interessekaarten
konden huurders aangeven of ze willen meepraten over de onderwerpen van ‘mijn eigen woning”,
“mijn woonomgeving” en “beleid van UWOON”.
Dit is volgens ons een goed instrument dat we vaker kunnen inzetten. Op deze manier luisteren we
naar huurders die we anders niet horen en kunnen we onderwerpen beter uitdiepen. De pilot met
een online discussieplatform verplaatsten we naar 2016. Uit het laatst gehouden klantenpanel
kunnen we afleiden wat geschikte onderwerpen zijn voor dat discussieplatform.
Vraag gestuurd onderhoud
Eén van de strategieën om meer invloed te geven is het meer faciliteren van het ‘baas in eigen
thuis gevoel’. In 2015 verkenden we de mogelijkheden van vraag gestuurd onderhoud. We
ondervroegen huurders over verwachtingen en wensen op dit gebied. Ook voerden we gesprekken
over de ervaringen bij andere corporaties. In 2016 maken we definitieve beleidskeuzes m.b.t. dit
onderwerp.
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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.
Gezamenlijk overleg
Huurdersorganisaties Woonwijs en huurdersbelangenvereniging De Groene Draad 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 2015 advies:
 Aanpassing service-abonnement
 Communicatie bij planmatig onderhoud
 Afschaffen kortingsregeling bij verhuizing
 Begroting 2016
 Gewijzigde woonruimteverdeling per 1 juli 2015
 Nieuw woonruimte verdeelsysteem
 Huurverhoging 2015
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 2015.
Bewonerscommissies
In Elburg functioneren 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
De vestiging Ermelo overlegde zes keer met de huurdersbelangenvereniging De Groene Draad.
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 Verbinding en de Eksterstraat.
Ook is de voortgang besproken van de activiteiten in het jaarplan en het planmatig onderhoud.
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:
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Weegakker
IJsvogel
Vijverhof
Parc Viventra
Burgemeester Langmanstraat
Groot Horloo
Spechtstraat/Eksterstraat
De Verbinding

Harderwijk
Huurdersraad Woonwijs
In 2015 vergaderden Woonwijs en UWOON vijf keer. Aan bod kwamen de woonruimteverdeling,
onderhuur, de huisvestingswet en planmatig onderhoud. Over ingewikkelde onderwerpen zoals het
nieuwe huurbeleid spraken we ook nog een aantal malen. Daarnaast waren de prestatieafspraken
tussen de gemeente Harderwijk en de woningcorporaties een belangrijk onderwerp van gesprek.
14 december zetten wij de handtekening onder de prestatieafspraken voor 2016 met de gemeente
Harderwijk.
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 vindt deze samenwerking heel waardevol. 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
Corporatieraad
UWOON wil begin 2016 starten met een corporatieraad. Dit is een experiment van onder andere
Aedes: Het is een raad van 15 tot 25 mensen die op basis van hun achtergrond en ervaring een
bijdrage leveren aan de maatschappelijke agenda van UWOON.
Bedoeling is dat ‘de rauwe maatschappelijke werkelijkheid’ van betrokken burgers via de
corporatieraad op onze agenda komt. De raad moet dan ook bestaan uit mensen die vanuit hun
achtergrond weten wat er speelt en die met relevante informatie komen waarover wij niet altijd
beschikken. Dit kan een huisarts zijn, maar ook een kunstenaar, een jongerenwerker of een
vrijwilliger. De raad vergadert vier tot vijf keer per jaar. We verwachten dat dit experiment ons
verder helpt bij het vullen van onze ‘blinde vlek’. Door signalen uit de achterban te delen met de
corporatieraad en UWOON kan de samenleving invloed op ons uitoefenen.
VAC
UWOON hecht veel waarde aan de mening van de VAC’s (Voorlichting- en Adviescommissie) en
betrekt die graag bij 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.
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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. Eind 2015 startten we met het voeren van gesprekken over de prestatieafspraken. De
huurdersorganisaties zitten hierbij om tafel.
Gemeente Oldebroek
Omdat UWOON slechts 48 woningen in Oldebroek heeft, is er relatief weinig contact met de
gemeente. Gespreksonderwerp was wel het stuk grond aan de Schiksweg in Oosterwolde. De
bestemming laat momenteel geen woningbouw toe. We onderzoeken in overleg met de medeeigenaar en de wethouder of en welke woningbouwmogelijkheden er zijn. We denken daarbij ook
nadrukkelijk aan tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers.
Gemeente Ermelo
UWOON had vier keer bestuurlijk overleg met de gemeente Ermelo. Daarbij kwamen verschillende
zaken aan bod. Ook was er meerdere keren bestuurlijk overleg over specifieke projecten en
overlegden we regelmatig met ambtenaren. Belangrijke gespreksonderwerpen in 2015 waren de
lopende bouwprojecten in Ermelo, de nieuwbouwopgave voor de gemeente Ermelo en de
prestatieafspraken.
Gemeente Harderwijk
De gemeente Harderwijk besteedde in 2015 veel aandacht aan de evaluatie van het beleidsplan
Wonen 2016. Naast diverse andere onderwerpen waarover we met de gemeente Harderwijk
spraken, vormde die evaluatie de rode draad. Dat proces begon feitelijk al eind 2014 met een
zogenaamd stadsgesprek. Goed zichtbaar werd dat de gemeente Harderwijk grote waarde hecht
aan het betrekken van haar burgers en lokale organisaties. UWOON stelt die open houding zeer
op prijs en werkte met veel energie samen met de gemeente aan de evaluatie. Daarmee legden
we een basis onder het nieuwe beleidsplan van de gemeente.
UWOON of de afzonderlijke vestigingen voeren overleg met de volgende organisaties of
werkgroepen/overlegverbanden:
Betrokken organisaties
 Gemeentelijke organisatie, bestuur, raad
 Buurtbemiddeling
 Maatschappelijke dienstverlening
 Politie
 ggz centraal










Stichting Careander
EBC
Stichting InteraktContour
Stichting ’s Heeren Loo
Bureau Jeugdzorg
MEE Veluwe
Zorggroep Noord-West Veluwe
GGD
Ambulante hulpverlening

Werkgroepen
 Overlastnetwerk
 Wijk- en buurtplatforms
 Stuurgroep Maatschappelijke Zorg
 Stuurgroep Wonen Zorg Welzijn
 Sociaal vangnetoverleg
- Stimenz
- Politie
- De Drie Notenboomen
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Elburg: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden
Betrokken organisaties
 Stichting WIEL (welzijn Elburg)






Werkgroepen
 Regiegroep Ouderen en
gehandicaptenbeleid
 Werkgroep Wijk- en buurgericht werken

Seniorenraad
Stichting Philadelphia Zorg
InteraktContour
Wijkontmoetingscentrum Thornspic,
Doornspijk
Woonzorg Unie Veluwe

Ermelo: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden
Betrokken organisaties
 Bartiméus
 ZNWV

 Stichting Pinel (vanaf 01-01-2015: SWE)
 SWO Ermelo (vanaf 01-01-2015: SWE)
 Stichting ZorgNvrij
 Emauscollege/Kwadrant
 Atelier Leonardo da Vinci
 Natuurwerkplaats Materra

Werkgroepen
 Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam (EOZ)





Meldpunt bijzondere zorg
Netwerk Instellingen Zorg Ermelo (Nize)
Werkgroep wijkgericht werken

Harderwijk: overzicht betrokken organisaties en werkgroepen/overlegverbanden
Betrokken organisaties
 Sociale Dienst Veluwerand
 Steunpunt Huiselijk Geweld







Centrum voor Jeugd en Gezin
IrisZorg
Stichting Noah
Stichting Ontmoeting
Stichting Leger des Heils
ZorgDat

Werkgroepen
 Basisnetwerk aanpak jeugdoverlast
 Lokaal overleg coördinatie Beleid Wonen
Zorg Welzijn
 Stuurgroep Integrale Veiligheid
 Klankbordgroep Waterfront
 Stuurgroep wijkaanpak Harderwijk
 Werkgroep individueel wonen binnen de
maatschappelijke zorg
 Werkgroep Kansrijk Wonen
 Ambassadeursnetwerk voor de oudere
migrant
 Werkgroep woonoverlast
 Werkgroep sociale wijkteams

5.3 Klanten tevreden over UWOON
UWOON scoorde over 2015 gemiddeld een 7,7 bij de metingen van het KWH (Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector). Dat is iets minder hoog dan in 2014 (7,9). Huurders vullen een
enquête in als ze een woning vinden of opzeggen, een klacht hebben of na een reparatie of
onderhoud. De metingen vinden vaak digitaal plaats. Met name de score op het meetpunt
‘ontevredenheid’ nam af van een 6,9 naar een 6,0. Dat betekent dat huurders meer ontevreden
waren over onze klachtenafhandeling rond de dienstverlening. In 2016 analyseren we deze
ontevredenheid en we passen, waar nodig, onze aanpak aan.
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BA-score in Aedes-benchmark
Goed nieuws voor UWOON was er ook bij de tweede Aedes-benchmark. Die vergelijkt
bedrijfslasten en klanttevredenheid van ruim driehonderd woningcorporaties. De resultaten waren
eind november 2015 bekend. UWOON scoort op het onderdeel huurdersoordeel een B en op
bedrijfslasten een A. We behoren daarmee tot de groep ‘Achter de koplopers’.
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 huurders over hun verhuurder hebben.
De samenstelling in 2015:
 De heer A. Tuitel, voorzitter (herkiesbaar in december 2018)
 De heer K.J.W. de Leeuw (herkiesbaar in maart 2019)
 Mevrouw M. Bulsink (herkiesbaar in februari 2020)
Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw P. van Guilik van Omnia Wonen.
De Klachtenadviescommissie voerde in 2015 één keer overleg met twee leden van het
directeurenoverleg RNV. Tijdens dit overleg is de herziening van het klachtenreglement besproken in
verband met de nieuwe regelgeving.
De Klachtenadviescommissie behandelde afgelopen jaar vijf klachten tijdens een hoorzitting, vier
daarvan waren klachten over UWOON.
Samenvatting van de klachten:
 Termijn huurverhoging en verplaatsingskosten sanitaire unit
De klachtenadviescommissie ging niet mee met de gedachte van klager dat het bedrag van de
overeengekomen huurverhoging een aflopend karakter heeft. De commissie adviseerde
UWOON en de klager met elkaar in overleg te gaan om duidelijkheid te creëren over de
verschuldigdheid van de servicekosten.
UWOON heeft een tweede geiser in haar onderhoudscontract opgenomen en adviseerde de
klager het lopende contract te beëindigen. De onderhoudskosten van € 150 zijn vergoed.
 Herplaatsing zonwering na onderhoud
De Klachtenadviescommissie adviseerde om de door de klager ingediende claim te
heroverwegen en de kosten 50/50 te verdelen. UWOON heeft het advies van de
Klachtenadviescommissie niet opgevolgd. Als de klager toestemming had gevraagd voor het
plaatsen van de screens, had hij geweten dat alleen bevestiging op de muur is toegestaan.
UWOON verstrekte een kleine tegemoetkoming in de kosten.
 Communicatie en financiële tegemoetkoming schutting
De Klachtenadviescommissie gaf de klager gelijk dat de corporatie gebrekkig heeft
gecommuniceerd. Een financiële tegemoetkoming achtte de commissie niet nodig. UWOON
heeft afspraken gemaakt om de communicatie rondom planmatig onderhoud te verbeteren.
 Verstoring van het woongenot
De Klachtenadviescommissie constateerde geen eenduidige bevindingen en achtte in de
gegeven situatie een poging om toch één lijn te vinden noodzakelijk. De commissie adviseerde
UWOON om ter plekke te kijken wanneer de klager zich zou melden. Als overlast op heterdaad
geconstateerd zou worden, de overlastveroorzaker schriftelijk te informeren over de
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geconstateerde overlast en te wijzen op de hieraan verbonden consequenties voor de
huurovereenkomst bij het voortduren van de overlast. UWOON gaf als reactie dat zij al veel
heeft gedaan om de gemelde overlast te helpen voorkomen. Ze adviseerde de klager om de
politie te bellen wanneer ’s avonds en ’s nachts overlast werd ervaren. UWOON wil indien
gewenst een dringend verzoek neerleggen bij de politie om de overlastmelding met prioriteit te
behandelen. Daarnaast heeft UWOON de klager en overlastveroorzaker er nogmaals op
aangesproken rekening te houden met elkaar en elkaars wensen te respecteren. Verder
benadrukte ze nogmaals het belang van het ontvangen van meerdere overlastmeldingen.
5.5

Bezwarencommissie 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.
Met ingang van 1 juli 2015 is deze commissie omgevormd tot een adviescommissie op grond van
artikel 7.13 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Vanaf die datum behandelt de commissie niet
langer zelfstandig ingediende klachten, maar geeft zij advies, op verzoek van het betrokken
gemeentebestuur. De titel van de commissie is veranderd in bezwarencommissie.
Deze bezwarencommissie woonruimteverdeling Noord-Veluwe heeft tot taak bij de gemeente
ingekomen bezwaren van woningzoekenden te behandelen en daarover aan de gemeente te
adviseren. De bezwaren moeten betrekking hebben op beslissingen die in het kader van de
uitvoering van de huisvestingsverordening van de betreffende gemeenten op de Noord-Veluwe zijn
genomen.
De bezwarencommissie beoordeelt of de indiener van het bezwaar door een beslissing ter
uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen; of de
gemeentebesturen en verhuurders in redelijkheid tot de omstreden beslissing hadden kunnen
komen; of de bestreden beslissing in stand kan blijven en zo nee: de wijze waarop de
gemeentebesturen en/of verhuurders een nieuwe beslissing moeten nemen.
Onder de bevoegdheid van de bezwarencommissie valt eveneens de advisering aan de gemeente
over (afwijzende) beslissingen van de urgentiecommissie woonruimteverdeling Noord-Veluwe
(kortweg “urgentiecommissie” genaamd). De bezwarencommissie beoordeelt in dat geval of de
urgentiecommissie in redelijkheid tot de genomen (afwijzende) beslissing had kunnen komen.
Nieuwe feiten en omstandigheden die bekend zijn geworden na de beslissing van de
urgentiecommissie, mogen bij de beoordeling van de beslissing van de urgentiecommissie niet
meewegen. De commissie adviseert de gemeente.
De samenstelling in 2015 was:
 de heer mr. W.L. Zielhuis (voorzitter)
 de heer J.W. Klein (plaatsvervangend voorzitter) (tot februari 2015)
 mevrouw mr. C. Feith (plaatsvervangend voorzitter) (vanaf februari 2015 )
 de heer mr. P.M. Hoekstra (lid)
 de heer mr. B. Blokzijl (lid)
 mevrouw M. Y. M. Baars-van Veen (adviseur/secretaris) (tot 1 november 2015)
 de heer mr. C. Duine (adviseur/secretaris) (vanaf 1 november 2015)
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In 2015 zijn 19 klachten behandeld en afgedaan. Geen van die klachten hadden betrekking op de
huisvestingsverordening. Alle bezwaren betroffen beslissingen van de urgentiecommissie.
Afwijzing urgentieaanvraag
De bezwarencommissie beoordeelt of de urgentiecommissie in redelijkheid tot de bestreden
beslissing heeft kunnen komen. Vervolgens adviseert de bezwarencommissie de betreffende
gemeente over het bezwaar. Het is aan de gemeente om een definitief besluit te nemen.
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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 speelt hierin een belangrijke rol en ondersteunt 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 31-12-2015)
gemiddeld fte in loondienst in
kalenderjaar
gemiddeld aantal medewerkers in
kalenderjaar
aantal fte in loondienst op
peildatum*
aantal medewerkers in loondienst
op peildatum*

2015

89,2

93,11

-3,91

fte

108

112

-4,00

mw

86,7

91,9

-5,20

fte

103

110

-7,00

persoon

-5,00

-1,5%

-2,00

1,5%

-2,00
1,00
-6,00

-2,3%
3,6%
-1,9%

aantal man in loondienst op
peildatum*
aantal vrouw in loondienst op
peildatum*

50

48,5%

55

53

51,5%

55

aantal 0-uren
Deeltijd
Voltijd

1
44
58

1,0%
42,7%
56,3%

3
43
64

gemiddelde arbeidsduur van
deeltijdwerkers**;

verschil
20142015

2014

23,6

50%
50%
3,3%
39,1%
58,2%

23,4

30,6
30,9
gemiddelde arbeidsduur allen**;
* Exclusief stagiaires; inclusief tijdelijke inzet ter vervanging van arbeidsongeschikte medewerkers
** exclusief 0-uren medewerkers
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KOSTEN INLEENPERSONEEL
wegens arbeidsongeschiktheid (inclusief
zwangerschapsverlof)*
in afwachting vervulling vacature*
overig*

