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Voorwoord
Nog beter worden in waar je al goed in bent.
Erkennen of herkennen van missers.
Nieuwe oplossingen voor niet goed werkende werkwijzen.
Creatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen.
Dit typeerde UWOON in 2017. Behoud het goede, sta open voor verbetering en probeer nieuwe
dingen! Het was een goed gevuld jaar.

Nieuwe oplossingen bedenken en proberen valt niet mee. Het herkennen dat een situatie om een
andere aanpak vraagt, is ook niet eenvoudig. Als je overtuigd bent van je werkwijze, verandert er
weinig. Aan de andere kant zorgt de ervaring van onze mensen er ook voor dat heel veel dingen goed
gaan. Dat zien we terug aan de prima klanttevredenheid en onze goede score (=efficiënte werkwijze)
op bedrijfslasten. We realiseerden het afgelopen jaar nóg lagere bedrijfslasten en zitten op dat vlak bij
de 33% best presterende corporaties in Nederland.
Een ander - blijvend - succes is onze aanpak om huisuitzettingen te voorkomen. Zo succesvol dat het
aantal huisuitzettingen verder gedaald is tot 4. Dit valt ook onze samenwerkingspartners op, zoals
gemeenten en welzijnsorganisaties. UWOON hoort bij de eerste corporaties die werkten met
zogenoemde gedragsaanwijzingen. Bij dreigende huisuitzettingen vanwege gedragsproblemen blijkt
dit een goed laatste middel om uitzetting te voorkomen. De huurder krijgt dan te horen op welke
manier hij of zij zich wél zal moeten gedragen om de huurovereenkomst voort te kunnen zetten. Want
aandacht voor onze kwetsbare huurders is erg belangrijk, maar we hebben zeker óók oog voor wat
van de buren gevraagd kan worden.
Een misser maakten we helaas bij de ontwikkeling van sociale huurappartementen in Stadsdennen in
Harderwijk. Het is van groot belang dat er nieuwe woningen komen voor woningzoekenden. Maar
omwonenden vonden een gebouw van vier lagen echt te hoog en dat hebben we onderschat. We
gaan nu verder praten over een goede inpassing van een lager gebouw. Van deze ervaring hebben
we geleerd. Een volgende keer willen we eerder en beter in gesprek (blijven) met omwonenden.
Door te leren van onze ervaringen en de invloed van bewoners kunnen ook hele mooie, langjarige
samenwerkingen ontstaan met prachtige resultaten. Zo renoveren we in de Zeebuurt in Harderwijk nu
ruim vijf jaar in nauwe samenspraak met bewoners de wijk. In 2017 pakten we de Flevoweg aan. Met
het onderhoud hebben de woningen nu een energielabel A en kunnen ze zeker weer 50 jaar mee.
Het afgelopen jaar hebben we meer ruimte gegeven aan nieuwe oplossingen. Creatieve oplossingen
om tegemoet te komen aan de grote woningvraag, bijvoorbeeld het splitsen van woningen, of het
zorgen voor tijdelijke woningen voor spoedzoekers zoals bij ’t Drieluik in Ermelo en het Struikterrein in
Harderwijk. Of het ‘verloten’ van woningen, waardoor woningzoekenden met weinig inschrijftijd hun
kans op een woning kunnen vergroten. We zijn er nog lang niet; de zoektijd naar een woning moet de
komende jaren hard omlaag om gemiddeld op 2,5 jaar uit te komen. Een gemiddelde woningzoekende
is nu gemiddeld 5 jaar bezig met het vinden van een woning naar keuze. Veel te lang!
We hadden een mooie ervaring met een nieuwe vorm van gelijkwaardig samenwerken met onze
huurders en belanghebbenden. In de Tinnegieter in Harderwijk zijn de woningen oud. We vroegen
bewoners én gebruikers van de wijk naar hun toekomstvisie. Hier kwamen mooie ingrediënten uit voor
de vernieuwing van de wijk. Samen met bewoners, belanghebbenden en de gemeente werken we die
nu uit tot een plan. Meepraten in plaats van reageren op voorgenomen plannen, vraagt van alle
partijen inzet, vertrouwen en oog voor het belang van de ander. Mooi om te mee maken dat de
mensen in Tinnegieter dat voluit deden.
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Ook met onze Huurdersorganisaties werkten we afgelopen jaar prettig samen. Dat leidde tot een
breed gedragen aanbod voor zonnepanelen. Met het aanbod van UWOON, besparen de meeste
huurders vanaf de eerste maand al op hun woonlasten! Niet zo gek dat we in korte tijd 300 aanvragen
ontvingen. Een mooie stap op weg naar verdere verduurzaming van de woningen van UWOON. En
komend jaar maken we een plan om in 2050 alle woningen CO2-neutraal aan onze huurders aan te
kunnen bieden.
Ik wens u veel leesplezier met ons Jaarverslag 2017 en ben benieuwd naar uw reactie!
Moniek van Balen-Uijen
directeur-bestuurder
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1. Invloed geven en presteren
UWOON werkt aan betaalbare en plezierige huisvesting voor mensen die daar niet altijd zelf in
kunnen voorzien. Wij bieden kwalitatief goede en betaalbare woningen en woondiensten, zodat
huurders zich op hun plek kunnen voelen in hun buurt, straat en huis. We willen dat mensen kunnen
wonen zoals ze willen, met respect voor elkaars leefstijl.
UWOON stimuleert daarbij initiatieven en de inzet van bewoners en versterkt netwerken in de wijk.
Ook betrekken we huurders en belanghouders steeds meer en eerder bij beleidskeuzes. Ons aanbod
voor zonnepanelen was daarvan een goed voorbeeld in 2017: huurders en huurdersorganisaties
hebben al vanaf een pril stadium aan dat project deelgenomen.
1.1 Samenwerking met huurders en gemeenten
Woningcorporaties dragen bij aan het woonbeleid van de gemeenten. Afstemming over de plannen en
de uitvoering is een belangrijke terugkerende taak. Als onderdeel daarvan is het jaarlijkse bod gedaan
aan de gemeenten, met onder meer een voorstel voor nieuwbouw, energetische maatregelen, sloop
en renovaties. Verder is overleg gevoerd met huurdersorganisaties en gemeenten om te komen tot
prestatieafspraken. Met als basis een raamovereenkomst, werden in december in drie gemeenten de
prestatieafspraken ondertekend. In Oldebroek is het bod op de woonvisie als prestatieafspraak
beschouwd en als zodanig ondertekend. Reden voor deze werkwijze is het geringe aantal woningen
van UWOON in deze gemeente.
Huurdersplatform
Huurdersorganisatie Woonwijs (Harderwijk) en huurdersbelangenvereniging De Groene Draad
(Ermelo) vormen samen het huurdersplatform. Vier keer per jaar vindt overleg plaats met de
bestuurder van UWOON. De bijeenkomsten gaan over beleid en samenwerking. De manier waarop
huurdersorganisaties invloed hebben op het beleid van UWOON is vastgelegd in een protocol. Over
de volgende onderwerpen gaven de huurdersorganisaties in 2017 advies:
 Huurverhoging 2017
 Statutenwijziging
 Loting bij woonruimteverdeling
 Begroting 2018
 Zonnepanelen
 Afschaffing contante betalingen aan UWOON
 Contacten van de klant met UWOON
In 2017 zijn veel onderwerpen besproken, naast de totstandkoming van de prestatieafspraken.
UWOON heeft grote waardering voor de enorme inzet van de bestuursleden van de drie
huurdersorganisaties.
Huurdersraad De Betere Woning (Elburg)
Iedere twee maanden vindt overleg plaats tussen de afdeling Wonen en huurdersraad De Betere
Woning. Er is een vaste agenda; beide partijen kunnen daarnaast onderwerpen toevoegen. We
spraken onder meer over de woon- en leefomgeving, huurdersaangelegenheden zoals overlast en
ontevredenheid van enkele huurders, nieuwbouwprojecten en diverse projecten uit het jaarplan 2017.
Ook vond twee keer overleg met de bestuurder plaats over de samenwerking, de werkwijze bij
overlastzaken, leefbaarheid in de wijk, gasloos bouwen, het afschaffen van contante betalingen aan
UWOON en zonnepanelen.
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Huurdersraad De Groene Draad (Ermelo)
UWOON overlegde vier keer met huurdersbelangenvereniging De Groene Draad, vooral over zaken
die specifiek over Ermelo gaan. Onder meer zijn de nieuwbouwprojecten Kerklaan-Postlaantje en De
Driesprong en een aantal onderhoudsprojecten besproken. Verder is gepraat over de voortgang van
de activiteiten in het jaarplan, de zonnepanelen en de situatie rondom onveilige balkons van woningen
in Ermelo.
Huurdersraad Woonwijs (Harderwijk)
In 2017 vergaderden we vier keer met Woonwijs over onderwerpen die in Harderwijk spelen. Aan bod
kwamen onder andere zonnepanelen, nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, loting bij
huurwoningen, het bod op de woonvisie van de gemeente en verschil in huurprijzen. Verder is gepraat
over de voortgang van de activiteiten in het jaarplan.
Gemeente Elburg
Met de gemeente Elburg voeren we structureel overleg. Onder meer zijn lopende projecten, de
huisvesting van vergunninghouders, tijdelijke huisvesting en ontruiming van een recreatiepark
besproken. Verder zijn de prestatieafspraken ondertekend.
Gemeente Oldebroek
Omdat UWOON slechts 52 woningen in Oldebroek bezit, is er geen structureel overleg met de
gemeente. Recent woningmarktonderzoek van Companen geeft aan dat er de komende jaren
behoefte is aan zowel koop- als huurwoningen. Samen met Van Wijnen bezit UWOON een stuk grond
aan de Schiksweg in Oosterwolde. Met de gemeente Oldebroek zijn wij daarom in gesprek over de
mogelijke ontwikkeling van woningen op deze locatie.
Gemeente Ermelo
UWOON had overleg met de gemeente Ermelo over verschillende zaken. Belangrijke onderwerpen
waren lopende bouwprojecten, de nieuwbouwopgave voor de gemeente Ermelo, de huisvesting van
vergunninghouders en de prestatieafspraken.
Gemeente Harderwijk
Belangrijk onderwerp van overleg was de ‘pop-up-woonwijk’ op de Struiklocatie; een wijk waar
tijdelijke wooneenheden zijn gepland voor spoedzoekers. Daarnaast is met de gemeente Harderwijk
gesproken over prestatieafspraken, nieuwbouwmogelijkheden en de huisvesting van
vergunninghouders.
Klantenpanel
UWOON wil huurders meer betrekken bij zaken in en rondom de woning, omdat zij uiteindelijk het best
weten wat fijn wonen voor hen betekent. Dat deden we in 2017 bijvoorbeeld met bijeenkomsten over
zonnepanelen Andere belangrijke gespreksonderwerpen waren het beleid voor geriefsverbeteringen
en zelf aangebrachte voorzieningen en vraaggestuurd onderhoud.
Een ander instrument voor participatie is een klantenpanel. Daarmee luisteren we naar huurders die
zich anders niet altijd laten horen en kunnen we onderwerpen beter uitdiepen. Eind 2017 zijn de
voorbereidingen gestart voor een online klantenpanel. In 2018 willen we daarmee ervaring opdoen.
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1.2 Overige belanghouders
Om verschil te kunnen maken voor huurders of buurtbewoners, is een goede samenwerking met
andere (gespecialiseerde) partijen onontbeerlijk. UWOON voert overleg met de volgende organisaties
of werkgroepen/overlegverbanden:
Betrokken organisaties
Gemeentelijke organisatie, bestuur, raad
Provincie Gelderland
Buurtbemiddeling
Maatschappelijke dienstverlening
Politie/wijkagenten
GGZ Centraal
Stichting Careander
EBC
Stichting InteraktContour
Stichting ’s Heeren Loo
MEE Veluwe
Zorggroep Noordwest-Veluwe
GGD
Ambulante hulpverlening
Vluchtelingenwerk
Eigen Kracht
Stichting Present
Brandweer
Steunpunt huiselijk geweld
Stimenz
De Drie Notenboomen
Sociale Dienst Veluwerand
Steunpunt huiselijk geweld
Centrum voor Jeugd en Gezin
Tactus Verslavingszorg
Humanitas
Iriszorg
Icare
Elburg:
Betrokken organisaties
Stichting WIEL (welzijn Elburg)
Seniorenraad
Stichting Philadelphia Zorg
WZU Veluwe
Ermelo:
Betrokken organisaties
Bartiméus
Stichting Welzijn Ermelo
Emauscollege/Kwadrant

Werkgroepen/overlegverbanden
Overlastnetwerk
Wijk- en buurtplatforms
Stuurgroep Maatschappelijke Zorg
Stuurgroep Wonen Zorg Welzijn
Sociaal vangnetoverleg

Werkgroepen/overlegverbanden
Regiegroep Ouderen en gehandicaptenbeleid
Werkgroep Wijk- en buurtgericht werken
Wijkontmoetingscentrum Thornspic, Doornspijk
Werkgroep verward gedrag

Werkgroepen/overlegverbanden
Ermelo Onbelemmerd en Zorgzaam (EOZ)
Meldpunt bijzondere zorg
Netwerk Instellingen Zorg Ermelo (Nize)
Wijkteam
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Harderwijk:
Betrokken organisaties
Stichting Noah
Stichting Ontmoeting
Stichting Leger des Heils
ZorgDat
Talenthouse
VAC (Voorlichting- en Adviescommissie)

Werkgroepen/overlegverbanden
Basisnetwerk aanpak jeugdoverlast
Lokaal overleg coördinatie Beleid Wonen Zorg Welzijn
Stuurgroep Integrale Veiligheid
Werkgroep Kansrijk Wonen
Stuurgroep wijkaanpak Harderwijk
Werkgroep individueel wonen binnen de
maatschappelijke zorg
Ambassadeursnetwerk voor oudere migrant
Werkgroep woonoverlast
Werkgroep verward gedrag
Klankbordgroep Harderwijkse Uitdaging

1.3 Beoordeling prestaties
UWOON zet zich in voor goede dienstverlening en het vergroten van klanttevredenheid. Het KWH en
de Aedes-benchmark brengen jaarlijks onze prestaties in beeld. UWOON heeft ook in 2017 goede
resultaten behaald.
BA-score in Aedes-benchmark
Jaarlijks vindt de Aedes-benchmark plaats; een onderlinge vergelijking tussen corporaties op
verschillende onderdelen. Daarin presteerde UWOON met een eindoordeel BA opnieuw beter dan
gemiddeld. Het oordeel van huurders over de dienstverlening bleef nagenoeg gelijk en onze
bedrijfslasten per verhuureenheid daalden fors. Op bedrijfslasten schaarde UWOON zich daarmee
zelfs bij de koplopers in de sector. De resultaten sinds de start van de benchmark zijn als volgt
(onderdelen Bedrijfslasten en Huurdersoordeel):
2014
AA

2015
BA

2016
AB

2017
BA

UWOON deed in 2017 voor het eerst ook mee aan de onderdelen ‘Onderhoud & verbetering’ en
‘Duurzaamheid’. Huurders waarderen de kwaliteit van hun woning met een 7,3, een hoge score in de
sector. De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een energie-index. Voorheen waren
dat energielabels. Gemiddeld komt een huurwoning van UWOON op een energie-index van 1,66
(vergelijkbaar met energielabel C). Dat is iets beter dan het gemiddelde in de sector: 1,73.
KWH-metingen: klanten tevreden over UWOON
De mening van onze huurders is van groot belang om te kunnen werken aan prettig wonen. Onder
andere krijgen we daarover meer informatie via metingen van het KWH (Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector). UWOON scoorde over 2017 gemiddeld een 7,9 bij de metingen van
het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Ons doel was op het peil van 2016 te
blijven; 8,0.
Metingen van KWH vinden meestal digitaal plaats. Huurders vullen een enquête in als ze een woning
vinden of opzeggen, een klacht hebben, of na een reparatie of onderhoud. De respons lag in 2017
gemiddeld rond de 25%. In de loop van 2017 gingen we van kwartaalmetingen naar maandmetingen.
Daardoor kunnen huurders sneller hun mening kenbaar maken. We verwachten dat hiermee de
respons stijgt. Soms worden huurders nagebeld door KWH, maar ook zelf vragen we huurders
regelmatig naar hun ervaringen bij verhuizingen of onderhoud.
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Het KWH meet de volgende onderdelen:
 Contact: 7,7 (landelijk 7,5)
 Woning zoeken: 7,7 (landelijk 7,5)
 Nieuwe woning: 7,8 (landelijk 7,6)
 Huur opzeggen: 8,2 (landelijk 7,8)
 Reparaties: 8,1 (landelijk 7,9)
 Onderhoud: 7,9 (landelijk 8,0)
Visitatie
In 2015 voerde Bureau Ecorys een visitatie uit bij UWOON. Over het algemeen sprak de
visitatiecommissie in het rapport haar waardering uit voor prestaties van UWOON en zag een aantal
mogelijkheden voor verdere verbetering. Dit betrof:
 Het meer concreet (SMART) maken van de ambities.
Bij het formuleren van doelstellingen wordt nadrukkelijker gelet op het SMART maken
daarvan. Voorbeelden waren in 2017 de verdere concretisering van de
duurzaamheidsambities en de slaagkansen voor woningzoekenden.
 Het toepassen van scenario’s als basis voor de prestatieafspraken.
Bij de opstelling van de begroting 2018 zijn verschillende scenario’s doorgerekend waar uit
blijkt dat het bod van UWOON aan de gemeenten robuust is en dus kan worden
waargemaakt.
 Het nadrukkelijker agenderen van maatschappelijke thema’s bij de Raad van
Commissarissen.
In 2017 is bij de bespreking van de bestuursvisie ruim aandacht besteed aan de verschillende
maatschappelijke thema’s die de komende jaren op UWOON afkomen.
 Het afronden van het integraal risicomanagement en nadruk op bewustwording bij de
beheersing van risico’s in de dagelijkse praktijk.
Na de strategische risicoanalyse in 2016, is in 2017 het risicomanagementbeleid vastgesteld.
In 2018 besteden we nadrukkelijk aandacht aan het bewust zijn van risico’s in de dagelijkse
praktijk door de organisatie.
Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie hierop staan op www.uwoon.nl.
Regionale Klachtenadviescommissie
De regionale Klachtenadviescommissie maakt deel uit van de klachtenprocedure voor de corporaties
Omnia Wonen, Woningstichting Putten, Triada, Woonpalet en UWOON. De Klachtenadviescommissie
adviseert bestuurders van corporaties over de afhandeling van aan de commissie voorgelegde
klachten. De adviezen zijn niet bindend, maar wegen wel zwaar in de vervolgstappen van bestuurders.
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De Klachtenadviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden van de commissie
hebben zitting voor een periode van vier jaar. In 2017 bestond de commissie uit de volgende
personen:
 De heer A. Tuitel, voorzitter (herkiesbaar in december 2018)
 De heer K.J.W. de Leeuw (herkiesbaar in maart 2019)
 Mevrouw M. Hoogenboom (herkiesbaar in februari 2020)
De commissie behandelde in 2017 een klacht tijdens een hoorzitting; dit was geen huurder van
UWOON.
Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe
Sinds 1 juli 2015 functioneert deze commissie als adviescommissie voor de gemeenten die
samenwerken aan de woonruimteverdeling. Woningzoekenden die een bezwaar hebben tegen een
besluit in het kader van de huisvestingsverordening, dienen dat bezwaar in bij de betreffende
gemeente. De gemeente zal dan advies vragen aan de Commissie Bezwaarschriften
Woonruimteverdeling Noord-Veluwe. De commissie behandelt geen zelfstandig ingediende klachten.
Onder de bevoegdheid van de bezwarencommissie valt eveneens de advisering aan de gemeente
over (afwijzende) beslissingen van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe,
kortweg ‘urgentiecommissie’.
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2. Beschikbaarheid en betaalbaarheid
UWOON wil zorgen voor voldoende en betaalbare huurwoningen, zodat woningzoekenden meer kans
krijgen op een woning die ze willen en die past bij hun mogelijkheden.
Wij zijn werkzaam in de woningmarktregio Amersfoort/Veluwe/Zeewolde en mogen in dat gebied
(huur)woningen aankopen of bouwen. Buiten de regio zijn deze activiteiten alleen toegestaan met een
ontheffing. Die is voor UWOON niet van toepassing, aangezien er geen opgaven zijn buiten de regio.
2.1 Woningbezit UWOON
Eind 2017 heeft UWOON 9.033 DAEB-verhuureenheden in bezit (waarvan 8.551 zelfstandige
woongelegenheden en kamers) en 502 niet-DAEB-verhuureenheden (waarvan 95 zelfstandige
woongelegenheden). Onderstaande tabellen bieden een overzicht van zelfstandige
woongelegenheden en kamers vanuit verschillende gezichtspunten.
Woningvoorraad per ultimo 2017 naar gemeente/huurklasse
huurk lasse
gemeente
Elburg