2015

2014

0%

100,00%

97%
3%

0%
0%

totale kosten van inleenpersoneel als percentage van de
1,52%
0,38%
begrote loonkosten voor regulier personeel
* als percentage van de totale kosten voor inleenpersoneel in rapportagejaar

AANTAL DIENSTJAREN
UWOON
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Totaal
gemiddelde diensttijd

LEEFTIJDSOPBOUW
UWOON
jonger dan 25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55 jaar en ouder
Totaal
gemiddelde leeftijd

2015

verschil
20142015
36
32,7%
-27
-24,0%
21
19,1%
17
17,8%
20
18,2%
2
3,2%
10
9,1%
4
4,5%
23
20,9%
-3
-1,5%
110
100,0%
-7
12 jaar
0 jaar
2014

9
8,7%
38
36,9%
22
21,4%
14
13,6%
20
19,4%
103
100,0%
12,4 jaar

2015

2014

1
1,0%
11
10,7%
26
25,2%
37
35,9%
28
27,2%
103
100,0%
47,3 jaar

2015

1
0,9%
17
15,5%
28
25,5%
40
36,4%
24
21,8%
110
100%
47,3 jaar

2014

ZIEKTEVERZUIM
4,07%
4,25%
ziekteverzuim totaal *
gemiddelde duur in
22
14,2
kalenderdagen (lang verzuim)
1,1
1,1
frequentie (lang verzuim)
1,25%
1,1%
Ziekteverzuim kort**
* uitgedrukt in kalenderdagen
** uitgedrukt in kalenderdagen, verzuim tot één week.
2015

2014

VERLOOP
11,1%
verlooppercentage*
5,36%
* aantal mw uit dienst /gemiddeld aantal mw (in kalenderjaar)
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verschil
20142015
0,1%
-4,8%
-0,2%
-0,4%
5,4%

-6
-2
-3
4
-7
0 jaar

verschil 20142015

gemiddeld over
2011t/m 2015

-0,2%

3,8%

7,8
0,0%
0,1%

15,8
1,14
1,2%

verschil 20142015

gemiddeld over
2011t/m 2015

5,75%

6,00%

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
gebruikt UWOON het geautomatiseerde meldsysteem SpeakUp. Medewerkers kunnen volledig
anoniem via deze meldregeling frauduleus, onethisch of onwettig gedrag van anderen melden. De
integriteitscode van UWOON is openbaar en staat op www.uwoon.nl. In 2015 kregen we geen
meldingen.
Scholing
Voor een dienstverlenende organisatie als UWOON is het cruciaal dat medewerkers de kwaliteit
van hun werk vasthouden of verbeteren. Daarom investeren we volop in scholing. UWOON vindt
het als werkgever 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 een individueel
Loopbaanontwikkelingsbudget (een uitwerking van cao-bepalingen). De vaardigheden en kennis
van onze medewerkers zijn in 2015 onderhouden via onder meer herhalingstrainingen op
verschillende gebieden, zoals veilig bevrijden van liftpassagiers, liftonderhoud, energielabeling,
agressietrainingen, BHV, AED, nieuwe wetgeving wonen.
Arbo
UWOON vindt goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers belangrijk. Veilig en gezond
werken is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom zorgt UWOON in samenspraak
met de OR voor een actueel Arbobeleid.
UWOON verlangt ook van aannemers en techniek-leveranciers die voor ons werken dat zij een
adequaat beleid voeren voor het veilig en gezond werken van hun medewerkers.
In 2015 hebben we de uitgebreide RI&E afgerond. Ernstige risico’s zijn niet aanwezig. Op enkele
punten kunnen we ons arbobeleid aanpassen. De beheersmaatregelen die voortkomen uit de RI&E
voeren we allemaal in 2016 uit.
UWOON ziet het aantal meldingen van agressie en onacceptabel bedrag duidelijk stijgen. We
kregen 21 meldingen van agressie binnen tegen zestien in 2014. Ook in 2015 zijn onze
medewerkers geschoold in omgaan met agressie. In 2015 oordeelde de inspectie SZW
(arbeidsinspectie) positief over ons agressiebeleid.
Het verzuimcijfer binnen UWOON was in 2015 4,1 procent. Dit is minder hoog dan in 2014 toen het
percentage 4,25 was. De verzuimgevallen hebben niets met de werksituatie te maken.
Stage
Wij willen bijdragen aan de beroepsvorming van Nederland ook als we geen direct belang hebben.
In 2015 gaven we zeven personen van verschillend opleidingsniveau een stageplaats.
Arbeidsvoorwaarden
Een prima arbeidsvoorwaardenpakket is één van de middelen voor UWOON voor het aantrekken
en behouden van goede medewerkers. We passen arbeidsvoorwaarden aan als bedrijfsvoering of
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arbeidsmarkt dat nodig maken. Ook houden we rekening met maatschappelijke ontwikkelingen.
Steeds overwegen we wat ze bijdragen aan onze missie.
In 2015 veranderde ons arbeidsvoorwaardenpakket niet. Wel is einde 2015 een nieuwe CAO
Woondiensten 2014-2016 afgesloten.
LEAN
UWOON begon dit jaar met Lean. Onder externe begeleiding startten twee pilotprojecten: het
facturatieproces en het proces reparatieverzoeken. Dankzij enthousiasme van de teams en de
reeds behaalde verbeterstappen konden we eind 2015 beginnen met het volgende traject: het
verhuurmutatie-proces.
Wat is Lean?
Lean is een instrument voor het optimaliseren van processen. Het is een continu verbeterproces
dat werkt aan:

signaleren van verbeteringen

aanpakken en overwinnen van obstakels die verbeteringen in de weg staan

zoeken van oplossingen buiten de kennisgrens
Dankzij Lean krijgen we beter inzicht in het werkproces, wordt de betrokkenheid bij het totale
proces groter, neemt het werkplezier toe en verbetert uiteindelijk de kwaliteit van onze
dienstverlening continu.

Behaalde resultaten 2015
Door het werken met Lean zijn in 2015 de eerste resultaten al behaald:
Facturatie:



Dankzij invoering van verzamelfacturen daalt vermoedelijk het aantal facturen bij NPO per
jaar met ongeveer 1000 stuks. De eerste resultaten verwachten we in 2016.
De gemiddelde doorlooptijd van facturen is nu zes werkdagen. Dat was voorheen 10-12
dagen.

Reparatieverzoeken:





Het aantal lopende werkopdrachten daalde van circa 1700 tot ongeveer 600
De doorlooptijd van werkopdrachten brachten we terug van 8,6 dag naar 6,8 dag
We werken met eén proces binnen de eigen dienst van UWOON en er zijn geen
verschillen meer per vestiging
Dankzij een geoptimaliseerd belscript plannen we werkzaamheden van de eigen dienst
beter in.

De resultaten van het verhuurmutatie-proces volgen op een later moment.
Lean begeleiders
Binnen UWOON leidden we vier mensen op als interne Lean-begeleider. Begin 2016 worden nog
twee collega’s opgeleid. Zij zijn ambassadeurs die in 2016 samen met collega’s de lean-methodiek
onder handen gaat nemen.
6.3 Ondernemingsraad
Nieuwe weg
UWOON sloeg met het nieuwe ondernemingsplan 2015-2019 een nieuwe weg in, waarbij er meer
verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden neergelegd. Medewerkers worden steeds
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meer bij het beleid van UWOON betrokken. De totstandkoming van het nieuwe ondernemingsplan
is daarvan een goed voorbeeld.
Het ondernemingsplan is niet alleen gericht op het tevredenstellen van belanghouders en klanten,
maar moet ook medewerkers ‘medeverantwoordelijk’ en aanspreekbaar maken voor het
gemeenschappelijke en gezamenlijke belang. De OR is daarom zeer te spreken over het nieuwe
ondernemingsplan.
Vergroten van het draagvlak voor het ondernemingsplan en het invoeren van ideeën van
medewerkers is een ‘core business’ van de medezeggenschap. Communicatie met collega’s in de
organisatie speelt hierbij een belangrijke rol. Wij hopen in 2016 hieraan nog meer handen en
voeten te geven.
Samen, verantwoordelijk en actie
Of de ingezette vernieuwing en veranderingen uiteindelijk tot verbetering leiden, moet de tijd leren.
Wat de OR betreft zijn daarbij inzet en werkplezier net zo belangrijk als het resultaat.
Algemeen
De OR bestaat in 2015 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.
De OR onderhield contact met de achterban via de jaarlijkse Kouterdag (achterbanbijeenkomst),
inloopspreekuren en door zelf actief te vragen naar onderwerpen. Ook OR-intranet en de vaste
plek voor de OR op de agenda van werkoverleggen speelde een belangrijke rol.
Onderwerpen waaraan de OR veel tijd en energie besteedde zijn:
 Adviesaanvraag Herijking dienstverlening UWOON
 Adviesaanvraag Wijziging invulling functie Control
 RI&E:
o Herzien BHV-beleid
o Herzien Veilige werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen
 Communicatie / werkplezier
De OR schreef in 2015 vier vergaderingen uit. Met het bestuur vonden daarnaast zes
overlegvergaderingen plaats. Voor de behandeling van de adviesaanvraag Herijking
Dienstverlening planden we separaat zeven OR-bijeenkomsten in. De OR sprak ook met het MT
en de Raad van Commissarissen.
OR-Speerpunten voor 2016 zijn:

werkplezier

inzetbaarheid en duurzaamheid werknemers
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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 geven inzicht in de voortgang van activiteiten en financiële monitoring. Het
bestuur bespreekt deze rapportages periodiek met de Raad van Commissarissen.
Belangrijke bestuursthema’s in 2015
Visitatie
Bureau Ecorys voerde binnen UWOON een visitatie uit. Dit is een methode die de
maatschappelijke prestaties van corporaties in beeld brengt en beoordeelt.
Tijdens het visitatietraject zijn er gesprekken gevoerd met bestuur, managers, leden van de RvC,
leden van de OR, afgevaardigden van huurders, de gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.
Lokale, regionale en landelijke opgaven, de ambities en de prestaties van UWOON in de afgelopen
periode stonden daarin centraal. Ook prestaties op het gebied van vermogen en governance zijn
onder de loep genomen. Naast de gesprekken voerde Ecorys bovendien zogenaamd
bureauonderzoek uit. Meer dan honderd verslagen, rapportages en beleidsnotities werden tegen
het licht gehouden.
De beoordeling van UWOON is uitgedrukt in een eindcijfer voor vier verschillende perspectieven.
Per perspectief gaf de visitatiecommissie een onderbouwing voor het cijfer. De resultaten zijn als
volgt:





Presenteren naar Opgaven en Ambities :
Presteren volgens Belanghebbenden:
Presteren naar Vermogen:
Presteren ten aanzien van Governance:

7,0
7,3
7,3
6,7

Ten opzichte van de vorige visitatie (2011) heeft UWOON zich op drie van de vier onderdelen
verbeterd. Met name bij de onderdelen Presteren naar Opgaven en Ambities en Presteren naar
Vermogen maakten we een flinke sprong. Over het algemeen spreekt de visitatiecommissie in het
rapport dan ook haar waardering uit voor prestaties van UWOON: ‘De visitatiecommissie meent dat
UWOON reden heeft om met tevredenheid naar de resultaten van deze visitatie te kijken.‘
De visitatiecommissie ziet ook een aantal mogelijkheden voor verdere verbetering. Die hebben te
maken met prestatieafspraken met verschillende gemeenten, het versterken van de beleidscyclus
en het ontwikkelen van een risicomanagement systeem.
Eisen vanuit de woningwet aan bestuur en toezicht
Er worden eisen gesteld aan de geschiktheid van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
(nu: Raad van Commissarissen). Bij (her)benoemingen moeten zij een ‘fit en propertest’ doen. De
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minister moet een positief advies geven, voordat een bestuurder of toezichthouder kan worden
benoemd.
Bestuur en Raad van Toezicht gaan verplicht jaarlijkse scholing volgen (permanente educatie).
Voor investeringen groter dan € 3 miljoen heeft een bestuurder de goedkeuring nodig van de Raad
van Toezicht.
Efficiënt werken, zorgvuldige uitgaven én goede prestaties
Ondanks de extra financiële druk op onze middelen sluit UWOON het jaar 2015 af met een goed
resultaat. We troffen ook dit jaar maatregelen om kritisch te zijn op onze kosten en uitgaven.
Niettemin realiseerden we verreweg de meeste van onze voornemens. UWOON zette zich in 2015
onverminderd in voor de kwaliteit van wonen en leefbaarheid in Harderwijk, Ermelo en Elburg en
Oldebroek.
In 2015 beoordeelden we het standaard Programma van Eisen kritisch. We keken naar mogelijke
besparingen/bezuinigingen waarbij we toch aan alle wettelijke regelgeving en eisen blijven
voldoen. Met de keuze voor andere materialen en vervangingstermijnen besparen we ook op de
langere termijn op kosten bij nieuwbouw en planmatig onderhoud.
Dienstverlening UWOON wordt aangepast
Naast het dagelijks besturen van UWOON besteedde de bestuurder veel tijd aan het optimaliseren
van UWOON’s dienstverlening en het Ondernemingsplan 2015-2018. Dit nieuwe
Ondernemingsplan én de veranderde externe opgaven vormden aanleiding voor een onderzoek
dat moest uitwijzen of onze dienstverlening hierop aansluit. Dit leidde tot een visie op optimale
dienstverlening, passend bij onze toekomstige maatschappelijke opgaven. Voor enkele
medewerkers betekent het helaas dat zij boventallig worden of dat hun functie verandert.
We voerden uitvoerig overleg met OR en vakbonden over een Sociaal Plan. Eind januari 2016 gaf
de OR advies over de voorgenomen reorganisatie die per 1 juli 2016 ingaat.
Ondernemingsplan 2015-2018
Samen met huurders, belanghouders en medewerkers werkten we in 2014 hard aan het
vastleggen van de belangrijkste ambities voor de komende jaren. Hiermee formuleerden we ons
nieuwe ondernemingsplan. Begin 2015 stelde het bestuur het ondernemingsplan vast dat de RvC
goedkeurde. Met groot enthousiasme en naast de normale werkzaamheden werken werkgroepen
de ambities met bijbehorende taken uit. Ons ondernemingsplan is te vinden op www.uwoon.nl.
Corporatieraad
UWOON is één van de vijf corporaties die met een Corporatieraad willen experimenteren en
daarmee verder gaan dan bestaande of wettelijk voorgeschreven vormen van
stakeholdersmanagement. De Corporatieraad is een raad van mensen die op basis van hun
achtergrond en het kunnen leveren van input gevraagd worden. Mensen met ‘de voeten in de klei’.
Deze corporatieraad brengt kennis vanuit de ongefilterde, maatschappelijke werkelijkheid van
buiten naar binnen. De raad moet ons en met name onze bestuurder informeren over wat er leeft
en speelt in de maatschappij en ons ‘agendapunten’ aanleveren. Ze krijgen de bevoegdheid om
onderwerpen op de agenda van het bestuur te plaatsen. De pilot wordt begeleid door Aedes, Atrivé
en Nyenrode. De vorming van de daadwerkelijke corporatieraad vindt begin 2016 plaats.
Huurbeleid
UWOON anticipeert tijdig op heffingen en betaalbaar houden van huurwoningen op termijn. In
2014/2015 werkten we hard aan het opstellen van nieuw Huurbeleid voor UWOON. Aanleiding
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waren signalen dat steeds meer huurders moeite hebben met het betalen van de huur en overige
(woon)lasten. Ook het vaststellen van de nieuwe Woningwet en het Ondernemingsplan 2015-2018
maakten herijking van het Huurbeleid noodzakelijk.
Voorafgaand aan het opstellen van beleid voerde UWOON onderzoek uit naar onder meer de
omvang van de sociale doelgroep met en zonder recht op huurtoeslag, middeninkomens en de
bestedingsruimte van huurders. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de notitie ‘Naar
een nieuw Huurbeleid voor UWOON’. Deze notitie bevat ook de strategie van UWOON rond
beschikbaarheid en betaalbaarheid.
We stoppen met een maatregel uit ons vorige huurbeleid om doorstroming te bevorderen: een
experiment waarbij mensen die verhuizen van een eengezinswoning naar een gelijkvloerse
woning, het percentage van de maximale huur van hun huidige woning mogen meenemen naar
hun nieuwe woning. In ons nieuwe huurbeleid kiezen wij nadrukkelijk voor het beschikbaar stellen
van woningen binnen verschillende huurklassen. Wij willen huurprijzen verlagen om al onze
doelgroepen te kunnen bedienen. Het experiment meenemen huurpercentage doorkruist dit
reguliere huurbeleid, omdat woningen in een andere huurklasse terecht komen. Evaluaties van de
maatregel in 2013 en 2014 toonden ook geen effect op de doorstroming aan.
Nieuwe woningwet
Een interne projectorganisatie startte met de invoering van verschillende onderdelen van de
Woningwet. De Woningwet vergt veel van de organisatie en levert veel administratieve
aanpassingen op. De implementatie nieuwe woningwet was in 2015 een terugkerend onderwerp
op de agenda van bestuur, MT en RvC. Er is een interne projectgroep die de implementatie van de
verschillende onderwerpen uit de Woningwet ter hand neemt.
De punten die zijn opgepakt, zijn onder andere:
 Gecombineerde opname van Epa’s, oppervlaktemeting en aanschaf ICT-pakket voor het
bepalen van de marktwaarde.
 Uitvoeringsregels voor de inkomenstoetsing 2016 zijn vastgesteld.
De biedingen op de gemeentelijke woonvisie en procesafspraken t.a.v. prestatieafspraken met
gemeente Harderwijk, Ermelo en Elburg. Het overzicht bevat alle volkshuisvestelijke
voornemens (beleid instandhouding, inzet op leefbaarheid, verkopen, nieuwbouw, huurbeleid,
etc).
Woonruimteverdeling
Samen met Omnia Wonen, DeltaWonen en Woningstichting Putten en met de gemeenten in onze
regio voerden we in 2015 intensief overleg over de nieuwe huisvestingswet. Elke woningzoekende
heeft het recht om in Nederland te mogen wonen, en mag zich bij ons inschrijven.
We kozen voor eenvoudiger toewijzingsregels, waarbij starters en doorstromers zich inschrijven als
woningzoekende. Woningen worden vervolgens toegewezen op basis van inschrijfduur. Een
overgangsregeling voorkomt dat mensen hun oude rechten volledig kwijt raken. Die
overgangsregeling waarbij mensen hun huidige woonduur kunnen omzetten naar inschrijfduur
loopt tot 30 juni 2016. Verder spraken we met elkaar af om het verloten van woningen toe te staan.
Dat past goed bij het onderdeel uit ons ondernemingsplan waarbij we spoedzoekers een kans
willen bieden op een woning. Tenslotte is in onderling overleg besloten dat het mogelijk is een
beperkt bedrag aan inschrijfgeld te vragen aan de woningzoekenden. De onderlinge afspraken
moesten per gemeente in een huisvestingsverordening opgenomen worden, waarover uiteindelijk
de gemeenteraden konden stemmen. Dit essentiële element uit de nieuwe Huisvestingswet leidde
er toe dat de afspraken in volledige transparantie zijn vastgesteld. Deze huisvestingsverordeningen
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gingen in alle betrokken gemeenten in op 1 juli 2015. In die verordening werd de
woonruimteverdeling gedelegeerd naar de woningcorporaties.
We vonden het belangrijk dat woningzoekenden zoveel mogelijk zelf hun slaagkans kunnen
beïnvloeden, en op eenduidige, digitale wijze hun keuze kunnen maken. Daarom sprak UWOON
met de collega-corporaties Omnia wonen, Woningstichting Putten en Delta wonen af om één
centraal woonruimte verdeelsysteem te gebruiken. Hierin staan alle woningen van alle corporaties
die vrijkomen in de regio en aangeboden moeten worden. Bovendien kunnen in dat systeem alle
woningzoekenden zich inschrijven.
Tot nog toe doet elke corporatie de woonruimteverdeling nog zelfstandig. Met een gezamenlijk
systeem kunnen woningzoekenden straks op alle woningen reageren zonder dat ze steeds naar
een separate website moeten surfen. Naast het gemak en overzicht voor de woningzoekenden
konden we met een eventueel nieuw technisch systeem ook een moderniseringsstap zetten. De
mogelijkheid tot dagelijks adverteren beperkt onnodige leegstand straks tot een minimum.
De bedoeling is dat de site vanaf 1 juli 2016 gaat werken.
Onderverhuur
Een van de oplossingen in ons ondernemingsplan voor de lange wachttijd voor woningzoekenden,
is het makkelijker maken van onderverhuur. Omdat niet zeker is of er onbedoelde neveneffecten
ontstaan bij het ruimhartiger toestaan van onderverhuur, besloot UWOON tot een pilot. Daarbij
bepaalt UWOON dat huurders een deel van hun woning mogen onderverhuren. Ondanks veel
publiciteit voor deze creatieve oplossing, wordt er slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. Er
ontstaan geen klachten maar het vormt ook niet een grootschalige oplossing voor de schaarste. De
eindevaluatie van de pilot vindt in 2016 plaats.
Pilot Governance
Met nog een andere corporatie werkte UWOON eind 2014 mee aan een pilot op het gebied van
governance van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Met de Governance Code als
uitgangspunt is een aantal verdiepende vragen gesteld over de toepassing ervan in onze
organisatie, zodat we een beeld kunnen vormen over de ‘checks & balances’ tussen bestuur en
RvC. Buiten een vragenlijst zijn bestuurder, voorzitter en vicevoorzitter van de RvC in een uitvoerig
gesprek bevraagd. We ontvingen begin 2015 het eindverslag. De conclusie was dat de governance
bij UWOON voldoende is.
Wel constateerde ILT dat enkele bepalingen uit de governancecode niet zijn nageleefd:
 Bij UWOON heeft de RvC geen overleg met de accountant zonder aanwezigheid van
bestuurder. Wij vinden dat dit zonder aanleiding onvoldoende toegevoegde waarde heeft.
 UWOON doet geen rapportage in het jaarverslag over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de
accountant, omdat wij dit een te zware uitwerking vinden.
Om de governance van UWOON te versterken, vindt de ILT dat deze twee bepalingen wel
nageleefd dienen te worden en verzoekt hierop actie te ondernemen. We pakken dit op in 2016.
Het rapport is met de RvC besproken.
Lean
UWOON startte dit jaar met Lean. Lean is een werkwijze waarbij overbodige processtappen
geschrapt worden en meer onderling wordt samengewerkt. Het uiteindelijke doel is verbetering van
de kwaliteit van de dienstverlening.
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Onder externe begeleiding van LeanEnt begonnen we twee pilotprojecten: het facturatieproces en
het proces reparatieverzoeken. Het op de Lean-manier naar processen kijken biedt kansen op
efficiëntie en vergroten van werkplezier. Het enthousiasme van de teams en de reeds behaalde
verbeterstappen leidde in het vierde kwartaal tot de start met een nieuw en belangrijk proces
binnen UWOON: het verhuurmutatie-proces.
Integriteit
UWOON heeft een integriteitscode met richtlijnen voor gewenst gedrag. Medio 2015 stelden wij
een nieuwe, interne integriteitscommissie in die bestaat uit medewerkers van diverse afdelingen.
Er zitten geen leidinggevenden meer in de commissie. Het herijken van de integriteitscode is een
klus waarover de commissie zich buigt. De nieuwe versie verwachten we begin 2016.
Integriteitsdilemma’s of eventuele voorvallen zijn een vast onderwerp tijdens team- en
afdelingsoverleggen. 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.
UWOON is aangesloten bij het SpeakUp-systeem, waar (anoniem) meldingen over niet-integer
gedrag of twijfels daarover gedaan kunnen worden. In 2015 kwamen geen meldingen binnen.
Risicomanagement
.In 2015 is een notitie frauderisico-analyse opgesteld. Mogelijke frauderisico’s zijn in kaart
gebracht, met daarbij de bestaande beheersmaatregelen en vaststelling of deze afdoende zijn. Dit
is een eerste aanzet tot een werkbaar instrument voor beheersing van de interne risico’s door
zowel harde als zachte controls. De kern is dat management en medewerkers zich bewust zijn van
de aanwezige risico’s binnen de processen en integer handelen bij hun werkzaamheden,
vergelijkbaar met integriteit. Bij de verdere uitwerking van het risicomanagement in 2016 leggen
we de focus op het benoemen en managen van de strategische risico’s: welke risico’s raken de
kern van ons bedrijf.
We hebben geconcludeerd dat UWOON de operationele risico’s voldoende onderkent en hierop
actie onderneemt. De integrale verslaglegging hierover willen we verbeteren.
Met spoed woning gevraagd!
Er zijn steeds meer mensen die met spoed een woning zoeken. Dit zijn niet alleen statushouders,
maar ook mensen die om uiteenlopende redenen, dringend goede tijdelijke of permanente
woonruimte zoeken. De vermoedelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders voor 2016
zal 224 personen bedragen voor Elburg, Ermelo en Harderwijk, bijna het dubbele van 2015.
Om voldoende woningen te kunnen blijven aanbieden, zoekt UWOON regionaal de samenwerking
met gemeenten en andere corporaties. Onder andere via een publieke oproep om creatieve
oplossingen voor deze opgave te vinden. Ook stelden de portefeuillehouders Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening van de regio Noord-Veluwe een taskforce in voor de invulling van de
taakstellingen rondom de huisvesting van statushouders en andere groepen woningzoekenden die
met spoed woonruimte zoeken. UWOON denkt actief mee in deze taskforce. Concreet onderzoekt
UWOON in 2016 mogelijkheden voor een locatie in Elburg en één in Harderwijk. Dit sluit aan bij
ambitie 2 van ons ondernemingsplan: Meer kans op een woning naar wens binnen de
mogelijkheden van de huurder.
Niet gerealiseerde doelen in 2015
UWOON behaalde de meeste gestelde doelen. Een enkele niet. UWOON wil
verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij medewerkers te leggen. Daarom besloten we in 2014
tot invoering van resultaatmanagement. Begin 2015 startte een training voor leidinggevenden
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Gaandeweg het traject rezen er twijfels of deze aanpak aan zal sluiten op UWOON’s wensen en
werkwijze. Uiteindelijk besloten we tot een pas op de plaats en in 2016 opnieuw te bezien hoe we
verder gaan.
Alle geplande strategieën en maatregelen uit ons Ondernemingsplan zijn opgestart of worden
binnenkort afgerond, zoals het onderzoek naar Huurbeleid, het experiment met onderhuur en
opstellen beleid toegankelijkheid.
Een aantal maatregelen loopt achter op schema. Zo is nog niet gekwantificeerd met welk
percentage de totale woonlasten van huurders in de periode 2014-2018 verminderen door het
terugdringen van de energielasten.
Ook is nog niet bij de Huurdersraden en regionaal getoetst hoe zij staan tegenover een aparte
module voor spoedzoekers waarmee deze groep sneller aan een woning kan worden geholpen.
De evaluatie van de pilot rondom de versoepeling van de interne regels voor onderhuur stond
gepland voor november maar was eind 2015 nog niet gestart.
Voor een aantal onderzoeken moet nog een nulmeting plaatsvinden.
Nieuwe vormen van participatie om huurders en belanghouders meer te betrekken bij eigen
woonomgeving, beleid en uitvoering worden in 2016 opgepakt.
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 bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd. De Raad van Commissarissen van UWOON heeft
daarvoor gekozen omdat zij continuïteit in de besturing van de organisatie van belang acht.
Beoordeling
De remuneratiecommissie hield in december het jaarlijkse functioneringsgesprek met de
bestuurder. Een verslag hiervan is opgenomen in het remuneratierapport, H 7.2.7.
Nevenactiviteiten en netwerken 2015 bestuurder
 voorzitter directeurenoverleg Regio Noord-Veluwe
 lid raad van advies Bouwkunde ROC Landstede
 lid stuurgroep Maatschappelijke zorg (‘3 x Anders’)
De bestuurder was in 2015 niet betrokken bij transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden
kunnen spelen.
Verantwoording PE-punten
In de GovernanceCode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties
in drie jaar tijd 108 PE-punten moeten behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals
vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
Over 2015 heeft bestuurder nog geen PE-punten behaald. Het minimaal aantal te behalen punten
per ultimo 2017 bedraagt (108).
Honorering
Het salaris van de bestuurder past binnen de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van
woningcorporaties. Met betrekking tot het WNT is het overgangsrecht van kracht. Het salaris
bestaat uit een vast inkomen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van
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de zaak met een cataloguswaarde tot maximaal 35% van het jaarsalaris. Daarnaast geldt een
representatievergoeding van € 80,- per maand.
De beloning van mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen bedroeg € 127.072 bruto; de pensioenlasten
bedroegen € 22.220 en de vergoedingen € 2.000. De arbeidsovereenkomst bevat geen afspraken
over een bijzondere uitkering bij beëindiging dienstverband.
ir. M.C.F. van Balen-Uijen
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 beschrijft 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 2015-2018
 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.
De RvC en organisatie besteedden op verschillende wijze aandacht aan de invoering van de
nieuwe Governancecode 2015. In juni ging een themabijeenkomst van RvC en bestuur geheel over
good governance. UWOON volgt vanzelfsprekend de code en zal verdere stappen zetten op
versterking van informele samenwerking tussen bestuur-RvC en organisatie. Een open
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samenwerking en informatie-uitwisseling en een cultuur UWOON van vrije meningsuiting, kan
handelen, beleid en besluitvorming alleen maar versterken. De governancecode staat op onze
website.
In het derde kwartaal van 2015 begonnen we met de aanpassing van de statuten en andere zaken
die nodig zijn om aan de nieuwe governancecode te voldoen. Dit ronden we in 2016 af.
Op enkele punten wijkt UWOON af van de governancecode:

Aanstelling bestuurder voor onbepaalde tijd i.v.m. belang van continuïteit in besturing van
de organisatie.

Geen specifieke prestatieafspraken met het bestuur; de begroting met jaarplan vormen de
doelen voor de bestuurder.

Nieuwe commissarissen volgen geen introductieprogramma. Wel krijgt een nieuwe
commissaris uitgebreide informatie van de voorzitter, vicevoorzitter en bestuurder. In 2016
zal aandacht besteed worden aan het formuleren van een introductieprogramma.

Er is geen overleg met accountant zonder aanwezigheid van het bestuur. Zonder concrete
aanleidingen zagen we hiervan de toegevoegde waarde niet in. Conform het advies van
ILT zal dit gesprek vanaf 2016 wel plaatsvinden.

Rapportage over de kwaliteit/onafhankelijkheid van de accountant en verantwoording in het
jaarverslag: De RvC vond dit een te zware uitwerking. Auditcommissie en bestuur delen
hun bevindingen over de accountant tijdens de RvC-vergadering. Conform de aanbeveling
van ILT zullen we hierover in het jaarverslag 2016 rapporteren.