goedkoop
<= € 414,02

DAEB
betaalbaar
duur tot ht-grens
€ 414,02 <>= € 635,05 € 635,05 <>= € 710,68

273

Oldebroek

duur > ht-grens
> € 710,68

niet-DAEB
duur > ht-grens
> € 710,68

totaal

1.241

343

37

9

1.903

1

43

7

1

52

Ermelo

390

1.701

368

34

74

2.567

Harderwijk

380

3.125

561

47

11

4.124

1.043
12,1%

6.068
70,2%

1.315
15,2%

125
1,4%

95
1,1%

8.646

totaal
%

Woningvoorraad per ultimo 2017 naar woningtype/huurklasse
huurk lasse
woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning, slaap- en badkamer bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Kamer
Totaal

goedkoop
<= € 414,02

DAEB
betaalbaar
duur tot ht-grens
duur > ht-grens
€ 414,02 <>= € 635,05 € 635,05 <>= € 710,68
> € 710,68

niet-DAEB
duur > ht-grens
> € 710,68

totaal

203
40
332
87
92
255
34

507
72
3.237
631
1.204
417
0

86
3
948
72
197
9
0

4
0
106
3
11
1
0

5
0
61
0
29
0
0

805
115
4.684
793
1.533
682
34

1.043

6.068

1.315

125

95

8.646
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Woningvoorraad per ultimo 2017 naar woningtype/huurklasse, per gemeente
huurklasse

goedkoop
<= € 414,02
gemeente Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

betaalbaar
€ 414,02 <>= € 635,05
Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning, slaap-/badkamer bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Kamer

23
22
176
16
8
24
4

0
0
0
0
0
0
0

124
16
78
50
12
101
9

56
2
78
21
72
130
21

63
1
805
216
143
13
0

0
0
0
0
1
0
0

Totaal

273

0

390

380

1.241

1

huurklasse

duur > ht-grens
> € 710,68
gemeente Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

duur tot ht-grens
€ 635,05 <>= € 710,68
Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

141
35
1.117
136
164
108
0

303
36
1.315
279
896
296
0

6
0
274
28
35
0
0

3
0
24
0
16
0
0

38
1
242
12
70
5
0

39
2
408
32
76
4
0

1.701

3.125

343

43

368

561

totaal
Elburg Oldebroek Ermelo Harderwijk

woningtype
Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning, slaap-/badkamer bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Kamer

0
0
37
1
8
0
0

1
0
6
0
1
0
0

6
0
77
0
24
1
0

2
0
47
2
7
0
0

92
23
1.292
261
194
37
4

4
0
30
0
18
0
0

309
52
1.514
198
270
215
9

400
40
1.848
334
1.051
430
21

805
115
4.684
793
1.533
682
34

Totaal

46

8

108

58

1.903

52

2.567

4.124

8.646

Drie woningen zijn per 1 januari 2017 geliberaliseerd (dit zijn nu huurwoningen in de vrije sector). Eind
2017 waren er nog 21 geliberaliseerde woningen die beter tot hun recht komen in de gereguleerde
woningvoorraad. Het gaat om woningen binnen complexen waarvan slechts één of enkele woning(en)
geliberaliseerd zijn, of woningen waarvan is gebleken dat er weinig vraag naar is in het
geliberaliseerde segment. Deze woningen krijgen bij mutatie een huurprijs onder de huurtoeslaggrens
en komen daarmee in het DAEB-bezit.
2.1.1 Nieuwbouwwoningen
In 2017 was de vraag naar koopwoningen groot. De laatste woningen in fase 2 van het project
Centrumplan ’t Harde zijn opgeleverd en verkocht. Ook de laatste kavels in project Het Trefpunt in
Ermelo zijn verkocht. Verder leverde UWOON in 2017 in Ermelo de laatste koopwoningen op in ‘De
Vlishoek’.
De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties commerciële activiteiten - zoals de ontwikkeling en
verkoop van nieuwbouwwoningen - alleen nog onder strenge voorwaarden kunnen uitvoeren. In 2016
paste UWOON haar verkoopbeleid aan de nieuwe regelgeving aan. Bij nieuwbouwprojecten waarvoor
al verplichtingen zijn aangegaan of waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven vóór 1 juli 2015,
geldt overgangsrecht. Voor UWOON is dat van toepassing bij twee locaties in Ermelo: ‘KerklaanPostlaantje’ en ‘Driesprong’.
Met de gemeenten is voor de komende jaren een opgave voor het bouwen van extra huurwoningen
vastgesteld. In de prestatieafspraken met Elburg en Harderwijk gaat het om respectievelijk 100 en 300
woningen tot 2025. In Ermelo moeten voor 2021 150 sociale huurwoningen worden toegevoegd. De
uitdaging is om hiervoor geschikte locaties te vinden.
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Met de gerealiseerde nieuwbouw 2017 geven we invulling aan onze voorgenomen nieuwbouwplannen
volgens onze begroting 2017.
Overzicht opgeleverde projecten nieuwbouw begroot vs realisatie 2017

# begroot 2017

# opgeleverd 2017

nieuwbouw huur
gemeente Elburg
gemeente Ermelo 1)
gemeente Harderwijk 2)

24
39
16

24
12
0

nieuwbouw koop
gemeente Elburg

24

24

renovatie huur
gemeente Harderwijk 3)

32

12

1) Het begrote project ‘tijdelijke huisvesting Klein Dillenburg’ wordt niet gerealiseerd. Het gerealiseerde
project Smutslaan, 12 woningen tijdelijke huisvesting, stond niet begroot.
2) Betreft locatie Struikterrein. Realisatie in eerste halfjaar 2018.
3) Van de 32 begrote renovatie woningen Zeebuurt zijn 12 al in 2016 opgeleverd. 8 woningen
doorgeschoven naar 2018.
Elburg
Projecten in voorbereiding
Derde bouwfase winkelcentrum ’t Harde
Het plan voor de derde bouwfase ging uit van winkels op de begane grond, met daarboven
koopwoningen voor UWOON. De ontwikkeling van deze fase hangt af van de afzetbaarheid van de
winkels. We wachten het standpunt van de ontwikkelaar af.
Bovendwarsweg ’t Harde
UWOON is bezig met voorbereidingen voor 7 kleine sociale huurwoningen, met een ontwerp dat past
in de omgeving. De bouw start naar verwachting in de tweede helft van 2018.
Opgeleverde projecten
Tweede bouwfase winkelcentrum ’t Harde
In de tweede bouwfase hebben wij 24 huurappartementen opgeleverd voor mensen met een
verstandelijke beperking en 24 koopappartementen in een prijsklasse van € 173.000 tot € 205.000
v.o.n.
Ermelo
Projecten in voorbereiding
De Driesprong
UWOON bezit samen met Bemog uit Zwolle de ‘van Beek-locatie’ aan de Hamburgerweg. In
samenwerking met de gemeente Ermelo ontwikkelen we hier een woonwijk die bestaat uit zowel koopals huurwoningen. Het aandeel van UWOON hierin is 24 sociale huurwoningen.
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De Schakel
Eind 2017 kwamen we met InteraktContour overeen dat zij het pand nog drie jaar huren. UWOON
onderzoekt of het gebouw daarna kan worden omgebouwd tot circa 10 permanente woonruimten voor
1- of 2-persoonshuishoudens.
Projecten in uitvoering
Kerklaan-Postlaantje
UWOON is bezig met de ontwikkeling van de locatie tussen de Kerklaan en het Postlaantje in het
centrum van Ermelo. We zijn voor dit project een samenwerking aangegaan met Nijhuis Bouw uit
Apeldoorn. Het plan bestaat uit 31 koop- en 31 sociale huurwoningen. Op de hoek van het Postlaantje
met de Dokter Holtropstraat komt op de begane grond ook 360 m2 ruimte voor maatschappelijke en/of
commerciële activiteiten. Het stedenbouwkundig plan is in maart 2016 door de raad vastgesteld, onder
een aantal voorwaarden. Het college heeft in december 2016 het ontwerpbestemmingsplan
goedgekeurd en ter inzage gelegd. Hierop is bezwaar gemaakt en is een voorlopige voorziening bij de
Raad van State aangevraagd. Dit heeft geleid tot vertraging van het project. De sloop is wel gestart;
het gebouw op de hoek Postlaantje/Dokter Holtropstraat is verdwenen. UWOON hoopt in de tweede
helft van 2018 te kunnen starten met de bouw.
Opgeleverde projecten
De Vlishoek
Dit koopproject op hoek van de Dokter Holtropstraat en Jan van Malesteinweg bestaat uit 8
patiowoningen en 3 herenhuizen. In 2016 zijn alle patiowoningen en een herenhuis opgeleverd. Met
de oplevering van de laatste twee woningen in 2017 is het project afgerond.
Drieluik
De begane grond van dit gebouw aan de Smutslaan is verbouwd tot 8 kleine en 4 grote
wooneenheden voor vergunninghouders en spoedzoekers. Omdat het hier gaat om tijdelijke
huisvesting is de exploitatieduur gesteld op maximaal tien jaar.
Harderwijk
Projecten in voorbereiding
J.P. Heijelaan (Stadsdennenkerk)
Op de hoek van de J.P. Heijelaan en de Alberdingk Thijmlaan staat de Stadsdennenkerk. UWOON
heeft deze locatie in 2016 aangekocht voor de bouw van 32 sociale huurwoningen. Het project is in
voorbereiding in samenwerking met de gemeente Harderwijk. Na bezwaren van omwonenden is het
plan begin 2018 aangepast naar 24 woningen. Naar verwachting kan de bouw starten in het derde
kwartaal van 2018.
Tinnegieter
UWOON wil het gebied met de Margrietlaan, Marijkelaan en Bernhardlaan vernieuwen. Om een
besluit te nemen over de toekomst van deze woningen, wilden we graag inbreng van verschillende
partijen. Centraal stond de vraag: wat is van belang voor een duurzame toekomst voor de wijk? Via
co-creatie zijn met onder meer huurders, omwonenden, gemeente, welzijnsorganisaties en
ondernemers plannen bedacht voor de toekomst. Dat gebeurde in zogenoemde ‘werkateliers’.
Aansluitend zijn de resultaten in groepen aan elkaar gepresenteerd. UWOON gaat met deze
uitkomsten aan de slag en presenteert in de eerste helft van 2018 een aantal modellen.
Marnixstraat
Dit betreft een gebouw met 16 sociale huurappartementen in de wijk Stadsdennen. UWOON heeft de
intentie om deze ‘turn key’ af te nemen van de Bunte Vastgoed.
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Van Maerlantlaan 44 (’t Schild)
Zorgorganisatie Careander heeft UWOON gevraagd deze locatie in Stadsdennen over te nemen en
een appartementengebouw te ontwikkelen waar ook klanten van Careander kunnen huren. UWOON
werkt aan een gebouw met circa 48 appartementen en mogelijk een steunpunt voor Careander.
Projecten in uitvoering
Tijdelijke huisvesting ‘Struiklocatie’
De Struiklocatie ligt dicht bij het stationsgebied in Harderwijk en is eigendom van de gemeente
Harderwijk. UWOON werkt hier samen met de gemeente en corporatie Omnia Wonen aan tijdelijke
huisvesting voor vergunninghouders, ‘spoedzoekers’ en starters. Eind 2017 zijn door UWOON de
eerste 15 woningen besteld (vier 2-onder-1-kap en zeven vrijstaand). De woningen worden in het
tweede kwartaal van 2018 geplaatst in een parkachtige omgeving.
2.1.2 Verkoop van bestaande woningen
Alle voornemens tot verkoop van woningen staan in het jaarlijkse ‘bod’ op de woonvisie dat we
uitbrengen aan de gemeenten. In het voorraadbeleid zijn 152 woningen aangewezen voor verkoop
aan de zittende huurder, of op de vrije markt na diens vertrek. Op dit moment willen we echter zo min
mogelijk verkopen, om woningzoekenden maximaal mogelijk te helpen aan een woning. We hielden in
de begroting 2017 al geen rekening met verkoop uit bestaand bezit. Dat geldt ook nog voor 2018,
behalve voor de woningen in het niet-DAEB-segment. Deze worden wel verkocht.
In zeven gevallen kwam toch een transactie tot stand. We verkochten twee keer de grond aan
erfpachters bij woningen met de constructie ‘Koop Goedkoop’. Verder verkochten we een woning aan
de zittende huurder, die in het verleden van UWOON daarvoor al een aanbod ontving. We verkochten
twee woningen aan de Baanweg in Harderwijk. Deze pasten niet meer binnen het bezit van UWOON
en de bouwmogelijkheden op het perceel bleken gering. In Ermelo kochten we twee woningen aan.
Eén aan de Korenbloem in Ermelo, vanwege een terugkoopverplichting vanuit de constructie ‘Kopen
met Korting’. De andere woning staat aan de Kievitstraat in Ermelo. Hier kochten we in 2016 de opstal
aan. De grond was nog in onze eigendom. Beide woningen (met grond) zijn op de vrije markt
verkocht.
2.2 Woonruimteverdeling
In de gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn sinds 1 juli 2015 huisvestingsverordeningen van
kracht die op elkaar zijn afgestemd. In deze regio bedienen de woningcorporaties deltaWonen, Omnia
Wonen, Woningstichting Putten en UWOON samen alle woningzoekenden en gelden voor iedereen
dezelfde spelregels. Van de ingeschreven woningzoekenden die reageren op een geadverteerde
huurwoning, wordt in principe degene met de langste inschrijfduur als eerste uitgenodigd om de
betreffende woning te huren. Daarbij moeten corporaties sinds 1 januari 2016 ‘passend toewijzen’:
inkomen en huurprijs moeten met elkaar in balans zijn.
Huren Noord-Veluwe
Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de website www.hurennoordveluwe.nl om in
aanmerking te komen voor alle huurwoningen in de regio. Op dit moment zijn bijna 22.000 mensen
ingeschreven als woningzoekende in onze regio.
Woningzoekenden zien dagelijks alle vrijkomende huurwoningen in de regio. Ze hebben een ‘eigen
pagina’ waarop ze hun gegevens bijhouden en kunnen een persoonlijk zoekprofiel maken gericht op
het soort woning en de huurprijs. Het is mogelijk om via e-mail automatische tipberichten te ontvangen
als een woning voldoet aan de zoekcriteria. Woningzoekenden kunnen direct zien wat hun slaagkans
is voor een woning. Daarmee kunnen ze beslissen of zij wel of niet op de woning reageren, of zelfs
hun reactie intrekken als ze op een andere woning een betere kans van slagen hebben.
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Naast gemak en overzicht voor de woningzoekenden, heeft het systeem ook voordelen voor de
woningcorporaties. De mogelijkheid om dagelijks woningen te adverteren, beperkt bijvoorbeeld
onnodige leegstand.
2.2.1 Woningtoewijzing
UWOON hielp in 2017 in totaal 563 woningzoekenden aan een nieuwe woning. Voor het grootste deel
daarvan ging het om vrijkomende bestaande huurwoningen. Daarnaast kwamen (door transformatie
van gebouwen) 40 nieuwe wooneenheden beschikbaar voor verhuur. De mutatiegraad in 2017 komt
daarmee op 6,0%. Dat is iets hoger dan in 2016, toen we ruim 500 mensen van woonruimte konden
voorzien. De mutatiegraad is al enkele jaren redelijk stabiel. Alleen in 2015 was het percentage hoger
en vooral verklaarbaar door meer sociale nieuwbouwwoningen voor de verhuur.
Mutatiegraad
7,0%