Bespreken van het visitatierapport met alle belanghebbenden. Het rapport wordt alleen
besproken met de geïnterviewde belanghouders.
De RvC van UWOON bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen specifiek kennisgebied. Er is een
rooster van aftreden voor de leden van de RvC. Zoals de governancecode voorschrijft is de
maximale zittingsduur acht jaar.
UWOON stelde in 2011 een integriteitscode vast. In combinatie met deze code stelde UWOON
een meldregeling op. De RvC bespreekt met de bestuurder periodiek de naleving ervan en de
omgang met het thema integriteit binnen UWOON.
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.
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7.2.4 Samenstelling Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2015:
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
Mevrouw A.E. van der Haar-Ros (lid) (tot 1 maart 2015)
Geboortejaar
Functie

•
•

Nevenfunctie •
Lidmaatschap •
Expertise
•
•
•

1976
Werkzaam bij Stichting zorgverlening ’s Heeren Loo,
Sectie vastgoed, accountmanager/ontwikkelaar zorgvastgoed
n.v.t.
Voorzitter van vastgoedcommissie UWOON
Bouwkunde
Zorgregelgeving bij bouwprojecten
Portefeuillemanagement (zorg)vastgoed

De heer drs. G.W. Hop RA (vicevoorzitter)
Geboortejaar •
1968
Functies
•
Directeur eigenaar Rexcom Holland BV
•
Directeur eigenaar Konnex Global Enterprise BV
Nevenfunctie •
n.v.t.
Lidmaatschap •
Voorzitter van auditcommissie UWOON
•
Lid van remuneratiecommissie UWOON
Expertise
•
Ondernemerschap
•
Financieel
De heer drs. W.C. Verbaan (lid) (tot 31 december 2015)
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
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•
•

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
Mevrouw mr. M.N. Kroes (lid) (vanaf 1 maart 2015)
Geboortejaar •
1954
Functie
•
werkzaam bij LPD b.v.
Nevenfuncties •
lid raad van toezicht Het Oversticht
Expertise
•
volkshuisvesting, lokale overheid
Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
en wonen geregeld themabijeenkomsten bij.
Opleidingen
Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW) moeten in twee jaar tijd 10 PE-punten behalen. Dit is gebaseerd op tien
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
Voor 2015 behaalden de commissarissen van UWOON het volgende aantal PE-punten:
Naam commissaris
C.H.P. Oosterwijk
G.W. Hop
W.L. Sederel
W.C. Verbaan
Mw. M.N. Kroes

Aantal behaalde PE-punten
over 2015
8
0
0
0
8

Minimaal aantal te behalen
punten in 2016
2
10
10
n.v.t.
2

Onafhankelijk
Activiteiten van leden mogen de onafhankelijkheid van de RvC niet aantasten.
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 bij een zaak met mogelijke belangenverstrengeling. 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.
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7.2.5 Rooster van aftreden
Mevrouw A. E. van der Haar nam per 1 maart 2015 afscheid van de RvC vanwege het eind van
haar zittingstermijn. De raad benoemde, mevrouw M.N. Kroes per 1 maart 2015 als nieuwe
commissaris. Zij was bij de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe commissaris eind 2013
als een zeer goede, tweede kandidaat geëindigd. De RvC en huurdersorganisaties kozen daarom
voor een gesprek met mevrouw Kroes in plaats van een nieuwe wervingsprocedure.
De heer Oosterwijk is per 1 januari 2016 aftredend en herbenoembaar. De RvC-leden staan achter
een herbenoeming van de heer Oosterwijk. De procedure voor herbenoeming met fit en propertest
is ingezet en zal begin 2016 worden afgerond.
De heer Verbaan is wegens gezondheidsproblemen per 31 december 2015 afgetreden.
De vacature voor een nieuwe commissaris is medio november 2015 geplaatst. De procedure voor
de selectie en benoeming loopt. We verwachten de vacature in april 2016 in te vullen.
Rooster van aftreden 2015
1e benoeming herbenoemd/herbenoembaar
Naam
C.H.P Oosterwijk
01-01-12
01-01-16
W.C. Verbaan
21-06-10
22-09-14
A.E. v.d. Haar-Ros
01-12-05
G.W. Hop
01-12-10
01-12-14
W.L. Sederel
01-01-14
01-01-18
M.N. Kroes
01-03-15
01-03-19

aftredend
01-01-20
21-06-18
01-03-15*
01-12-18
01-01-22
01-03-23

*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 had een opschortende
werking in het rooster van aftreden tot gevolg van 1,25 jaar.
7.2.6 Vergaderingen 2015
De voorzitter van de RvC en de bestuurder bereiden de vergaderingen van de RvC voor. De
agendering is gebaseerd op actualiteiten, statutaire bepalingen over bestuursbesluiten die de Raad
vooraf moet goedkeuren en afspraken over periodieke informatie 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 voorzitter van de RvC en
bestuurder spraken elkaar gedurende het jaar regelmatig in voortgangsoverleggen.
De RvC kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen voor een reguliere vergadering. Bij deze
vergaderingen was de bestuurder aanwezig.
In de reguliere vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
 16 februari: de raad keurde het Ondernemingsplan 2015-2018 goed. Het
Ondernemingsplan komt voort uit een strategische blik op de toekomst en de
maatschappelijke opgaven van UWOON. Deze verkenning vormt het kader waarop het
bestuur en het RvC het nieuwe Ondernemingsplan toetst. De RvC is geïnformeerd over de
optimalisatie van de dienstverlening van UWOON als uitwerking van het
Ondernemingsplan. De interne controlefunctie bij UWOON had de bijzondere aandacht
van de RvC. Besloten werd dit vraagstuk voor te leggen aan een externe deskundige. Het
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bestuursmandaat voor transacties zonder goedkeuring RvC werd vastgesteld. De RvC
verleende opdracht tot visitatie van UWOON in 2015.
16 maart: besproken werden de grondposities van UWOON en de contouren van een
beoogde reorganisatie.
20 april: bespreking en goedkeuring jaarverslag/jaarrekening 2014 in bijzijn van de externe
accountant. Bespreking van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport in het kader van
Governance; deze pilot werd eind 2014 uitgevoerd door ILT. Aanbevolen werd onder meer
een verplichte opleiding voor RvC en het vermelden van de kwaliteit en onafhankelijkheid
van de accountant in het jaarverslag. Deze aanbevelingen zijn conform de nieuwe
governancecode. Verder is het experiment Corporatieraad besproken. Dit is een initiatief
van Aedes en Atrivé. De raad staat achter meedoen aan het experiment.
Het rooster van aftreden werd vastgesteld.
15 juni: vaststelling van de Governance code Aedes. De raad besprak met de bestuurder
de herijking van de dienstverlening. De RvC herkende de maatschappelijke opgave en het
Ondernemingsplan in de uitwerking van UWOON’s dienstverlening.
28 september. Goedkeuring van een ontwikkelbesluit en samenwerkingsovereenkomst
met de aannemer voor nieuwbouw in Ermelo. Bespreking van het plan van aanpak
Implementatie Woningwet en de notitie risicobeheersing. De RvC stond achter de richting
van verdere uitwerking op dit onderwerp. Het Bod op de Woonvisies is ter goedkeuring
voorgelegd aan de raad. Aan de orde kwam ook de herbenoeming van de heer Verbaan.
Wegens gezondheidsproblemen treedt de heer Verbaan per 31 december af als
commissaris.
19 oktober: bespreking van het externe advies omtrent de control-functie binnen UWOON.
Besloten werd het honorarium van de RvC gering bij te stellen per 1 januari 2015. Andere
onderwerpen van gesprek waren terugkoppeling uitkomsten visitatierapport en werving en
selectie van een nieuwe commissaris. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de
huurdersraden zoals dat in 2010 in een convenant is vastgelegd.
16 november: goedkeuring van de begroting 2016, het Treasuryjaarplan 2016 en daarmee
de aan te trekken leningen voor 2016 en 2017 en het gewijzigde Treasury Statuut. Met de
basisbegroting heeft UWOON een goede financiële uitgangspositie. De begroting gaat uit
van het Ondernemingsplan en het bod op de woonvisies van oktober 2015. De ambities uit
het Ondernemingsplan zijn richtinggevend voor de activiteiten waarop extra wordt ingezet.
Voorstel tot herbenoeming de heer Oosterwijk per 1 januari 2016.

Overige bijeenkomsten
De RvC hield op 1 juni onder externe begeleiding een themabijeenkomst met het bestuur over het
onderwerp Good Governance. De raad had gedurende het jaar eenmaal overleg met de
Ondernemingsraad en eenmaal met het MT. Hierbij was ook de bestuurder aanwezig. Ook had de
raad informeel overleg met de Ondernemingsraad en met de huurdersraden zonder bestuurder. In
wisselende samenstelling bezochten de commissarissen de algemene jaarvergaderingen van de
huurdersorganisaties en bezochten ze opleveringen van projecten van UWOON.
Externe accountant
De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen na advies van de
directeur-bestuurder. Deloitte accountants B.V. is voor de periode 2012-2016 benoemd. De
externe accountant woonde het gedeelte van de vergaderingen van de auditcommissie bij waarin
de managementletter en het verslag van de externe accountant over het onderzoek van de
jaarrekening is besproken. Ook was hij aanwezig in de vergadering van de RvC waarin is besloten
over de goedkeuring van de jaarrekening. De accountant is tijdens de vergadering ook bevraagd
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over zijn bevindingen tijdens de jaarrekeningcontrole.
Klachtenadviescommissie
De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het jaarverslag 2014 van de
klachtenadviescommissie.
7.2.7 Commissies
De RvC werkt met drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de
vastgoedcommissie.
Remuneratiecommissie
De renumeratiecommissie 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 de governance.
De voorzitter van de RvC is ook voorzitter van de commissie. In die hoedanigheid is hij de linking
pin tussen de Raad en het Bestuur. De renumeratiecommissie bestaat voorts uit de vicevoorzitter
(G. Hop).
De commissie bereidt ook een eventuele werving van nieuwe commissarissen voor, stelt daartoe
de profielen op en zorgt voor de sollicitatieprocedure, samen met de personeelsadviseur van
UWOON.
Vanwege het vertrek van Willem Verbaan moet ook in 2016 een nieuwe commissaris gevonden
worden. Verbaan kwam vanwege ziekte helaas niet voor een definitieve herbenoeming in
aanmerking. Er wordt op gepaste wijze afscheid van hem genomen.
De voorbereidingen voor de herbenoeming van de voorzitter (C.H.P. Oosterwijk) zijn na unanieme
besluitvorming daarover in de Raad in 2015 ter hand genomen.
Ook het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur komen op de agenda. De
remuneratiecommissie voerde het jaargesprek met de bestuurder.
Jaargesprek met Bestuurder
Over de prestaties van UWOON zijn we – in lijn met die van externe beoordelaars en het ministerie
– zeer tevreden. Onze bestuurder speelde – voordat daar acute aanleiding voor was – op
proactieve wijze in op de noodzaak van een effectieve en efficiënte organisatie. Het bedrijfsplan
wordt voortvarend ter hand genomen en de verhouding met MT, OR en RvC is uitstekend.
Wij hebben met onze bestuurder gesproken over de veranderende externe omstandigheden, die
steeds meer aandacht vragen voor wat zich in de ‘buitenwereld’ afspeelt. Ook de
prestatieafspraken met de gemeenten en de grotere inbreng van de huurdersorganisaties vragen
meer van haar energie en tijd. Haar betrokkenheid bij deze lokale en regionale ontwikkelingen is
van strategisch belang.
Wij zijn één van de corporaties die meedoen aan het experiment van een zogenaamde
corporatieraad, een breed gezelschap uit de samenleving dat gevraagd en ongevraagd gaat
adviseren over maatschappelijk relevante thema’s.
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We blijven ons inzetten voor een bredere en actievere participatie van onze huurders, zowel
collectief als bij projecten en in buurten.
Auditcommissie
De auditcommissie, bestaande uit Wim Sederel en Gerrold Hop (voorzitter), kwam in 2015 vijf keer
samen. De kwartaalrapportage bespraken we in vier vergaderingen. Verder kwamen de
jaarrekening, het treasuryjaarplan en de begroting aan de orde. Het treasurystatuut pasten wij aan
de bestaande wet en regelgeving aan.
Wij besteedden in 2015 extra aandacht aan de totstandkoming van de begroting voor planmatig
onderhoud vanwege de grote impact op de financiën. Door de grote invloed van externe factoren
op de toekomstige kasstromen, berekenden we bij het opstellen van de begroting opnieuw
verschillende scenario’s door om de financiële robuustheid van UWOON te toetsen.
De financiële positie van UWOON is gezond en maakt het mogelijk haar maatschappelijke
opgaven te realiseren en haar ambities uit het ondernemingsplan waar te maken.
Vastgoedcommissie
De vastgoedcommissie bestaat uit twee leden van de RvC, mevrouw Van der Haar en de heer
Verbaan. Deze vergaderde in 2015 één keer met het bestuur. Onderwerpen waren de
bestuursvisie op duurzaamheid, evaluatie projecten en grondposities UWOON.
Gezien de afname van het aantal vastgoedontwikkelingen, en het vertrek van beide leden van de
Vastgoedcommissie, wordt in 2016 bezien of de Vastgoedcommissie in stand gehouden wordt. Per
ultimo 2015 bestaat de commissie niet meer t.g.v. het aftreden in 2015 van beide commissieleden.
7.2.8 Vergoedingen Raad van Commissarissen
De commissarissen ontvangen een vaste vergoeding. De vergoedingen zijn vastgesteld conform
de ‘Adviesregeling toezichthouders in woningcorporaties’. Daarnaast declareren de
commissarissen 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.
Hoewel de nieuwe Woningwet (2015) aanzienlijke ruimte bood voor opwaartse bijstellingen van de
vergoedingen, vanwege de grotere verantwoordelijkheid, vakkennis en aansprakelijkheid bij
laakbaar falen van de organisatie, maakt de RvC van UWOON daarvan geen gebruik, behoudens
een bijstelling ter afronding van de vigerende vergoedingen. Pas bij de zelfevaluatie over 2015
bekijken wij of en zo ja, in hoeverre van een verdere verhoging sprake moet zijn.
In onze besluitvorming daarover in 2015 zijn we van bescheiden bijstellingen op de middellange
termijn uitgegaan.
Ook blijven wij bij ons standpunt dat commissie- en ander niet-regulier werk geen extra vergoeding
mag genereren. Reiskosten worden minimaal vergoed.
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden
gespecificeerd:

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Totaal

Als lid van de Raad van
commissarissen
2015
12.645

Naam
C.H.P. Oosterwijk
A.E. van der HaarRos
M.N. Kroes
W.C Verbaan
G.W. Hop
W.L Sederel