6,7%

6,5%
6,0%
6,0%

6,0%

5,9%
5,7%

5,5%
5,0%
2013

2014

2015

2016

2017

Al een aantal jaren komt circa een kwart van de huuropzeggingen van huurders die verhuizen naar
een verzorgingstehuis, of zijn overleden. Een andere belangrijke reden om de huur op te zeggen, blijft
verhuizing naar een koopwoning: dit gold voor 17% van de opzeggingen in 2017.
Nieuwe verhuringen in 2017 naar woningtype
Elburg
Benedenwoning
10
Bovenwoning
2
Eengezinswoning
61
Eengezinswoning, bad- en slaapkamer bg
23
Etagewoning met lift
48
Etagewoning zonder lift
6
Kamer
0
Woonwagen/Standplaats
0
Totaal
150
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Ermelo
36
3
52
16
30
20
5
0
162

Harderwijk
25
6
64
18
87
41
10
0
251

Totaal
71
11
177
57
165
67
15
0
563

Nieuwe verhuringen in 2017 naar huishoudsamenstelling en huurprijs
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Eenpersoons
tot en met € 414,02
15
37
53
> € 414,02 en tot en met € 592,55
52
44
53
> € 592,55
21
23
32
Subtotaal
88
104
138
Tweepersoons
tot en met € 414,02
5
5
11
> € 414,02 en tot en met € 592,55
15
13
33
> € 592,55
14
10
20
Subtotaal
34
28
64
Drie- of meerpersoons
tot en met € 414,02
3
1
0
> € 414,02 en tot en met € 635,05
20
17
38
> € 635,05
5
12
11
Subtotaal
28
30
49
Totaal
150
162
251

Totaal
105
149
76
330
21
61
44
126
4
75
28
107
563

Aansluitend verhuren
UWOON besteedde in 2017 opnieuw extra aandacht aan aansluitend verhuren: het zo kort mogelijk
houden van de periode dat een woning leegstaat. Daardoor dalen kosten en is de woning zo snel
mogelijk weer beschikbaar voor bewoning. In 2017 werd 74% van de vrijkomende woningen
aansluitend verhuurd. In 2016 was dat 69% en in 2015 48%.
Woningen verloten
De meeste huurwoningen wijzen we toe op basis van inschrijfduur. Sinds in de gemeenten de
huisvestingsverordeningen van kracht zijn, is loting een andere methode om een woning aan te
bieden. Dit biedt extra mogelijkheden voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur. Bij loting
gelden wel de regels van passend toewijzen.
In 2017 hebben we in totaal 43 woningen toegewezen via loting. Dat is circa 10% van het aantal
geadverteerde woningen. De ervaringen zijn positief. Er kwamen veel reacties op deze woningen, die
allemaal zijn toegewezen aan mensen met een korte inschrijfduur. Daarmee past het bij onze ambitie
om ook spoedzoekers meer kans te bieden op een woning. We verwachten in 2018 circa 20% van de
vrijkomende woningen aan te bieden via loting. Dat is een volgende stap om te onderzoeken of we
urgentieaanvragen kunnen terugdringen.
Onderverhuur
Sinds 2015 is het voor huurders van UWOON makkelijker om een deel van hun woning onder te
verhuren. De regeling blijkt niet dé oplossing voor de schaarste in woonruimte. Toch vonden in 2017
nog 13 woningzoekenden via onderhuur woonruimte in sociale huurwoningen van UWOON. De
betrokken huurders en onderhuurders zijn heel tevreden met de extra mogelijkheid.
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2.2.2 Passend toewijzen en huurtoeslag
Sociale huurwoningen zijn in principe voor huishoudens met een inkomen onder € 36.165 (prijspeil
1 januari 2017). Maximaal 10% van de verhuurde woningen mag naar huishoudens met een hoger
inkomen. De Woningwet geeft tot en met 2020 nog 10% extra ruimte voor het verhuren van woningen
aan huishoudens met een middeninkomen. Wel krijgen sommige mensen daarbij voorrang, zoals
mensen met een urgentieverklaring en chronisch zieken.
De rijksoverheid wil de uitgaven aan huurtoeslag (aan te vragen via de Belastingdienst) beperken.
Daarom moet de huurprijs voor een nieuwe huurder passen bij diens inkomen en de grootte van het
huishouden. UWOON gebruikt een Inkomensverklaring van de Belastingdienst of actuele
loonstrookjes om te bepalen of mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en of hun
inkomen passend is voor de woning waarop ze reageren.
Van de nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens moet
minimaal 95% passend zijn; anders riskeren corporaties een boete. Door de samenwerking bij
woonruimteverdeling zijn ook de afspraken over passend toewijzen in de regio Noord-Veluwe gelijk:
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Resultaat passendheidstoets 2017
totaal nieuwe
Vestiging
verhuringen
Elburg
150
Ermelo
162
Harderwijk
251
Totaal
563

verhuringen aan
laag inkomen
108
117
188
413

waarvan
passend
108
116
186
410

percentage
passend
100,0%
99,1%
98,9%
99,3%

De resultaten van de passendheidstoets zouden aanleiding kunnen geven om meer ruimte te bieden
aan hogere inkomensgroepen. We hoeven immers slechts 80% van onze woningen toe te wijzen aan
de laagste inkomens. De slaagkans voor de verschillende inkomensgroepen blijken in de regio NoordVeluwe echter vergelijkbaar. Wij hebben daarom besloten geen extra inspanningen te plegen voor de
verhuur van woningen aan woningzoekenden met een inkomen boven € 36.165,-.
actieve woningverhuringen regio
slaagkans
zoekenden regio
Noord-Veluwe
Inkomen
Noord-Veluwe
Tot grens doelgroep*
3.980
676
17%
Grens doelgroep tot en met € 36.165
1.141
182
16%
> € 36.165
422
82
19%
5.543
940
17%
Totaal
*De ‘grens doelgroep’ is afhankelijk van de huishoudgrootte: bij een eenpersoons huishouden is de
grens € 22.200,- en bij twee of meer personen in het huishouden is de grens € 30.150,- per jaar.
2.3 Huurprijsbeleid/streefhuren
Een van onze ambities is te zorgen dat onze huurwoningen betaalbaar zijn en blijven voor diverse
doelgroepen. Daar hechten we veel belang aan. Voor een groot deel liggen de huurprijzen van
woningen ruim onder de maximale huur die we voor een woning mogen vragen op basis van het
woningwaarderingstelsel (WWS). De streefhuur is vastgesteld op een vast bedrag en komt uit op
gemiddeld 70% van de maximale huurprijs (de maximale huurprijs kan wijzigen door veranderende
WOZ-waardes). De gemiddelde huidige huurprijzen liggen daar met 69% net onder.
aantal

Benedenwoning
Bovenwoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning, slaap- en badkamer op bg
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift
Totaal zelfstandige woongelegenheden

805

gem.
huidige
huur (€)
498

gem.
streefhuur (€)
482

gem. max. gem. WWS- gem. huidige gem. streef-huur
redelijke
punten
huur in % max.
in % max.
huur (€)
redelijke huur
redelijke huur
694
141
72%
69%