1.405
7.025
8.430
8.430
8.430
46.365

2014
12.645
8.430
8.430
8.430
8.430
46.365

7.2.9 Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van UWOON staat elk jaar, tijdens een aparte bijeenkomst, stil bij
zijn functioneren. Het ene jaar met externe begeleiding, het andere jaar zonder. De evaluatie voor
2015 was gepland in december 2015 maar moest onverhoopt worden doorgeschoven naar februari
2016. Hij vond plaats onder externe begeleiding.
De RvC, is nog niet op volle sterkte, maar de gesprekken rond een nieuwe kandidaat verkeren in
een vergevorderd stadium. Deze kandidaat zal qua kennis en ervaring een wezenlijke aanvulling
zijn op het bestaande team.
Ons nieuwe lid, mevrouw Marianne Kroes is inmiddels ingewerkt en voelt zich voldoende
geëquipeerd om haar portefeuille met overtuiging te beheren.
De algemene conclusie over het functioneren van de Raad 2015 is een positieve. De Raad heeft
zich opnieuw gemanifesteerd als een harmonieus gezelschap waar toetsing van het beleid hand in
hand gaat met een stevige adviesrol op velerlei gebied. De samenwerking met bestuur verliep op
bevredigende en opbouwende wijze. Er is wederzijdse waardering en respect. Ook met de
huurdersorganisaties en de OR is openhartig van gedachten gewisseld. De RvC nam zich voor in
haar adviesrol in 2016 specifieke aandacht te besteden aan participatie van huurders en andere
belanghouders. Ook zal ze betrokken zijn bij het maatschappelijk speelveld, waarin UWOON
opereert.
De RvC kwam tijdens de zelfevaluatie tot de conclusie, in lijn met de wens van de bestuurder, dat
soms wat meer tijd genomen mag worden voor verdieping en meningsvorming, waarbij het
wenselijk is dat de RvC meegenomen wordt in belangrijke beleidsontwikkelingen
De RvC blijft prioriteit stellen bij het in debat met de stakeholders. In dat kader ondersteunde de
Raad van harte het meedoen aan het door Aedes opgezette experiment van corporatieraden. Met
zo´n Corporatieraad willen raad en bestuur een krachtig maatschappelijke verbinding met de lokale
stakeholders opbouwen.
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Ook in 2016 zal gewerkt worden aan onze individuele - zowel als groepsgewijze ontwikkeling. Er
zijn themadagen, waarbij ook bestuur en MT betrokken zijn en alle RvC-leden hebben een eigen
opgave voor vorming en training geformuleerd.
Wij vertrouwen erop in 2016 weer in voltallige samenstelling bij te kunnen dragen aan een
verantwoorde ontwikkeling van UWOON.
Cees Oosterwijk,
Voorzitter
7.2.10 Verantwoording
Deloitte controleerde deze jaarrekening en keurde die goed, zoals blijkt uit de controleverklaring
van de onafhankelijke accountant op pagina 107 van dit verslag.
Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen de bestuurder voor de jaarrekening 2015
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 2015 uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting zijn aangewend.
Vastgesteld door de directeur-bestuurder op 26 april 2016
Mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen
Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26 april 2016
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 ing. W.L. Sederel, lid
De heer ing. A.R. Hanlo, 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.
8.1 Risicobeheersing
In dit gedeelte van het jaarverslag geeft UWOON een overzicht van de, meest relevante risico’s
waar de organisatie mee te maken heeft. Dit overzicht is niet uitputtend en vooral bedoeld een
overzicht te geven van de belangrijkste risico’s die we onderkennen Risico definiëren we als een
nadelig effect van een onzekere gebeurtenis op het behalen van de doelstellingen van de
organisatie. Deze effecten kunnen vaak uitgedrukt wordt in geld (financiële schade), maar soms
gaat het ook om andere effecten, bijvoorbeeld imagoschade als er fouten gemaakt zijn of regels
zijn overtreden.
In deze paragraaf gaan we in op strategische, operationele, financiële en wet- en
regelgevingsrisico’s alsmede de maatregelen van risicobeheersing.
Strategie
Politieke ontwikkelingen
De afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingen op politiek niveau geweest die invloed heeft op
de afwegingen die door UWOON worden gemaakt. Denk hierbij aan het beslag op de kasstroom
van de verhuurdersheffing, ingrepen in het huurbeleid, toenemende invloed van gemeenten en
huurders, invoering van de Woningwet per 1-7-2015. Deze ontwikkelingen zijn een gegeven
waarop we als woningcorporatie weinig tot geen invloed hebben, maar die wel zijn weerslag
hebben op onze geldmiddelen en de beleidskeuzes die we maken.
Maatschappelijke ontwikkelingen
In 2014/2015 is gewerkt aan het opstellen van nieuw Huurbeleid voor UWOON. Aanleiding
hiervoor waren signalen dat steeds meer huurders moeite hebben met het betalen van de huur en
overige (woon)lasten. Ook het vaststellen van de nieuwe Woningwet en het Ondernemingsplan
2015-2018 waren reden een nieuw Huurbeleid op te stellen. Betaalbaarheid vormt de basis van het
Huurbeleid. UWOON heeft in 2015 gewerkt aan een nieuw huurbeleid waar voldoende
beschikbaarheid van betaalbare woningen als uitgangspunt gold. Het kader vormden wettelijke
vereisten van passend toewijzen uit de Woningwet. Dit beleid is tot stand gekomen in overleg met
de huurdersorganisaties en wordt ingevoerd in 2016.
Woningwet
De Woningwet maakt het speelveld van corporaties duidelijker. Het legt de corporaties ook meer
regels op ten aanzien van het bouwen, beheren en het verhuren van woningen. Door de
verplichting woningen passend toe te wijzen, bestaat het risico dat er onvoldoende goedkope
woningen zijn voor de grote groep mensen in de laagste inkomensgroep. Ook het huisvesten van
urgent woningzoekenden en statushouders zet extra druk op de beschikbaarheid van woningen
met een huur tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag Met ons nieuwe huurbeleid zorgen we
voor voldoende beschikbare woningen.
De invloed van belanghouders op het te voeren beleid wordt groter. Door onze belanghouders
tijdig mee te nemen in besluitvormingsprocessen proberen we een constructieve samenwerking te
bereiken. Een goed voorbeeld hiervan is de totstandkoming van het Ondernemingsplan waarbij
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UWOON’s belanghouders actief zijn betrokken. De gekozen kernwaarden Toekomstbestendig,
Verbinden, Verbeteren, Betrouwbaar werden herkend als belangrijk, alsook de 4 hoofdambities
voor de komende jaren. Hiermee werkt UWOON aan maatschappelijk gewenste doelen en zijn
verwachtingen bij onze belanghouders helder.
In 2016 stellen we een splitsingsvoorstel op voor de scheiding van DAEB- en niet-DAEB
activiteiten. Mede ter onderbouwing hiervan hebben we in 2015 onze portefeuillestrategie
geactualiseerd. Gezien de beperkte omvang van de niet-DAEB activiteiten is onze verwachting dat
uit het splitsingsvoorstel geen significante risico’s naar voren zullen komen. De Woningwet heeft
ook gevolgen voor de interne organisatie, zoals een aanpassing van de planning en controlcyclus
aan de nieuwe termijnen van de externe verantwoording en herinrichting van de administratie. Dit
zal in 2016 zijn beslag zal krijgen.
Operationele activiteiten
Projectontwikkeling
Het risico wordt bepaald door de omvang en complexiteit van de betreffende projecten. Het effect
van risicobeheersing is het grootst in het begin van het project. Risico’s worden het meest optimaal
beheerst door vanaf het begin te sturen op zo min mogelijk afhankelijkheden en op faseerbaarheid
binnen het project. Het investeringsstatuut is hierbij leidend. Om de risico’s gedurende het project
te monitoren maakt UWOON gebruik van een risico-inventarisatieformulier. Daarbij wordt gekeken
naar omgevingsrisico’s (zoals politiek en maatschappelijk draagvlak, afzetmogelijkheden),
projectrisico’s (zoals financiering en GREX). Op basis van deze risicoanalyse worden indien nodig
risico beperkende maatregelen genomen, bijvoorbeeld door bij eigen koop/huur-projecten
risicodragende bouwende partners te zoeken, waarna UWOON turnkey de sociale huurwoningen
afneemt. Overeenkomstig het investeringsstatuut kent UWOON een gefaseerd
besluitvormingstraject rondom projectontwikkeling en realisatie. Elke fase wordt afgesloten met een
besluit door de bestuurder. Het bestuursmandaat bepaalt of voor het betreffende besluit
voorafgaande goedkeuring van RvC nodig is. In 2016 zal het bestuursmandaat geactualiseerd
worden binnen de voorschriften van de Woningwet. Naar verwachting zal het mandaat niet
aangescherpt hoeven worden.
De afgelopen jaren hebben ook de economische ontwikkelingen hun weerslag gehad op met name
het afzetrisico. Verder is de druk op de bouw- en materiaalprijzen in de loop van 2015
toegenomen. De resultaten op de aanbestedingen komen weer in de buurt van de jaren van voor
de economische crisis. Dit kan gevolgen hebben voor de onderhoudsplanning voor de komende
jaren. Daarnaast staan huurprijzen onder druk door maatregelen van de Woningwet, hetgeen effect
heeft op de te behalen rendementen. Om nieuwbouw te kunnen blijven realiseren hebben we in
2015 een start gemaakt met de versobering van ons (woon)technische programma van eisen voor
de (ver)nieuwbouw.
In 2016 zullen we onze visie op goed opdrachtgeverschap formuleren. Onderdeel hiervan is een
visie op het verder terugbrengen van investeringskosten voor nieuwbouw én de totale
onderhoudskosten gedurende de levensduur van woningen. Hiermee beogen we, op
woning(complex)niveau, een betrouwbare exploitatieopzet te formuleren, op basis waarvan zowel
het financiële (minimale) rendement als de onderhoudsstrategie bepaald kan worden. Deze visie
vormt de basis voor een nieuw Investeringsstatuut die we in 2017 willen vaststellen.
Grondposities
UWOON heeft nog een beperkt aantal grondposities. De kansen en risico’s van deze grondposities
worden 2x per jaar door bestuur en MT besproken middels een notitie grondposities.
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Lean
Het op de Lean-manier naar processen kijken biedt onvermoede kansen op efficiëntie en vergroten
van werkplezier. In 2015 zijn de volgende processen opgepakt: facturering, dagelijks onderhoud en
het verhuurmutatieproces. Door de efficiency te vergroten, vergroten we de slagkracht als
organisatie en zijn we in staat beter te anticiperen op ontwikkelingen en de eventueel bijbehorende
risico’s.
Financiële risico’s
Renterisico
Als gevolg van het feit dat een groot gedeelte van het materieel vast actief gefinancierd is met
vreemd vermogen, wordt er door UWOON te allen tijde renterisico gelopen. Ten minste eenmaal
per jaar, in combinatie met de meerjarenbegroting, brengt UWOON de verwachte renterisico’s in
een meerjarenperspectief in beeld. Deze renterisico’s kunnen voortvloeien uit de bestaande
leningen- en beleggingsportefeuilles en de liquiditeitsplanning. De renterisico’s worden beoordeeld
in relatie tot de geldende spreidingsnormen en de actuele rentestructuur en de rentevisie van
derden. Op basis hiervan wordt besloten welke acties worden ondernomen om renterisico’s in te
dekken of het renteresultaat verder te optimaliseren. Voor het indekken van renterisico’s gelden de
richtlijnen conform ons Treasurystatuut. Deze zijn mede gebaseerd op de voorschriften van het
WSW en de beleidsregels van BZK. Het Treasurystatuut wordt elke 3 jaar herijkt.
Financieringsrisico/Liquiditeitsrisico
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.
Interne en externe verslaggeving
Voor de financiële sturing van de organisatie is een betrouwbare interne en externe verslaggeving
van belang. Binnen UWOON worden de strategische en organisatiedoelen, hun onderlinge
verbanden, eventueel te treffen maatregelen die gekoppeld zijn aan risico’s, gemonitord én
verantwoord in de kwartaalrapportage. De kwartaalrapportage is een sturings- en
verantwoordingsdocument. UWOON monitort hierin in hoeverre de operationele doelstellingen
(KPI’s) en de strategische doelstellingen worden gerealiseerd. Het zwaartepunt ligt op dit moment
op de verantwoording. In 2016 willen we de nadruk leggen op het sturingsaspect
Onderdeel van de kwartaalrapportage is de voortgang van de jaarplannen, die jaarlijks opgesteld
worden op basis van doelstellingen van het ondernemingsplan We constateren dat de realisatie
van de jaarplannen achterblijft bij de ambitie. Om ambitie en realisatie in lijn te brengen wijzen we
per ambitie één verantwoordelijk manager aan en gebruiken we een strakkere planning om de
voortgang op de gestelde tussendoelen te borgen.
Om onze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren, worden bij de
meerjarenbegroting een aantal scenario’s uitgewerkt. Hierin komen strategische doelstellingen,
wet- en regelgeving, financiële ruimte en risico’s samen. Behalve de risico’s en haalbaarheid
brengen de scenario’s de ontwikkeling van financiële kengetallen in beeld: interest dekkingsratio,
lening/investeringsratio, loan to value, solvabiliteit en direct rendement
UWOON is zich bewust van de risico’s en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de
verslaggeving. Deze komen vooral naar voren bij de bepaling van de bedrijfswaarde van ons bezit.
De uitgangspunten voor de waardering komen voort uit onze meest recente meerjarenbegroting. In
de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening worden de uitgangspunten uitgebreid toegelicht.
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UWOON heeft Deloitte als accountant voor controle op de jaarrekening, interne beheersing en
compliance vereisten uit hoofde van wet- en regelgeving. Het algemeen beeld van de accountant is
dat bestuur en management het belang en de noodzaak van een toereikende interne beheersing
onderschrijven, niet alleen in woorden maar ook in gedrag.
In de managementletter 2015 zijn voor de komende periode de volgende aandachtspunten
benoemd op het gebied van interne financiële beheersing:
 Het inrichten van interne beheersingsmaatregelen voor juist de significante risico’s op een
materiele fout in de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld de waardering van het vastgoed
(bepaling bedrijfswaarde en marktwaarde verhuurde staat), de bepaling van de fiscale
positie, de waardering van de belastinglatenties en de bepaling van de voorzieningen;
 Interne beheersingsmaatregelen op het proces woningverkopen versterken door een
rondrekening van uw bezit op te stellen waarbij aansluiting wordt gezocht met externe
bronnen, zoals de WOZ-beschikking of het Kadaster.
 UWOON onderschrijft de geconstateerde punten en neemt maatregelen om deze op te
pakken.
Wet- en regelgeving
Onze sector heeft in toenemende mate te maken met extra regelgeving en de daarbij behorende
administratieve druk op de organisatie. Een voorbeeld hiervan is de inkomenstoets die reeds een
aantal jaren oud is, maar regelmatig verandert. Daarnaast wordt per 1 januari 2016 de
passendheidstoets van toepassing. Het juist toetsen en toewijzen zorgt voor een verhoogd risico,
waarbij ook toewijzing door derden van woningen van UWOON een aandachtspunt is en blijft.
Juridische en fiscale risico’s
De fiscale wet- en regelgeving is complex en kan daardoor juridische risico’s opleveren. UWOON
wordt ondersteund door externe fiscaal specialisten in aanvulling op de intern aanwezige
basiskennis.
Voor de vennootschapsbelasting is in 2015 meerdere malen overleg gevoerd met de inspecteur
over verwerking cyclisch onderhoud en verbeteringen binnen de vennootschapsbelasting. Dit heeft
tot werkbare afspraken over de te hanteren berekeningsmethode geleid. Daarnaast heeft overleg
geleid tot bredere interne bewustwording.
Per 1/1/2015 is de werkkostenregeling doorgevoerd. In overleg met OR zijn posten aangewezen.
De administratie is hierop aangepast.
Risicomanagement
Als onderdeel van het risicomanagement is in 2015 is een frauderisicoanalyse gemaakt die bestuur
besprak met MT en RvC/auditcommissie.
Eind 2015 is gestart met het nadenken over het gestructureerd implementeren van
risicomanagement binnen UWOON. Dit zal in 2016 verder vormgegeven worden. Hierbij zal niet
alleen aandacht zijn voor hard controls maar ook soft controls. Op het gebied van soft controls is al
een aantal instrumenten beschikbaar zoals integriteitscode en –commissie alsmede een
klokkenluidersregeling. Er is permanente aandacht voor integriteit tijdens werkoverleggen.
Accountant
Volgens de Governance Code is benoemingstermijn van de externe accountant maximaal acht
jaar. Ook is in de code verplicht gesteld dat tenminste eenmaal in de vier jaar het functioneren van
de externe accountant geëvalueerd wordt. Deloitte is sinds 2012 werkzaam als accountant voor
UWOON. Bestuur en RvC zullen in 2016 het functioneren van onze accountant evalueren.
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Risicobeheersing
De belangrijkste componenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem in het
verslagjaar waren:
systeem van periodieke monitoring via kwartaalrapportages;
goedkeuren van de meerjarenbegroting 2016-2025 en de jaarrekening 2014 door de RvC;
scenario’s meerjarenbegroting zijn uitgewerkt, waarin strategische doelstellingen, wet- en
regelgeving, financiële ruimte en risico samen komen;
aanbestedingsbeleid;
investeringsstatuut;
risicomatrix projecten per besluitvormingsfase;
vastlegging van procedures
een overzicht met taken en verantwoordelijkheden per functie;
het goedkeuren van het treasuryjaarplan 2016 door RvC;
het bespreken van de voortgang van de implementatie van verbeterpunten, die uit diverse
controles naar voren zijn gekomen, in het MT en de auditcommissie;
uitvoering van diverse verbijzonderde interne controles op onder andere toewijzingen,
aanbestedingen, huurverhoging en huurmutaties en verkopen.

8.2 Investeringen
Opgeleverde projecten
In 2015 heeft UWOON de volgende projecten opgeleverd:
- 1 zorgcomplex Thomashuis Eperweg in ’t Harde
- 4 woningen Beltgravenweg in ’t Loo (omzetting onverkochte nieuwbouw koopwoningen
naar huur)
- 6 appartementen Eksterstraat in Ermelo
- 16 woningen Kampvelderweg in Ermelo
- 20 appartementen Julianalaan in Ermelo
- 34 appartementen Scheidiuslaan in Harderwijk
Met deze investeringen is € 13,9 miljoen gemoeid.

Project
Ermelo: app Eksterstraat
Ermelo: egw Kampvelderweg
Ermelo: app. Julianalaan
’t Harde: cpl Eperweg
’t Loo: egw Beltgravenweg
Harderwijk: app.
Scheidiuslaan

Aantal
6
16
20
1
4
34

Gem.
stichtingskosten
200.195
135.375
166.803
1.493.000
167.942
145.882

Totale
stichtingskosten
1.201.000
2.166.000
3.336.000
1.493.000
671.000
4.960.000

Totale
onrendabele
investeringen
683.000
314.000
1.434.000
n.v.t.
253.000
1.667.000

Bij projecten waarvoor een definitief bouwbesluit is genomen, treft UWOON een voorziening voor
het onrendabele deel van de investering. Ten laste van het resultaat 2015 is € 2,8 miljoen dotatie
geboekt voor nieuwe projecten.
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8.3 Jaarresultaat
Het jaarresultaat 2015 bedraagt € 5,9 miljoen positief (2014: + € 0,9 miljoen). Voor 2015 was
€ 14,6 miljoen negatief begroot. Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen een toelichting op de
belangrijkste verschillen tussen het jaarresultaat volgens de jaarrekening 2015 en het jaarresultaat
volgens de begroting 2015. 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
2015

Begroting
2015

Jaarrekening
2014 (na
stelselwijziging)

Kernactiviteit
 bedrijfsopbrengsten
 bedrijfslasten
 financiële baten en lasten
Jaarresultaat kernactiviteit
 waardeveranderingen
 resultaat verkopen bestaand bezit
 resultaat verkopen nieuwbouw
 incidentele posten
 belastingen
Jaarresultaat

60.432
- 43.571
- 8.508
8.353
- 2.073
3.141
182

60.211
- 50.267
- 9.150
794
- 14.065
2.243
- 121

- 3.699
5.904

- 3.450
- 14.599

57.461
- 39.301
- 9.175
8.985
- 8.448
2.716
64
- 501
- 1.908
908

Jaarresultaat kernactiviteit
Het resultaat uit de kernactiviteit is € 7,5 miljoen hoger dan begroot door:
 minder geactiveerde uren eigen bedrijf (-/- € 0,2 miljoen)
 meer overige opbrengsten (+€ 0,3 miljoen)
 vervallen posten en aanbestedingsresultaten in het planmatig onderhoud en minder
uitgaven tbv Strategisch Voorraadbeheer ( +€ 3,5 miljoen)
 meer kosten klachten- en mutatieonderhoud (-/- € 0,5 miljoen)
 minder afschrijvingslasten (+€ 1,9 miljoen)
 minder loonkosten en sociale lasten (+€ 0,2 miljoen)
 minder zakelijke lasten en heffingen (+ € 1,5 miljoen)
 minder overige bedrijfskosten (+€ 0,2 miljoen)
 minder rentelasten als gevolg van geringere financieringsbehoefte en gunstiger
rentecondities bij de aangegane financiering ( +€ 0,6 miljoen)
Waardeveranderingen
De waardeveranderingen komen € 12,0 miljoen beter uit dan begroot. Hiervoor zijn de oorzaken:
 in 2015 is € 2,8 miljoen (2014: € 2,5 miljoen) toegevoegd aan de voorziening onrendabele
investeringen nieuwbouw. In de begroting is uitgegaan van € 8,5 miljoen. Reden hiervoor is
de vertraging in de ontwikkeling en de start van diverse nieuwbouwprojecten waarvoor in
2015 geen bouwbesluit is genomen, terwijl dat wel was verwacht.
 bij twee projecten valt het verwachte onrendabele deel van de investering lager uit. Op de
reeds geboekte voorziening is in 2015 € 0,7 miljoen terug genomen.
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 bij de toepassing van de minimumwaarderingsregeling voor bestaande bouw in 2015 is
€ 2,2 miljoen bijgeboekt op de boekwaarde obv historische kosten (2014: € 1,3 miljoen
bijboeking). Begroot was € 0,5 miljoen afboeking.
 bij één project is in de begroting uitgegaan van omzetting van koop naar huur ivm mogelijk
tegenvallende verkopen. De woningen zijn toch alle verkocht waardoor de voorziening niet
noodzakelijk bleek, hierdoor is € 5,0 miljoen onrendabele investering minder geboekt
 in 2015 is € 0,6 miljoen afgeboekt voor verwachte negatieve resultaten op koopprojecten.
 Definitieve afwikkelingen opgeleverde projecten € 1,7 miljoen negatief. Deze post wordt
niet begroot.
 Overige verschillen en aanloopkosten, € 0,1 miljoen negatief.
 Waardeverandering embedded derivaten 2015: € 0,3 miljoen positief. Deze post wordt niet
begroot.
Verkopen bestaand bezit
De opbrengst uit de verkoop van bestaand bezit is beter dan begroot. In 2015 zijn 19 woningen
verkocht (2014: 18 woningen). De gemiddelde netto-opbrengst bedroeg € 169.500. Begroot was
een verkoop van 13 woningen tegen een gemiddelde opbrengst van € 172.500

Verkopen nieuwbouw
Door meevallende verkopen is het resultaat € 0,3 miljoen hoger dan begroot.

Belastingen
Voor de aangiftes vennootschapsbelasting zijn de onderstaande jaren nog niet definitief
afgewikkeld:
Belastingjaar

2015
2014
2013
2012

Belastbare winst

Verschuldigde
vennootschapsbelasting

€ 12,7 miljoen
€ 13,8 miljoen
€ 13,6 miljoen
€ 11,3 miljoen

€ 3,2 miljoen
€ 3,4 miljoen
€ 3,4 miljoen
€ 2,8 miljoen

Status aangifte

Prognose
Voorlopig
Definitief
Definitief

De last voor 2015 komt uit op € 3,7 miljoen: € 3,2 miljoen acute belastinglast, € 0,5 miljoen mutatie
in de belastinglatenties. In de begroting is rekening gehouden met € 3,4 miljoen.
8.4 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.
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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):

Eigen vermogen
Lang vreemd vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit (procenten)

2015

2014 (na stelselwijziging)

68,1
238,1
332,6
20,5%

62,1
240,3
327,7
19,0%

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.

Oordeelsbrief Autoriteit Woningcorporaties 2014
Op 27 november 2015 ontvingen wij de jaarlijkse Oordeelsbrief van de Autoriteit
Woningcorporaties. De hierin opgenomen beoordeling van UWOON op het zestal toezicht
terreinen, geven geen aanleiding tot interventies vanuit de Autoriteit.

Corporatie Benchmark:
Onderstaand zijn een aantal kengetallen weergegeven volgens de definities van de Corporatie
Benchmark. Ter vergelijking zijn de gemiddelden voor de grootteklasse 5000-10.000 vhe
weergegeven..
Per verhuureenheid
Netto kasstroom
Netto kasstroom na correctie voor
rente e.d
Netto bedrijfslasten geschoond
Gemiddelde huurprijs

UWOON
2015
€ 3.670

2014
€ 3.876

Landelijk cf Aedes/CiP
2014
€ 3.469

€ 1.326
€ 820
€ 523

€ 1.353
€ 822
€ 501

€ 1.423
€ 900
€ 467

Verhuureenheid: gemiddeld aantal (gewogen) verhuureenheden per begin en ultimo verslagjaar.
Netto kasstromen
Netto bedrijfslasten per vhe; de onderhoudslasten en de erfpacht in mindering gebracht op de
huuropbrengsten, opbrengsten vergoedingen, overige bedrijfsopbrengsten en geactiveerde
productie. Zonder aftrek van de overige posten zoals ontvangen en uitgegeven rente,
overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun en sanering.
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Netto kasstroom na correctie voor rente e.d
Netto bedrijfslasten, de onderhoudslasten en de erfpacht in mindering gebracht op de
huuropbrengsten, opbrengsten vergoedingen, overige bedrijfsopbrengsten en geactiveerde
productie, na aftrek van de overige lasten zoals rente-uitgaven, vennootschapsbelasting en de
heffingen
Ontwikkeling kasstromen en bedrijfslasten
De ‘Bedrijfslasten geschoond’ geven de door de corporatie beïnvloedbare lasten weer. Dit betekent
dat heffingen, OZB en verzekeringen buiten beschouwing zijn gelaten.
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 2015 is het
statuut geactualiseerd naar aanleiding van de gepubliceerde beleidsregels verantwoord beleggen
voor toegelaten instellingen. Tevens zijn enkele aanpassingen doorgevoerd die op dat moment
reeds bekend waren als gevolg van de invoering Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015, per 1 juli 2015.
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)financieringsbehoefte) over de jaren heen. Als norm voor rente-exposure hanteert UWOON dat maximaal 15%
van het rentedragend vermogen een rente-exposure mag ondergaan in enig jaar.
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Treasuryactiviteiten in 2015
In 2015 heeft UWOON de nodige aandacht geschonken aan het financieringsmanagement.



Op 30 juni 2015 is een lening van de NWB afgelost. Dit betreft een fixe-lening met een
rentepercentage van 5,03%. Het schuldrestant op aflossingsdatum bedroeg € 2.200.000,-.
Op 28 december 2015 is een lening van de NWB afgelost. Dit betreft een annuïtaire lening met
een eindaflossing ad. € 763.000,- gebaseerd op een periode van 30 jaar.

Het totaalbedrag aan reguliere en verplichte eindaflossing van leningen bedroeg in 2015
€ 8.229.000,-. In 2015 waren er géén leningen met een openstaande renteconversie.
In 2015 was er sprake van een spreadherziening bij drie bestaande leningen.






Op 3 februari 2015 is de spread van de NWB-fixe-basisrentelening ad € 10.000.000,-- per 17
februari 2015 gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 3 jaar:
0,55%. De nieuwe spreadperiode is 3 jaar en tot 19 februari 2018 bedraagt de afgesproken
spread 26 basispunten, met als grondslag een basisrente van 3,858%.
Op 20 februari 2015 is de spread van de BNG-flexrollover ad. € 10.000.000,- per 20 april 2015
gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 4 jaar: 0,19%. De nieuwe
spreadperiode is 4 jaar en tot 18 april 2019 bedraagt de afgesproken spread 18 basispunten,
met als grondslag een 6-maands Euribor;
Op 17 juni 2015 is de spread van de NWB-fixe-basisrentelening ad € 15.000.000,-- per 9 juli
2015 gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 3 jaar: 0,25%. De
nieuwe spreadperiode is 7 jaar en tot 9 juli 2022 bedraagt de afgesproken spread 23
basispunten, met als grondslag een basisrente van 4,16%.

Op 29 juni 2015 is een 25-jarige rentevaste lineaire lening ad. € 10,0 miljoen afgesloten bij de BNG
met een stortingsdatum van 4 september 2015 en een verschuldigde rente van 1,65% op
jaarbasis.
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 2015 heeft UWOON de volgende derivaten in portefeuille:
Type

Hoofdsom

Interest Rate Cap

€ 5.000.000

Marktwaarde
ult. 2015
0

Interest Rate Floor
met knock-in

€ 5.000.000

-91.202

Einde looptijd

Rente

Strike

02-05-2016

3-maands
Euribor
3-maands
Euribor

5,50%

02-05-2016

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.

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 2016 passen binnen dit borgingsplafond.
Cashmanagement
Het werkkapitaal is met € 0,9 miljoen afgenomen tot -/- € 7,6 miljoen. In het werkkapitaal zijn de
aangegane verplichtingen voor de lopende nieuwbouwprojecten en het planmatig onderhoud nog
niet opgenomen. Bij elkaar is hiermee € 25,9 miljoen gemoeid. In het werkkapitaal is de
aflossingsverplichting van de leningportefeuille voor het komende jaar opgenomen. Deze
verplichting bedraagt € 11,8 miljoen.
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.
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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 2016 die op 16 november 2015 door de Raad van Commissarissen is
vastgesteld. In de begroting is rekening gehouden met de vernieuwde inzet van UWOON op
betaalbaarheid van huren, de wetgeving rond passend toewijzen en aanvullende bezuinigingen in
onze bedrijfsvoering en het onderhoud.

Interest dekkingsratio
(icr)
Debt Service Coverage
Ratio (DSCR)
Lening/investeringsratio
Loan to Value
Solvabiliteit obv
bedrijfswaarde
Direct rendement

Norm
min. 1,4

2016
2,1

2017
2,3

2018
2,3

2019
2,3

2020
2,4

2021
2,5

Min. 1,0

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Max 75 %
Max.75%
Min. 15%

18%
44,3%
55,2%

0%
43,2%
55,9%

2%
42,2%
56,9%

13%
41,3%
57,8%

0%
40,2%
58,9%

0%
39,1%
60,3%

Min 4%

3,7%

4,0%

4,0%

4,0%

4,2%

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.
Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)
Deze ratio geeft aan in welke mate een onderneming de rentelasten en aflossingen kan voldoen uit
de operationele kasstroom. De berekeningswijze is conform de door het WSW gehanteerde
methodiek. Hierbij wordt uitgegaan van een theoretische jaarlijkse aflossing van de schuldrestant
verminderd met de cumulatieve verkopen in de komende 5 jaren en een genormeerde restwaarde
van het bezit.
De WSW-norm is gesteld op 1. UWOON voldoet hier ruimschoots aan.
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.
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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.
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.
De algehele financiële positie van UWOON kan, zoals uit het verloop van de reserves blijkt, voor
de jaren 2016 - 2025 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:
e
 huurharmonisatie ná het 5 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.
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Basis voor de kasstromen is de in november 2015 intern geformaliseerde meerjarenbegroting
2016 - 2025.

In 2015 is de bedrijfswaarde met € 16,6 miljoen toegenomen van € 532,6 miljoen ultimo 2014 tot
€ 549,2 miljoen ultimo 2015.
De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:
(x € 1 miljoen)
Autonome ontwikkeling
Voorraadmutaties
Parameterwijzigingen
Beleidswijzigingen
waarvan:
 aanpassingen in huurbeleid
 wijzigingen in bedrijfslasten en onderhoud
 wijziging verhuurderheffing
 wijzigingen in investerings-/sloopbeleid

€ 16,3
€ 9,7
€ 20,5
-/- € 29,9
-/- € 34,2
€ 0,9
€ 5,3
-/- € 1,9

Op basis van waardering tegen bedrijfswaarde bedraagt het eigen vermogen ultimo 2015 € 321,2
miljoen.
(x € 1 miljoen)
2015
2014
Bedrijfswaarde ultimo jaar
Boekwaarde materiële vaste activa
Saldo bedrijfswaarde minus boekwaarde
Kapitaal en overige reserves
Gecorrigeerd eigen vermogen op
basis van bedrijfswaarde

549,2
-/- 294,4
254,8
+ 68,1
322,4
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532,6
-/- 287,1
245,5
+ 62,1
307,6

8.5 Kengetallen
Gegevens bezit
In exploitatie:
- woningen
- overige woongelegenheden
- maatschappelijk onroerend goed
- garages/parkeerruimten
- bedrijfsruimten en overige verhuureenheden
Totaal
In aanbouw:
- woningen
- overige woongelegenheden
- bedrijfsruimten en overige verhuureenheden

2015

2014

8.614
470
11
384
19
9.498

8.565
457
8
374
23
9.427

24
12

76
9

2015

2014

6,7 %
2,15%
0,75

5,9%
4,27%
0,90

0,63

0,82

20,5%
54,9%
0,7
-/- 7.561
8,7%
4,7%
4,0%
2,1
44,3%

18,9%
53,6%
0,7
-/- 6.614
1,5%
3,4%
4,0%
1,97
45%

Gegevens bezit
Verhuur:
Mutatiegraad (aantal toewijzingen/gem. aantal woningen)
Gemiddelde huurverhoging per 1 juli in %
Huurachterstand uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen
(jaartotaal)
Huurderving uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen
(jaartotaal)
Financiële continuïteit
Solvabiliteit (op basis van historische kosten)
Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde)
Liquiditeit
Werkkapitaal ( x e 1.000,=)
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
Gem. rente vreemd vermogen
Interest dekkingsratio
Loan to Value (bedrijfswaarde)
De vergelijkende cijfers 2014 zijn na stelselwijziging.
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8.6 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 2015
Alle bedragen x € 1.000

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref .

31-12-2015

31-12-2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie

279.396

271.821

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

9.463

10.810

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

5.775

5.979

Totaal materiële vaste activa

294.634

9.5.1

288.610

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

Totaal vastgoedbelegging

15.457

15.770

1.842

2.009

-

-

17.299

9.5.2

17.779

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering
Overige vorderingen

Totaal financiële vaste activa

-

-

4.825

5.349

777

761

9.5.3

Totaal vaste activa

5.602

6.110

317.535

312.499

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

152

738

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

518

5.756

Overige voorraden

162

51

Totaal voorraden

9.5.4

832

6.545

Onderhanden projecten

9.5.5

2.323

341

Vorderingen
Huurdebiteuren

9.5.6

445

Gemeenten

9.5.7

11

16

Overige vorderingen

9.5.8

727

845

Rekening Courant deelnemingen

9.5.9

804

804

Overlopende activa

9.5.10

536

374

Totaal vorderingen

Liquide middelen

9.5.11

Totaal vlottende activa

TOTAAL
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511

2.523

2.550

9.435

5.792

15.113

15.228

332.648

327.727

Alle bedragen x € 1.000

Alle bedragen x € 1.000

PASSIVA

31-12-2015

Ref.