115

461

468

661

135

70%

71%

4.737

566

605

855

172

66%

71%

742

520

549

768

155

68%

71%

1.534

544

504

729

148

75%

69%

689

457

444

637

130

72%

70%

8.622

542

556

790

160

69%

70%

2.3.1 Huurbeleid
Ons woningbezit bestaat uit 4 streefhuursegmenten:
 tot de kwaliteitskortingsgrens uit de huurtoeslagwet (op 1-1-2017 €: 414,02)
 vanaf segment 1 tot de eerste aftoppingsgrens uit de huurtoeslagwet (op 1-1-2017 € 592,55)
 vanaf segment 2 tot de huurtoeslaggrens (€ 710,68)
 vanaf de huurtoeslaggrens (‘vrije sector’)
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De segmenten zijn gekozen om te zorgen voor voldoende aanbod voor al onze
(inkomens)doelgroepen. Ons huurbeleid is vastgesteld in 2016 en zorgt ervoor dat er meer betaalbare
huurwoningen beschikbaar komen. In 2017 had 70% van de opnieuw verhuurde woningen een
huurprijs onder € 592,55.
We monitoren jaarlijks of alle groepen evenredig aan bod komen, zoals ook is afgesproken met de
gemeenten waarin we werkzaam zijn. Uit de evaluatie blijkt dat huishoudens uit de verschillende
inkomensgroepen een gelijke slaagkans hebben. Daarmee wordt het doel van ons huurbeleid bereikt.
2.3.2 Huurverhoging 1 juli 2017
Wij kiezen voor een terughoudend huurbeleid om te zorgen dat wonen voor onze doelgroep ook op
termijn betaalbaar blijft. Daarom verhoogden we de huurprijzen per 1 juli 2017 voor bijna alle huurders
alleen met de inflatiecorrectie van 0,3%. Bij 416 woningen is de huur niet verhoogd omdat deze
anders de sociale huurgrens van € 710,68 zou overschrijden.
We zagen wederom af van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Belangrijk argument hierbij is dat
de inkomensafhankelijke huurverhoging geen rekening houdt met de grootte van huishoudens.
UWOON heeft niet in alle gevallen zicht op de huishoudgrootte, waardoor we niet kunnen bepalen hoe
zwaar een inkomensafhankelijke huurverhoging ingrijpt.
2.3.3 Huurachterstanden
Het is belangrijk om huurachterstanden te beperken vanuit financieel, maar vooral ook vanuit sociaal
oogpunt. Achterstanden van meerdere maanden zijn namelijk veel moeilijker op te lossen. Ons team
Huurincasso is er op gericht om een achterstand zo vroeg mogelijk te signaleren en direct contact te
leggen met huurders om grote(re) problematiek te voorkomen.
Problemen voorkomen kunnen we echter niet alleen. We zijn blij met de verschillende
samenwerkingsvormen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd en die voor een steeds beter
sluitend netwerk zorgen. De huisbezoeken samen met Stimenz zijn een groot succes. Daarnaast
werken we ook goed samen met partijen als welzijnsorganisaties (onder andere inzet van
ervaringsdeskundigen), sociale dienst, schuldhulpmaatjes, schuldhulpverlening, bemoeizorg,
entreecoaches en het sociaal team van de gemeente. Per situatie bekijken we welke partij de meeste
waarde biedt om grotere problemen te voorkomen. En we zien dat het werkt! Er gaan de afgelopen
jaren steeds minder zaken naar de deurwaarder. In 2013 waren dit er 173, in 2017 nog maar 54. Dat
geeft minder onnodige deurwaarderskosten en deurwaardersexploten, beter haalbare
betalingsafspraken en huurders krijgen eerder de juiste begeleiding.
In 2017 zijn we gestopt met het aannemen van contant betalingen op onze kantoren. Met de
maatregel voorkomen we onveilige situaties voor zowel medewerkers als klanten. Uiteraard wilden we
niet dat huurders door deze maatregel in de problemen kwamen. Door samen op te trekken met
huurdersorganisaties en zorgvuldig, persoonlijk contact met huurders, is de overgang vlekkeloos
verlopen. Met een enkele huurder die om gegronde reden echt niet anders kan betalen, maken we
een afspraak bij de bank om samen het geld te storten.
In de laatste maand van 2017 steeg het percentage huurachterstand, na een daling van meerdere
jaren. De gemiddelde huurachterstand in de eerste elf maanden was 0,35%. Eind december was dit
echter 0,42%. Het grootste deel hiervan is toe te schrijven aan de (hoge) eindafrekeningen van
stookkosten in Harderwijk in december. Meer dan de helft (bijna € 20.000,-) was op 31 december nog
niet voldaan. Verder is in een aantal situaties goed samengewerkt maar ging het helaas, nadat wij
huurder en hulpverlener ruimte hebben gegeven om problemen op te lossen, toch nog mis. Dit heeft
enerzijds te maken met het gebrek aan tijd bij hulpverleners en anderzijds aan het uiteindelijk niet
willen accepteren van hulp door de huurder. Een aantal grote posten staat als gevolg hiervan open.
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Hierover is nauw contact met hulpverleners. We zijn het er echter over eens dat we ons handelen niet
moeten aanpassen op excessen, maar de sociale en goed werkende samenwerking voortzetten
waarmee we ontruimingen voorkomen.
Huurachterstand
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In 2017 vielen zeven huurders met een huurachterstand onder de wettelijke schuldsanering (WSNP):
vier in Harderwijk, twee in Elburg en een in Ermelo. We zetten dan invordering van de totale
huurschuld stop en de huurder betaalt alleen de lopende huur. In 2016 was er bij vier huurders sprake
van schuldsanering, in 2015 en 2014 ging het om respectievelijk zes en tien huurders.
2.4 Woningontruiming
Huisuitzetting vanwege huurachterstand
Huisuitzetting zien we als een uiterste middel bij het niet betalen van de huur. We willen dat dus tot
een minimum beperken. Bij UWOON moet iets minder dan 1 per 2.000 huurders de woning verlaten
door een huisuitzetting. Het aantal huisuitzettingen ligt al jaren onder het landelijk gemiddelde.
Het is goed om te zien dat de daling van het aantal ontruimingen steeds verder doorzet, mede dankzij
de goede samenwerking met andere partijen. Dit bewijst het belang van die samenwerkingsverbanden
en de preventieve aanpak. Het lukte in meerdere gevallen om samen met maatschappelijke partners
huisuitzettingen te voorkomen.
Wij houden sinds 2014 ook bij hoeveel mensen zelf de huur opzeggen vanwege een grote
huurachterstand, om daarmee een mogelijke ontruiming te voorkomen. Samen met het aantal
huisuitzettingen geeft dit een goed beeld van het aantal mensen met grote betalingsproblemen. In
2017 leverden zes bewoners hun sleutels in om ontruimingen te voorkomen. Bij het begin van de
registratie in 2014 waren dat er maar liefst veertien. Er is wel weer een stijging in vergelijking met vorig
jaar. Een aantal huurders heeft opgezegd na aandringen van UWOON, omdat zij de woning al ruime
tijd niet meer bewoonden. Door het opzeggen werd een verdere stijging van kosten voorkomen. Er lijkt
in deze gevallen sprake van andere problematiek. Dat is echter lastig te achterhalen omdat deze
mensen zijn vertrokken uit de regio. Ook in deze situaties blijven we samen optrekken met partners
om mensen te kunnen helpen waar mogelijk.
Huisuitzetting vanwege overlast of hennep-/drugsproblematiek
In 2017 waren er geen huisuitzettingen met andere oorzaken dan huurachterstand. In deze situaties
zeggen huurders soms wel zelf de huur op, om extra kosten te voorkomen of omdat ze weten dat een
gerechtelijke procedure een ontruiming niet zal voorkomen. Ook daarin was een daling zichtbaar. In
totaal ging het om 5 huuropzeggingen, ten opzichte van 3 ontruimingen en 8 opzeggingen in 2016.
Bij hennep-/drugsproblematiek geldt een regionaal convenant. Zo treden we samen met gemeenten,
netbeheerder en politie op tegen deze vorm van criminaliteit die de leefbaarheid in de wijken niet ten
goede komt en bovendien zorgt voor (brand)gevaarlijke situaties.
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Eind 2017 waren nog twee zaken in behandeling bij de gemeente Harderwijk. Waarschijnlijk volgt
hierin begin 2018 ook een opzegging of ontruiming.
Hennep-/drugsproblematiek is zorgelijk, ook gezien de maatschappelijke kosten die ontstaan als
mensen met problemen dakloos worden. Het is waardevol als met onze partners onderzocht wordt of
er meer (preventieve) maatregelen mogelijk zijn. We bekijken dit per geval.
Huisuitzettingen
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3. Kwaliteit en duurzaamheid woningvoorraad
Een goede kwaliteit van onze woningen draagt bij aan het wooncomfort voor onze huurders. UWOON
bewaakt die kwaliteit door regelmatige inspecties. UWOON investeert naast onderhoud veel op het
gebied van duurzaamheid. Hierdoor wordt het milieu minder belast en gaan de verbruikslasten van de
bewoners omlaag. De komende jaren nemen we versneld energetische maatregelen. Ook zal
UWOON meer inspelen op de wensen van de huurder.
3.1 Planmatig onderhoud
UWOON heeft in 2017 inspecties uitgevoerd om het onderhoud van het woningbezit te beoordelen.
Aan de hand van de inspecties actualiseren we de onderhoudsbegroting. Daarnaast bekijken we hoe
we woningen kunnen verduurzamen in combinatie met het planmatig onderhoud.
In 2017 gunde UWOON voor € 14,3 miljoen aan planmatig onderhoud (in 2016 € 9,1 miljoen). De
stijging is te verklaren doordat sommige projecten van 2016 naar 2017 zijn verschoven in verband met
flora- en faunawetgeving. Daarnaast is voor sommige complexen extra onderhoud nodig doordat de
portefeuillestrategie in 2016 is aangepast: door het verlengen van de levensduur van gebouwen zijn
meer ingrepen nodig. Ook is onderhoud nodig in combinatie met het verduurzamen van woningen.
Ketensamenwerking
Een groot deel van het planmatig onderhoud is in 2017 uitgevoerd via ketensamenwerking. Bij deze
werkwijze zitten UWOON, (onder)aannemers, gemeenten, eventuele adviseurs én de betrokken
bewoners in een vroeg stadium aan tafel om samen een plan voor te bereiden. Ook in de uitvoering is
er nauwe samenwerking. Ketensamenwerking is een duurzame manier van samenwerken met veelal
vaste partijen die transparant werken. In 2017 is veel gevelonderhoud uitgevoerd via
ketensamenwerking en onderhoud (vervanging) van keuken, bad en toilet.
EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)
Bij de gunning van werkzaamheden maakt UWOON meer gebruik van EMVI: Economisch Meest
Voordelige Inschrijving. Daarbij zijn niet alleen de kosten van belang, maar kunnen bijvoorbeeld
duurzaamheidsaspecten meewegen of zaken die voor huurders van belang zijn, zoals goede
communicatie en minimale overlast voor bewoners.
Vraaggestuurd onderhoud
In ons ondernemingsplan is beschreven dat we huurders en belanghouders meer invloed willen geven
op ons beleid. Dat willen we onder meer doen door te zorgen dat huurders meer ‘baas in eigen huis’
kunnen zijn. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een pilot voor ‘vraaggestuurd
onderhoud’. Daarbij dragen we een deel van het budget en de regie over aan de bewoners om hun
woning op te knappen. Bewoners krijgen de volledige zeggenschap over individuele veranderingen
(bijvoorbeeld badkamer). Voor collectieve veranderingen zoals isolatie blijft UWOON leidend. De
uitvoering van de plannen staat gepland voor 2018.
Voorbeelden van onderhoudsprojecten in 2017
Renovatie Zeebuurt Harderwijk
De Zeebuurt is een grote woonwijk met veel woningen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. UWOON
werkt gefaseerd aan het vernieuwen van grote delen van deze wijk.
 deelproject Flevoweg
De werkzaamheden bij woningen aan de Flevoweg waren in 2017 in volle gang. Van de 13
woningen zijn er 12 opgeleverd. De laatste woning wordt gesplitst in twee woningen en begin
2018 opgeleverd.
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deelproject Zeestraat / Laan 40-45 / W van Damstraat en Vogelstraat
UWOON bereidde de renovatie voor van ruim 40 woningen. Na een EMVI-traject kozen wij in
september een aannemer. In november werden de voorlopige plannen gepresenteerd tijdens
een bewonersavond. Ook is een bewonerswerkgroep opgericht. De uitvoering kan naar
verwachting medio 2018 starten.