31-12-2014

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal, wettelijke en statutaire reserves
Overige reserves

-

-

61.718

63.615

Aanpassingen ivm stelselwijziging

438

Stand per 1 januari na stelselwijziging

61.248

5.904

908

Resultaat boekjaar

Totaal eigen vermogen

2.367-

62.156

68.060

9.5.12

62.156

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen

9.5.13

-

-

Voorziening onrendabele investeringen

9.5.14

1.632

1.423

Voorziening reorganisatiekosten

9.5.15

294

Totaal voorzieningen

-

1.926

1.423

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid

9.5.16

274

292

Leningen kredietinstellingen

9.5.16

231.111

232.899

Overige schulden embedded derivaten leningen

9.5.16

6.746

7.094

Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden

9.5.17

1.856

2.019

Waarborgsommen

9.5.18

1

2

Totaal langlopende schulden

239.988

242.306

KORTLOPENDE SCHULDEN

Onderhanden projecten

-

9.5.5

Schulden aan kredietinstellingen

11.825

Schulden aan gemeente

-

8.212

18

41

Schulden aan leveranciers

1.673

2.088

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering

2.412

5.536

Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

9.5.19

TOTAAL
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-

-

6.746

5.965

22.674

21.842

332.648

327.727

9.2 Winst- en verliesrekening over 2015
Alle bedragen x € 1.000

2015

2014

Ref.
Bedrijfsopbrengsten
Huren

9.6.1

57.454

54.694

Vergoedingen

9.6.2

1.844

1.788

Overheidsbijdragen

9.6.3

-

Verkoop onroerende zaken

9.6.4

3.141

Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten

9.6.5

182

64

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

9.6.6

679

881

Overige bedrijfsopbrengsten

9.6.7

Som der bedrijfsopbrengsten

3
2.716

455

95

63.755

60.241

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

9.6.8

8.350

8.003

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

9.6.9

2.362

4.522

Erfpacht

9.6.10

35

35

Lonen en salarissen

9.6.11

4.478

4.536

Sociale lasten

9.6.12

658

724

Pensioenlasten

9.6.13

759

849

Lasten onderhoud

9.6.14

16.474

11.459

Overige bedrijfslasten

9.6.15

12.817

13.695

Som der bedrijfslasten

45.933

43.823

Bedrijfsresultaat

17.822

16.418

21-

100-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.6.16

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

9.6.18

1.183

1.052

Waardeveranderingen financiële vaste activa, effecten en derivaten

9.6.16

310

3.826-

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

9.6.17

-

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

9.6.18

9.691-

10.227-

9.603

3.317

1.908-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Belastingen

9.6.19

3.699-

Resultaat deelnemingen

9.6.17

-

501-

5.904

908

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

Aandeel derden

-

Nettoresultaat na belastingen

5.904
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9.3 Kasstroomoverzicht 2015
Alle bedragen x € 1.000

(volgens directe m ethode)

2015

Ontvangsten van huurders
Ontvangsten van subsidiegevers
Ontvangsten van overige

2014

59.619
864
271

57.121
0
463
60.754

Betalingen aan werknemers
Betalingen aan leveranciers onderhoud
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten
Betalingen aan overige

-6.184
-15.906
-7.168
-4.729

49
0
0
-9.832
-6.179
0

-30.582
27.002
116
0
0
-10.070
-6.572
0

-15.962
10.805

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen vastgoedbeleggingen
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
0
-16.856
4.898
-2.591
5.616
0
0

Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen van langlopende schulden
Betaalde dividenden
Mutatie langlopende effecten (aankoop, verkoop)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
10.000
-8.229
0
0

-16.526
10.476
0
0
-13.690
2.828
-3.819
5.735
0
0

-8.933

Mutatie geldmiddelen
Stand liquide middelen per 31/12 vorig boekjaar
Stand liquide middelen per 31/12 lopend boekjaar
Mutatie

-6.298
-12.431
-7.376
-4.477
-33.987
26.767

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividenden
Ontvangst wegens buitengewone baten
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting
Betaald wegens buitengewone lasten

57.584

5.792
9.435
3.643
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-8.946
0
10.000
-20.462
0
0

1.771

-10.462

3.643

-8.932
14.724
5.792
8.932-

9.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
9.4.1 Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
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
UWOON past vanaf boekjaar 2015 voor de classificatie van het sociaal (DAEB) en commercieel
(niet-DAEB) vastgoed de uitgangspunten toe vanuit de op 1 juli 2015 in werking getreden
‘Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’.
De classificatie van woongelegenheden naar sociaal of commercieel vastgoed wordt bepaald door
de hoogte van de kale huur bij aanvang van het huurcontract in relatie tot de op dat moment
geldende huurtoeslaggrens. Tot en met boekjaar 2014 werd de classificatie bepaald door de
hoogte van de kale huur ultimo boekjaar in relatie tot de huurtoeslaggrens ultimo boekjaar.
Deze wijziging in de classificatie van het sociale en commerciële vastgoed kwalificeert als een
stelselwijziging.
Als gevolg van de stelselwijziging veranderen per 1 januari 2014 130 woningen van classificatie,
waarbij deze woningen wijzigen van commercieel naar sociaal vastgoed. In 2014 veranderen
vervolgens nog 4 woningen van classificatie.
Deze wijziging heeft als gevolg dat deze woningen gewaardeerd worden op basis van RJ 212 in
plaats van RJ 213. Door deze wijzigingen vindt een impairmenttoets tussen de boekwaarde en de
bedrijfswaarde plaats.
De vergelijkende cijfers over het jaar 2014 zijn aangepast aan de gewijzigde waarderingsmethode.
De stelselwijziging is retrospectief verwerkt en leidt tot een toename van het eigen vermogen per 1
januari 2015 van € 438.749 en een afname per 1 januari 2014 van € 314.644. Door de
stelselwijziging is het resultaat 2014 toegenomen met € 753.393.
De vergelijkende cijfers 2014 zijn aangepast op het nieuwe stelsel. Het effect van de
stelselwijziging op het boekjaar 2015 en toekomstige jaren is niet nader weer te geven.
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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 bij aanvang van het huurcontract
onder de huurtoeslaggrens (gereguleerde contracten), het maatschappelijk vastgoed en het
overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1
juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2015
bedraagt deze grens € 710,68 (2014: € 699,48).
Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen die een maatschappelijke gebruiksbestemming hebben
en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden (art 45 lid sub d Herzieningsweet toegelaten
instellingen. In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 bijlage 3 en 4 is een
nadere specificatie gegeven. 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.
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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.
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 2015 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode
van tien jaar, behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige
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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 1,0% (2016); 1,2% (2017); ; 2% (na 2017)
 jaarlijkse huurderving van 0,8 %
 mutatiegraad van 6 % en huurharmonisatie tot de streefhuur
 jaarlijkse stijging van de onderhoudskosten van 1,0% (2016); 1,2% (2017); 2,0% (20182020), 2,5% (na 2020)
 jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten van 1,0% (2016); 1,2%(2017); 2,0% (20182020), 2,5% (na 2020)
 genormeerde zakelijke lasten en verzekeringen van € 228 per verhuureenheid
 genormeerde kosten voor reparatieonderhoud van € 320 per verhuureenheid
 genormeerde kosten voor mutatieonderhoud van € 2.820 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 5,0 %
 de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende
levensduur van de complexen/investering (variërend van 15 tot 50 jaar), de minimale
levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur
gerechtvaardigd is
 De bijdrage aan de Autoriteit Woningcorporaties 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.
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.
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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 € 5.569 (prijspeil
2015). 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.
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.
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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 bij aanvang van het
huurcontract 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.
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
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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.
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, verschillen in waardering van embedded derivaten en leningen en
verschillen in verwerking projectresultaten nieuwbouw(koop)projecten.
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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 nettoopbrengstwaarde. 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 nettoopbrengstwaarde. 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) .
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.
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In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende
projecten indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een
onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als
opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte
prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de
tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders,
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld
aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting
heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe
de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van
het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder
verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle
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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 reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het
verslagjaar planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden. De
voorziening is gewaardeerd tegen de beste schatting van de kosten voortvloeiend uit het sociaal
plan zoals dit is voorgelegd aan de vakbonden.
Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen
met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
UWOON heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een
terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de
terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden
verantwoord.
UWOON maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de
verwerking, waardering en resultaatbepaling, past UWOON met betrekking tot deze derivaten
(hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe.
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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 2015 bedroeg dit maximumpercentage 2,5%,3,0% of 5,0% 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.
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post netto verkoopresultaat 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.
Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele
opbrengsten verantwoord.
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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.
Eind 2014 had SPW niet de beschikking over het wettelijk vereiste eigen vermogen van ongeveer
25,7%. Daarom is juni 2015 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is
goedgekeurd. Op basis van de situatie eind 2014 verwacht SPW ruim binnen de voor 2015
maximaal gestelde termijn van 12 jaar weer te beschikken over het wettelijk vereist eigen
vermogen. Herstel moet vooral komen uit het beleggingsrendement. Zolang het vereist eigen
vermogen nog niet is bereikt moet SPW jaarlijks een nieuw herstelplan indienen. Eind 2015 kijkt
men daarom opnieuw naar de financiële situatie.
Per 31 december 2015 bedroeg de dekkingsgraad van SPW afgerond 109 procent.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
Jaarstukken 2015
Pagina 89

premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot
een vermindering van toekomstige betalingen.
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
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er van tot een positie van de totale leningen-/beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is
met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten.
Valutarisico
UWOON is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.
Prijsrisico
UWOON loopt geen prijsrisico’s doordat zij geen effecten heeft.
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, renteinstrumenten 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.
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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-enverliesrekening verwerkt.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, 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 2015 en het fiscale resultaat 2015 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 is opgesteld volgens de directe methode.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot
mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest
(opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden
opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
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Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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9.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015
Alle bedragen x € 1.000
9.5.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Sociaal
vastgoed
in exploitatie

Vastgoed
in ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
de exploitatie

Totaal

1 januari 2015
Verkrijgingsprijzen
Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest.
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde voor stelselwijziging
Stelselwijziging
Boekwaarde

364.806
14.84687.303262.657
9.164
271.821

16.110
5.30010.810
10.810

11.329
5.3505.979
5.979

392.245
20.14692.653279.446
9.164
288.610

Mutaties 2015
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering
Afschrijving
Afschrijving desinvestering
Waardeverminderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Herclassificatie sociaal / commercieel
Overboekingen naar activa in exploitatie
Totaal mutaties

2.947
1.5517.6491.147
2.203
3410.512
7.575

12.349
5.7371.3963.949
10.5121.347-

201
8939478
204-

15.497
7.3778.0431.225
807
3.949
346.024

387.671
12.85395.422279.396

12.210
2.7479.463

11.441
5.6665.775

411.322
15.600101.088294.634

31 december 2015
Verkrijgingsprijzen
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
Grond
geen afschrijvingen
Stichtingskosten
lineair 50 jaar
Garages
lineair 50 jaar

Bedrijfsruimten

lineair 50 jaar

In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk een bedrag ad € 988 duizend aan
rente over grond- en bouwkosten geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet
gehanteerd van 4,25%.
De vaste activa zijn verzekerd voor brand-, vliegtuig- en stormschade. Alle woningen en garages zijn verzekerd zonder opname van een
verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op onderverzekering.
Voor zover het onroerend goed met vreemd vermogen is gefinancierd, is dit nagenoeg geheel geschiedt met rijksleningen of met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie/WSW-borging.
Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag van € 22,8 miljoen
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op reële waarde bedraagt € 524,3 miljoen
Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.
Er heeft een stelselwijziging plaatsgevonden in 2015 in verband met de bepaling van DAEB en Niet-Daeb. Zie voor de toelichting de Waarderingsgrondslagen.
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Alle bedragen x € 1.000
9.5.2 Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:
Commercieel
vastgoed
in exploitatie

1 januari 2015
Verkrijgingsprijzen
Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest.
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde voor stelselwijziging
Stelselwijziging
Boekwaarde

2.118
1092.009
2.009

31.118
1098803.62426.505
8.72617.779

3
3730610
1734
313-

-

1703
167-

3
2073
30610
1734
480-

18.057
2762.32415.457

-

1.948
1061.842

20.005
1062762.32417.299

In totaal zijn 12 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 € 24,9 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
vastgoed
in exploitatie

Sociaal
vastgoed
in exploitatie

56
2234

5622
34-

Stelselwijziging van Sociaal vastgoed naar Commercieel Vastgoed
De invloed van de stelselwijziging op sociaal vastgoed en commercieel vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:
Commercieel
vastgoed
in exploitatie
1-1-2015 voor stelselwijziging
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Sociaal
vastgoed
in exploitatie

29.000
8803.62424.496

364.806
14.84687.303262.657

Herclassificatie verkrijgingsprijs 2014
Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen
Herclassificatie cumulatieve afschrijvingen 2014
Totaal mutaties

10.965621
1.618
8.726-

11.013
2101.6399.164

1-1-2015 na stelselwijziging
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

18.035
2592.00615.770

375.819
15.05688.942271.821

Stelselwijziging
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Totaal

-

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek zijn conform Sociaal vastgoed in exploitatie.

Mutaties 2015
Herclassificatie verkrijgingsprijs 2014
Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen
Herclassificatie cumulatieve afschrijvingen 2014
Totaal mutaties

Onroerende
en roerende
zaken verkocht
onder
voorwaarden

29.000
8803.62424.496
8.72615.770

Mutaties 2015
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaardering
Afschrijving
Afschrijving desinvestering
Waardeverminderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Herclassificatie sociaal / commercieel
Overboekingen naar activa in exploitatie
Totaal mutaties
31 december 2015
Verkrijgingsprijzen
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Vastgoed
in ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

9.5.3 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Deelnemingen Latente belasting
vordering

Overige

Totaal

1 januari 2015
Boekwaarden
Aanpassingen ivm stelselwijziging
Stand per 1 januari na stelselwijziging

-

5.349
5.349

761
761

6.110
6.110

Mutaties 2015
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen
Waardevermindering
Terugneming waardevermindering
Resultaat deelnemingen
Dotatie voorziening deelnemingen
Totaal mutaties

-

87437524-

17
116

17
88437508-

31 december 2015
Boekwaarden

-

4.825

777

5.602

aandeel

resultaat
boekjaar

50%

-

nettovermogenswaarde
per 31-12-2015
6

De deelnemingen betreffen:

De Driesprong Ontwikkeling B.V.

Alle bedragen x € 1.000
9.5.4 Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Locatie Kievitstraat, Ermelo
Locatie De Verbinding, Ermelo
Locatie Beltgravenweg, Elburg

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Locatie Beltgravenweg, Elburg
Locatie Winkelcentrum 't Harde / Oude Bovendwarsweg, 't Harde
Locatie Oude Kom/Van de Vlis, Ermelo
Locatie Trefpunt, Ermelo

Overige voorraden
Onderhoudsmateriaal
9.5.5 Onderhanden projecten
Locatie Trefpunt, Ermelo

Voor onderhanden projecten die per balansdatum niet zijn voltooid, bedraagt de cumulatieve netto-omzet € 3.501 (2014: € 3.358).
Het totaal aan ontvangen voorschotten voor deze onderhanden projecten bedraagt € 1.178 (2014: € 3.017).