EMVI-trajecten balkons en ‘nul-op-de-meter’-verbouwing in Ermelo
In 2017 heeft UWOON EMVI-trajecten georganiseerd voor twee projecten in Ermelo:
 Ongeveer 140 (slaapkamer)balkons voldoen niet aan de huidige veiligheidsnormen. UWOON
wil de balkons verwijderen en biedt daarna twee oplossingen: een nieuwe balkon terug
plaatsen of een spijlenhek plaatsen in de deuropening (Frans balkon). De presentatie van
partijen is begin 2018.
 Er vindt een pilotproject plaats voor een verbouwing naar ‘nul-op-de-meter-woningen’. Dit zijn
energieneutrale woningen door gebruik te maken van energiebesparende en
energieopwekkende voorzieningen. De presentatie van partijen is ook hiervoor begin 2018.
Ketensamenwerking onderhoud Wittenhagen Harderwijk
Bij woningen in de wijk Wittenhagen zijn in een twee jaar durend ketenproject de gevels onderhouden
en houten kozijnen vervangen door kunststofkozijnen met dubbel glas. We hebben ook isolatie
toegepast in de spouw. Dankzij de werkzaamheden kregen de 176 woningen een fraaie ‘facelift’ en is
de technische staat sterk verbeterd.
3.2 Energetische maatregelen
De energie-index zegt iets over de energiezuinigheid van een woning. Bij mutaties stelt UWOON zelf
de definitieve energie-index vast.
UWOON heeft ingezet op verduurzamen en blijft dit ook de komende jaren doen. UWOON besloot in
2017 om versneld energetische maatregelen te nemen. Doel is dat iedere woning in 2021 een
energie-index heeft van 1,8 of beter (voorheen: energielabel C of beter) en gemiddeld een index van
1,21-1,40 (energielabel B). Dat is drie jaar sneller dan eerder was vastgesteld.
In combinatie met planmatig onderhoud voerden we in 2017 aan 331 woningen energiebesparende
maatregelen uit. Er is voor € 1 miljoen aan investeringen in duurzaamheid gedaan in 2017. Dit
resulteerde vooral in veel minder woningen met de slechtste energie-indexen. Na verrekening van
positieve en negatieve labelstappen, is er in 2017 een positief saldo van 600 labelstappen.
De ontwikkeling en stand van zaken is als volgt:
Label
A+ (EI 0.61-0.80) A (EI 0.81-1.20) B (EI 1.21-1.40) C (1.41-1.80) D (EI 1.81-2.10) E (EI 2.11-2.40) F (EI 2.41-2.70) G (EI 2.70 >=)
31-12-2016
18
1124
1710
2986
1027
1032
557
110
31-12-2017
18
1279
1715
2963
1038
915
542
119
Verschil
0
155
5
-23
11
-117
-15
9
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Energiecoaches
Na hun training eind 2016, zijn in 2017 vijf vrijwillige energiecoaches van UWOON actief geweest. Zij
bezoeken op aanvraag huurders van UWOON om energieadvies te geven. Het doel is huurders
bewust te maken van hun gedrag op het gebied van energieverbruik en hoe ze dit kunnen
beïnvloeden om energie te besparen en woonlasten te verlagen. In 2017 hebben 48 huurders een
energiecoach ingeschakeld. De meeste huurders sturen een evaluatieformulier retour, waaruit blijkt
dat de bezoeken erg op prijs werden gesteld. De energiecoaches krijgen een hoge waardering.
Ook in 2018 kunnen huurders een afspraak met een energiecoach maken om thuis praktische tips en
advies te krijgen over energiebesparing. Hieraan zijn voor huurders geen kosten verbonden.
Zonnepanelen
In het najaar van 2017 kregen onze huurders de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van hun
huurwoning te laten plaatsen. Hiermee willen we huurders een extra mogelijkheid bieden om hun
woonlasten te verlagen. Huurders en huurdersorganisaties speelden een actieve rol in de keuze van
de leverancier en in het samenstellen van het aanbod van zonnepanelen. Als huurders vóór 1 januari
2019 besluiten deel te nemen, dan nemen wij 30% van de investering voor onze rekening. De
resterende 70% betalen huurders via een vaste maandelijkse vergoeding in de servicekosten. Begin
2018 hebben al zo’n 300 huurders de keuze voor zonnepanelen gemaakt.
Daarnaast stimuleren we huurders om zonnepanelen te nemen bij planmatig onderhoud waarbij al
energiemaatregelen worden genomen en plaatsen we bij nieuwe verhuringen direct zonnepanelen.
3.3 Asbestsanering
UWOON hield in 2014 een asbestinventarisatie voor het totale woningbezit. Vóór 2018 wilde UWOON
het asbest saneren op locaties waar het snel zou kunnen beschadigen, of al beschadigd was. In 2015
zijn de voorbereidingen getroffen met gespecialiseerde bedrijven om gelijktijdig met planmatig
onderhoud asbest te kunnen saneren. In 2017 is het project afgerond.
Verder inspecteren we bij onderhoudsprojecten alle woningen om te bepalen waar zich asbest bevindt
en om welke soort het gaat. Een gecertificeerde saneerder verwijdert voor UWOON het asbest.
In 2017 zijn ruim 400 woningen geïnventariseerd en is bij 133 woningen in Elburg, Ermelo en
Harderwijk asbest gesaneerd. Bij circa 90 woningen zijn bouwkundige voorzieningen getroffen om
asbest duurzaam af te schermen. Dit zijn asbestbronnen die veel overlast verzorgen bij sanering en
bronnen die binnenkort al in combinatie met het planmatig onderhoud worden vervangen, bijvoorbeeld
asbesthoudend dakbeschot. Na 2017 wordt nog incidenteel gesaneerd in combinatie met planmatig of
niet-planmatig onderhoud.
3.4 Niet-planmatig onderhoud
Huurders geven dagelijks reparatieverzoeken door, of melden verhuizingen. Een groot deel van het
onderhoud dat daaruit volgt, wordt uitgevoerd door UWOON. Voor het huurdersonderhoud hebben
huurders vaak een serviceabonnement afgesloten. Ook in die gevallen voert UWOON de herstellingen
uit. Ons klantcontactcentrum plant in overleg met de bewoner een afspraak.
Bij een huuropzegging controleren we ook de technische staat van de woning en bepalen we de
energie-index. Verder toetsen we de gegevens voor de bepaling van de marktwaarde,
woningwaardering en - indien van toepassing - de toegankelijkheid van de woning.
Reparatieverzoeken
In 2017 waren er 8.826 reparatieverzoeken. Dat is minder dan de 9.414 in 2016.
Het aantal reparatieverzoeken per vestiging:
Elburg
2.040
Ermelo
2.343
Harderwijk
4.443
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De kosten per woning zijn gestegen van gemiddeld € 193,- naar € 210,- per woning. De totale kosten
liggen daarmee € 134.250,- hoger dan in 2016. In 2017 zijn echter ook bijzondere werkzaamheden
verricht zoals het vervangen van oude rioleringen, gasleidingen, elektra/groepenkasten, kozijnen,
daken, keukens en douches. Tevens zijn er in 2017 diverse keerklepcontroles uitgevoerd in
waterleidingsystemen om legionella te voorkomen.
Serviceabonnement
Eind 2017 namen 5.365 huurders deel aan ons serviceabonnement, iets meer dan in 2016 (5.245). De
geboekte kosten voor reparaties binnen het serviceabonnement bedroegen in 2017 € 91.500 (in 2016:
€ 121.500). Medio 2016 bleek bij onderzoek dat de boekingen op het servicefonds nog verbeterd kon
worden. Dit leidde al in 2016 tot lagere kosten voor het servicefonds en zette zich nog door in 2017.
Door de gedaalde kosten stellen we het maandelijkse tarief voor het serviceabonnement per juli 2018
naar beneden bij.
Mutatieonderhoud
Bij een huuropzegging controleert de wijkteamleider tijdens een voorinspectie de staat van de woning.
Dan wordt ook afgestemd welke (herstel)werkzaamheden eventueel nodig zijn, door de vertrekkende
bewoner of door UWOON. Bij de eindoplevering controleert de wijkteamleider de gemaakte afspraken
met de vertrekkende huurder. In 2017 maakte UWOON 523 woningen in orde voor een nieuwe
huurder. Opvallend was het grote aantal vrijkomende, oudere eengezinswoningen in Ermelo en
Harderwijk. Hierdoor zijn met name in Ermelo de kosten voor het mutatieonderhoud aanzienlijk hoger
dan begroot.
Een opnieuw te verhuren woning die ouder is dan 15 jaar, wordt altijd gecontroleerd op veiligheid van
technische installaties (elektra en gas). De wijkteamleider krijgt daarvan een rapportage.
Verbeteringen in niet-planmatig onderhoud
Zowel in het beleid als in de uitvoering van niet-planmatig onderhoud zijn de nodige aanpassingen
gedaan. In 2017 is het beleid toegankelijkheid verder doorgevoerd. Meestal voert de eigen
onderhoudsdienst benodigde aanpassingen uit, om zo mensen langer zelfstandig te laten wonen.
Verder heeft een interne werkgroep via de LEAN-methode bij aanvragen voor geriefsverbeteringen en
zelf aangebrachte voorzieningen, de doorlooptijd aanzienlijk verkort. Die is nu maximaal 3 werkdagen.
De werkgroep gaat verder om een beter overzicht te krijgen op garanties bij uitgevoerde onderhoudsen nieuwbouwprojecten.
Het ZAV-beleid (zelf aangebrachte voorzieningen) en beleid rondom geriefsverbeteringen is herzien
en wordt in de loop van 2018 geïmplementeerd.
Binnen het onderhoudsteam sturen we ook aan op een nog efficiëntere werkwijze, zowel bij onze
eigen medewerkers als bij derden. Daarbij is in 2017 de aansturing van de eigen onderhoudsdienst
gewijzigd. Een opzichter stuurt nu rechtstreeks de allrounders aan en stemt af met het
klantcontactcentrum voor een zo goed mogelijke inzet van deze allrounders. In 2018 wil UWOON de
mogelijkheden onderzoeken om met een plansysteem de allrounders centraal in te plannen. Zij
kunnen hun administratie dan ook digitaal afhandelen.
In 2017 heeft een verkenning plaatsgevonden van de mogelijkheden voor het zelf, digitaal inplannen
van reparatieverzoeken door huurders. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt en we verwachten dat dit
begin 2019 operationeel is. Verder gaat een proef starten met vraaggestuurd onderhoud. Het
mutatiebeleid van UWOON wordt herzien. En tijdens de voorbereidingen voor (onderhouds)projecten
moet meer kennisoverdracht plaatsvinden tussen medewerkers van planmatig onderhoud en nietplanmatig onderhoud. Daarmee kunnen we betere afwegingen maken in toe te passen
materiaalkeuzes.
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4. Wonen, welzijn, zorg
Buiten de reguliere woonruimteverdeling om huisvesten we mensen die om bijzondere redenen (soms
dringend) woonruimte nodig hebben, en vaak ook extra begeleiding. Voorbeelden zijn
vergunninghouders, vrouwen uit opvanghuizen en mensen met een verstandelijke of psychische
beperking. UWOON vindt het belangrijk dat er woningen zijn voor mensen met een bijzondere
(zorg)vraag die het op eigen kracht niet direct redden op de woningmarkt.
4.1 Urgentieaanvragen
Soms is er een dringende reden waarom mensen woonruimte nodig hebben en geen tijd om te
wachten tot hun inschrijfduur voldoende is. De onafhankelijke, regionale urgentiecommissie besluit of
iemand voorrang krijgt. Volgens een objectief vastgesteld kader maakt de commissie de vaak
moeilijke afweging. Urgentie is mogelijk vanwege een aantal redenen:
 medische urgentie
 dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen nadat ouders scheiden of hun relatie
verbreken
 financiële problemen
 huuropzegging door de verhuurder van legale - zelfstandige - woonruimte, gehuurd voor
onbepaalde tijd (stadsvernieuwingsurgentie)
 calamiteiten
Het aantal aanvragen met als reden scheiding of medische problematiek is gestegen. Samen leidt dit
tot zo’n 60% van de aanvragen. Het aantal aanvragen met als reden financiële problemen is gedaald.
De regionale urgentiecommissie kende het afgelopen jaar 102 van de 192 aanvragen toe. Dat
betekent een einde aan de daling in aanvragen en afgegeven urgenties van de afgelopen jaren
(2016: 88 van 150, 2015: 98 van 168).
In 2017 verhuurde UWOON 22 van de vrijkomende woningen aan mensen met urgentie: acht in
Harderwijk, vijf in Ermelo en negen in Elburg.
4.2 Vergunninghouders
Vergunninghouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen. Zij gaan deel uitmaken van
de Nederlandse samenleving. De rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders een
gemeente moet huisvesten. Het aantal is in verhouding met het aantal inwoners van een gemeente.
De gemeente moet geschikte woonruimte vinden en maakt hiervoor in de meeste gevallen afspraken
met woningcorporaties. UWOON voelt zich verantwoordelijk om woningen te bieden voor het grootste
deel van de gemeentelijke taakstelling. In deze regio zijn wij immers de grootste sociale verhuurder.
De gemeentelijke taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders lag in 2017 veel lager
dan in 2016. De oorzaak van de lagere taakstelling was de lagere instroom van vluchtelingen in
Nederland. Toch heeft UWOON in 2017 veel meer vergunninghouders gehuisvest dan in 2016, vooral
om de achterstand uit 2016 in te halen. In Ermelo konden we de achterstand onder andere oplossen
door - in overleg met de gemeente - een woongebouw geschikt te maken voor huisvesting van 15
vergunninghouders. De gemeente ondersteunt de opvang van deze mensen door de aanstelling van
een huismeester; een initiatief dat UWOON zeer waardeert.
Het splitsen van woningen voor de verhuur van kamers was in 2016 een goede strategie om de vele
alleenreizende vergunninghouders te huisvesten. Zo lieten we de vraag naar kleine appartementen
niet teveel oplopen. Dit was in 2017 nauwelijks nog nodig. Het gros van de vergunninghouders
bestond in 2017 uit ‘na-reizigers’: gezinsleden van al eerder hier gehuisveste vluchtelingen. Daardoor
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ligt de grootste druk nu op het reserveren van ruime eengezinswoningen met een lage huurprijs voor
de relatief grote gezinnen die naar onze regio komen.
Huisvesting vergunninghouders 2016 en 2017
taakstelling gemeenten
aantal mensen door
UWOON gehuisvest