Jaarstukken 2015
Pagina 96

2015

2014

152
152

199
539
738

234
438
158
312518

235
303
1.108
4.110
5.756

162

51

2.323
2.323

341
341

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

9.5.7 Gemeenten
- Elburg
- Ermelo
- Harderwijk
Totaal gemeenten

9.5.8 Overige vorderingen
- Belastingen
- Termijnen kopers
- Rente
- Overige

9.5.9 Rekening-courant verhoudingen
- Overige deelnemingen

9.5.10 Overlopende activa
- Overige

9.5.11 Liquide middelen
Kas/bank/giro
Overige

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
UWOON heeft bij de BNG Bank een kredietfaciliteit van € 4 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden overeengekomen.
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445

511

2
9
11

16
16

32
695
727

94
12
739
845

804
804

804
804

534
534

374
374

9.435
9.435

5.792
5.792

Alle bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
9.5.12 Eigen vermogen

2015

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Stand per 1 januari
Aanpassingen ivm stelselwijziging embedded
Aanpassingen ivm stelselwijziging Daeb / Niet Daeb

Stand per 1 januari na stelselwijziging
Saldo uit de winstverdeling over het boekjaar

2014

61.718
438
62.156
6.164
68.320

63.615
2.05231561.248
908
62.156

-

-

1.423
2.175
1.9661.632

3.191
2.906
4.6741.423

294
294

-

Voorzieningen
9.5.13 Voorziening latente belastingverplichtingen
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Ontrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december

9.5.14 Voorziening onrendabele investeringen
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Ontrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december
9.5.15 Voorziening reorganisatiekosten
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Ontrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december

Langlopende schulden
Looptijd korten
dan vijf jaar
31
36.541

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen verkocht
onder voorwaarden
Waarborgsommen
Totaal
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
Saldo jaarrekening

1
36.573

Looptijd langer
dan vijf jaar
261
206.395
1.856
208.512

Totaal 2015

Totaal 2014

292
242.936

309
241.111

1.856
1
245.085
11.843233.242

2.019
2
243.441
8.229235.212

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De marktwaarde (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en aflossingsverplichtingen)
bedraagt € 227,6 miljoen
9.5.16 Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2015 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
Leningen Leningen kredietoverheid
instellingen
309
241.111
309
241.111
10.000
37
178.212292
242.936
1811.825274
231.111

Stand per 1 januari
Aanpassing ivm stelselwijziging: correctie embedded derivaten
Stand per 1 januari na stelselwijziging
Bij: nieuwe leningen
Bij: amortisatie rente embedded derivaten
Af: aflossingen
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
Saldo jaarrekening

Totaal
241.420
241.420
10.000
37
8.229243.228
11.843231.385

De gemiddelde betaalde rente over de totale leningportefeuille bedraagt 4,0%.
De duration van de portefeuille bedraagt 8,3 jaar

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.
Van de leningenportefeuille is € 241.377 gewaarborgd door het WSW.
Leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage, periode tot eerstvolgende renteherziening en resterende looptijd.
Rentepercentage
roll-over
0%-3%
3%-4%
4%-5%
5%-6%
>6%

€
15.000
10.582
66.565
144.780
3.984
2.317

Renteherzieningsperiode
1-3 maanden
6-12 maanden
1-5 jaar
5-10 jaar
> 10 jaar

243.228

€
5.000
28.377
74.699
37.621
97.531

243.228

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.
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Resterende looptijd

€

< 1 jaar
1-5 jaar
5-10 jaar
10-15 jaar
15-20 jaar
> 20 jaar

6.921
20.291
21.519
20.931
32.072
141.494
243.228

Alle bedragen x € 1.000
Overige schulden embedded derivaten leningen

2015

2014

stand 1-1-2015
Aanpassing ivm stelselwijziging: correctie 1e waardering embedded derivaten
Aanpassing ivm stelselwijziging: waardering swaption
Stand per 1 januari na stelselwijziging
Rentelast (mutatie waardering embedded derivaten)

7.094
7.094
348-

700
2.604
3.304
3.790

Stand overige schulden embedded derivaten 31-12-2015

6.746

7.094

2.019

2.092

170-

142-

7

69

1.856

2.019

Per ultimo 2015 heeft UWOON de volgende derivaten in portefeuille:
Type

Hoofdsom

Interest Rate Cap
Interest Rate Floor
met knock-in

Marktwaarde per Einde looptijd
Rente
Strike
31/12/2015
€ 5.000.000
€0
2-5-2016 3-maands Euribor
5,50%
€ 5.000.000
- € 91.202
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
Mutaties:
- 1 woning Ribbenboschweg afgewikkeld
Opwaarderingen
Afwaarderingen
31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
9.5.18 Waarborgsommen
Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:
Stand per 1 januari
Toegevoegde waarborgsommen
Uitbetaalde waarborgsommen
Stand per 31 december

2
-

3
-

11

12

9.5.19 Kortlopende schulden
Onderhanden projecten
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers

Belasting en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

Overlopende passiva
Te betalen rente
Vooruitontvangen huur
Vakantieverplichtingen
Nog te ontvangen facturen
Overig
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-

-

11.825
18
1.673
13.516

8.212
41
2.088
10.341

156
1.540
716
2.412

178
1.605
3.753
5.536

3.625
560
230
201
2.130
6.746

3.758
574
253
125
1.255
5.965

22.674

21.842

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw aangegaan tot een bedrag van € 22,8 miljoen.
Onderhoudsverplichtingen
In het kader van planmatig onderhoud 2015 is per ultimo 2015 voor € 3,1 miljoen aan opdrachten verstrekt waarvan de werkzaamheden in 2016
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 2015 bedroeg het
obligo € 9,1 miljoen.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
In de periode 2008-2011 zijn woningen verkocht onder de noemer Koop-Goedkoop. In totaal 11 woningen.
UWOON heeft voor deze woningen een terugkooprecht, op basis van een door de verkoper
te bepalen vraagprijs. De woningen kwalificeren derhalve niet als Verkoop onder Voorwaarden en zijn niet in de balans gewaardeerd.
Verplichtingen jubileumuitkeringen en loopbaanontwikkeling
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
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.
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9.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Alle bedragen x € 1.000
9.6.1 Huren

2015

2014

55.784
2.044
57.828
37457.454

53.219
1.941
55.160
46654.694

Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk

12.694
18.364
26.396
57.454

12.119
17.305
25.270
54.694

9.6.2 Vergoedingen

-

-

1.855
111.844

1.804
161.788

-

3
3

3.038
341262.878

3.057
503242.683

463
10190263

205
416833

-

165
147260
34058
4224
24016
10136
1422.783
2.856998
927574
48464

Woningen en woongebouwen
Onroerend zaken niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand

De "te ontvangen nettohuur" is gewijzigd als gevolg van :
- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering tot een bedrag van € 1.576
- het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen of van aangekochte woningen tot een bedrag van € 586
- overige redenen tot een bedrag van € 598
De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: vergoedingsderving wegens leegstand

9.6.3 Overheidsbijdragen
Overige rijksbijdragen
Totaal rijksbijdragen
9.6.4 Verkopen onroerende zaken
Sociaal vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: Direct toerekenbare kosten
Af: Boekwaarde
Verkoopresultaat bestaand bezit
Commercieel vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen gereed product
Af: Direct toerekenbare kosten
Af: Boekwaarde
Verkoopresultaat bestaand bezit
9.6.5 Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten
Opbrengsten verkopen Beltgravenweg, Oldenbroek
Kosten verkopen Beltgravenweg, Oldenbroek
Opbrengsten verkopen Centrumplan, 't Harde
Kosten verkopen Centrumplan, 't Harde
Opbrengsten verkopen Parkweg, 't Harde
Kosten verkopen Parkweg, 't Harde
Opbrengsten verkopen Burg.de Meesterstraat, Harderwijk
Kosten verkopen Burg.de Meesterstraat, Harderwijk
Opbrengsten verkopen Kerkdijk, Doornspijk
Kosten verkopen Kerkdijk, Doornspijk
Opbrengsten verkopen Trefpunt fase 1a, Ermelo
Kosten verkopen Trefpunt fase 1a, Ermelo
Opbrengsten verkopen Trefpunt fase 2a1, Ermelo
Kosten verkopen Trefpunt fase 2a1, Ermelo
Opbrengsten verkopen Trefpunt fase 2a2, Ermelo
Kosten verkopen Trefpunt fase 2a2, Ermelo
Opbrengsten verkopen kavels Trefpunt, Ermelo
Kosten verkopen kavels Trefpunt, Ermelo
Opbrengsten verkopen Kampvelderweg, Ermelo
Kosten verkopen Kampvelderweg, Ermelo
Diverse projecten
Totaal opbrengst onderhanden projecten

182
318-

163
133-

1.405
1.160-

156
113182
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Alle bedragen x € 1.000
9.6.6 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

2015

2014

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouwprojecten huur- en koopwoningen
Totaal geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

679
679

881
881

49
56
282
68
455

48
31
5066
95

7.602
354
394
8.350

7.361
234
408
8.003

9.6.7 Overige bedrijfsopbrengsten
Beheerdiensten
Doorberekende loon- en algemene kosten derden
Diversen
Nagekomen baten voorgaande jaren
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
9.6.8 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
Afschrijving onroerende zaken woningen in exploitatie
Afschrijving onroerende zaken niet-woningen in exploitatie
Afschrijvingen onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie
Totaal afschrijvingen
9.6.9 Overige waardeveranderingen (im)materiële vast activa en vastgoedportefeuille
Afboeking onrendabel deel toepassen minimumwaarderingsregel
per complex
Aanpassing onrendabel deel ivm stelselwijziging

2.203-

1.340983-

Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project WC 't Harde fase 2a-1, 't Harde
Afrekening project Centrumplein 't Harde
Afrekening project Beltgravenweg, 't Loo
Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Trefpunt 3a2, Ermelo
Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Trefpunt 3b, Ermelo
Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Kampvelderweg, Ermelo
Afrekening project trefpunt fase 2b Ermelo
Afrekening project de Verbinding, Ermelo
Afrekening project Spekster, Ermelo
Afrekening project Kampvelderweg, Ermelo
Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Zeebuurt, Harderwijk
Dotatie aan voorziening onrendabele investeringen project Schrasserstraat Harderwijk
Afrekening project Prinsenhof, Harderwijk
Afrekening project Schrasserstraat, Harderwijk
Afrekening project W.A. School, Harderwijk
Afrekening project Burg. de Meesterstraat , Harderwijk
Afboeken kosten projecten overig
Afboeken kosten garantiezaken
Afboeken kosten vooronderzoek projecten
Totaal waardeveranderingen

349
254
45
902
224
1.071
31
879
188
1
12
9
1.762

2.090
283
1422.204
431151214
814
16
1.766

600

2.756

35
35

35
35

4.385
93
4.478

4.512
24
4.536

658
658

724
724

759
759

849
849

Waardeverandering grondpositie en/of ontwikkellocaties
9.6.10 Erfpacht
Gemeente Ermelo
Totaal erfpacht
9.6.11 Lonen en salarissen
Totaal uitbetaalde lonen en salarissen
Inhuren van tijdelijk personeel
Totaal
9.6.12 Sociale lasten
Premies bedrijfsvereniging
Totaal
9.6.13 Pensioenlasten
Premies pensioenfonds
Totaal
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Alle bedragen x € 1.000
9.6.14 Lasten onderhoud

2015

2014

4.897
12.274
17.171
69716.474

4.686
7.576
12.262
80311.459

12.274
1.705
3.192
17.171

7.576
1.621
3.065
12.262

Beheerkosten:
- Algemene beheer- en administratiekosten
- Automatiseringskosten
- Huisvestingskosten
- Kosten Raad van Commissarisen
Subtotaal beheerkosten

1.865
428
239
66
2.598

1.727
406
234
69
2.436

Heffingen:
- Belastingen
- Verzekeringen
- Contributie landelijke federatie
Subtotaal heffingen

2.117
142
62
2.321

1.954
133
61
2.148

Overige bedrijfslasten:
- Servicekosten
- Bijdrageheffing Autoriteit woningcorparaties
- verhuurderheffing
- Saneringsheffing CFV
- Uitgaven leefbaarheid
- Diverse bedrijfslasten
Subtotaal overige bedrijfslasten

1.427
31
5.957
163
320
7.898

1.319
5.567
1.771
168
286
9.111

12.817

13.695

54
13

53
14
55
8
130

Onderhoudsuitgaven niet cyclisch
Onderhoudsuitgaven cyclisch
Subtotaal
Af: kosten eigen dienst (elders verantwoord)

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
Mutatieonderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal

9.6.15 Overige bedrijfslasten

Totaal overige bedrijfslasten

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria via de overige bedrijfslasten ten laste van het resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening 2015 resp. 2014
Nagekomen kosten controle van de jaarrekening 2014 resp. 2013
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

19
12
98

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de Stichting en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties), 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
Waardevermeerdering commercieel vastgoed in exploitatie
Aanpassing waardevermindering commercieel vastgoed in exploitatie ivm stelselwijziging
Waardevermindering commercieel vastgoed in exploitatie
Waardevermeerdering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waardevermindering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2015

2014

17421-

130
2377
100-

310
310

3.8263.826-

-

501501-

179.616589.691-

179.92029010.227-

Waardeveranderingen financiële vaste activa, effecten en derivaten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
Waardeveranderingen effecten
Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen
Waardeveranderingen derivaten
Totaal waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
9.6.17 Opbrengsten financiële vast activa en effecten
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelneming De Driesprong BV (50%)
Totaal resultaat deelnemingen
9.6.18 Rentelasten en rentebaten
Rentelasten
Rente langlopende schulden:
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen
Overige financieringslasten
Totaal rentelasten en soortgelijke schulden
Rentebaten
Geactiveerde rente materiële vaste activa:
- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Rente op vorderingen:
- Rente op liquide middelen
- Overige vorderingen
Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

988

889

7
188
1.183

57
106
1.052

Alle bedragen x € 1.000
9.6.19 Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Acute belastingen
Correctie belasting voorgaande jaren
Mutatie latente belastingen
Totaal belastingen

2015

2014

3.175
524
3.699

3.608
85
1.7851.908

De acute belastinglast 2015 is als volgt bepaald:
Resultaat voor belastingen volgens de enkelvoudige jaarrekening
bij:
correctie comm. genomen afschrijvingen mva in exploitatie
correctie overige waardeveranderingen materiele vaste activa
correctie commercieel - fiscale onderhoudskosten
correctie comm. waardeveranderingen fin.vaste activa
correctie comm.fiscaal verschil fin.vaste activa
correctie fictie algemene kosten
af:
correctie comm. resultaat nieuwbouw 2015
correctie comm. resultaat verkopen bestaand bezit 2015
correctie commercieel geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling
fiscaal vrijval leningen o/g/derivaten
correctie commercieel-fiscale activering
overige verschillen
Totaal permanente en tijdelijke verschillen
Belastbaar bedrag

9.603
6.371
2.361
736
31019220
5742.7767573491.0623303.138
12.741

Verschuldigde winstbelasting

3.175

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 heffingen
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9.7 Overige informatie
Werknemers
Gedurende het jaar 2015 had de corporatie gemiddeld 89,2 werknemers in dienst (2014: 93,1). 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
Beloning
dienstverband

M.C.F. van Balen-Uijen Directeur- 1/1/15 – 31/12/15 Full-time
bestuurder

Belastbare
Beloningen
Beëindigings- Jaar
onkostenbetaalbaar op uitkeringen
beëindiging
vergoedingen termijn
€ 127.072
€ 2.000
€ 22.220

C.H.P Oosterwijk

Vz RvC

1/1/15 – 31/12/15 n.v.t.

€ 12.645

M.N. Kroes

Lid RvC

1/3/15 – 31/12/15 n.v.t.

€ 7.025

A.E. Ros

Lid RvC

1/1/15 – 28/2/15 n.v.t.

€ 1.405

2015

W.C. Verbaan

Lid Rvc

1/1/15 – 31/12/15 n.v.t.

€ 8.430

2015

G.W. Hop

Lid RvC

1/1/15 – 31/12/15 n.v.t.

€ 8.430

W.L. Sederel

Lid Rvc

1/1/15 – 31/12/15 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 2015 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 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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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 2015 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, 26 april 2016

9.9 Verklaring Raad van Commissarissen
De leden van de Raad van Commissarissen van UWOON verklaren kennis te hebben genomen
van de jaarstukken 2015 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

Mevrouw mr. M.N. Kroes

De heer ing. A.R. Hanlo

Harderwijk, 26 april 2016
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10. Overige gegevens
10.1 Resultaatbestemming
Het jaarresultaat volgens de winst- en verliesrekening over 2015 bedraagt € 5.904.000 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 2015 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting UWOON te
Harderwij k gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de
winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is bepaald
dat het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar na
inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag en
het onderzoeken en beoordelen van dit verslag door de accountant. Dit betekent dat voor
verslagjaar 2015 het Bbsh zijn kracht heeft behouden voor deze onderwerpen.
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
jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en het
jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens
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 voorts 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 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. 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 verkrij ging 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 toegelaten instelling. 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 2015 en van het resultaat over 2015, 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, 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, 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, 26 april 2016
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. R.C. van de Lagemaat-Van Roekel RA
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11. UWOON in het kort
Gegevens van de toegelaten instelling
Naam
Vestigingsplaats
Correspondentieadres
Bezoekadressen

Statutair werkgebied

Oprichtingsdatum
Datum en nummer van het Koninklijk Besluit
waarbij de instelling is toegelaten
Datum en nummer inschrijving in het
Handelsregister ter Harderwijk
BTW-nummer
Nummer Registerkamer te Rijswijk in het
kader van de Wet Persoonsregistratie
Lidmaatschap landelijke federatie
Nummer Stichting Nationaal Register
Volkshuisvestingsinstellingen (NRV)
VROM-nummer
Bedrijfstakcode

13 januari 1967, nummer 08012356 te Harderwijk
8026.08.255
P0000285
Aedes vereniging van woningcorporaties,
Hilversum
2770
L0369
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.

Raad van Commissarissen op 31-12-2015

Bestuur

Stichting UWOON
Harderwijk
Postbus 270, 3840 AG Harderwijk
Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
Dokter Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
De stichting heeft toelating in de gemeenten
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek
en Putten.
Stichting UWOON is opgericht op 1 oktober 1912.
26 maart 1913, nummer 58

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.
De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk (voorzitter)
De heer drs. G.W. Hop RA
De heer drs. W.C. Verbaan
De heer ing. W.L. Sederel
Mevrouw mr. M.N. Kroes
Mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen

Jaarstukken 2015
Pagina 109