gebruikte aantal
woningen

Gemeente
Elburg
Ermelo
Harderwijk

2016
58
67
116

2017
32
37
62

2016
28
21
35

2017
37
56
43

2016
17
17
29

2017
9
26
13

Totaal

241

131

84

136

63

48

Het aantal vergunninghouders dat door UWOON is gehuisvest in 2017 is groot. Daarnaast wisten de
gemeenten ook op andere manieren vergunninghouders te huisvesten. In Elburg, Ermelo en
Harderwijk zijn de gemeenten er in geslaagd om de taakstelling volledig te realiseren, inclusief het
wegwerken van de achterstanden uit 2016. In Elburg is zelfs een voorschot genomen op de
taakstelling van 2018.
4.3 Langer zelfstandig thuis wonen
Een doelstelling uit ons ondernemingsplan is dat we ervoor willen zorgen dat mensen met een fysieke,
verstandelijke of psychische beperking meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig te blijven wonen.
In de prestatieafspraken met de gemeenten is voor de komende jaren het volgende opgenomen:
 We maken het mogelijk dat 3% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan mensen
met een zorgvraag; daarin is 2% voor de uitstroom uit de maatschappelijke zorg.
 We werken mee aan flexibele, tijdelijke huisvestingsmogelijkheden.
 We werken actief mee aan het uitbreiden van mogelijkheden rondom begeleid wonen.
 We staan open voor nieuwe wooninitiatieven van bewoners en/of zorgorganisaties op het
gebied van wonen en zorg.
Door de gemeente Harderwijk zijn ervaringen geïnventariseerd met WMO-aanvragen in de gemeenten
Ermelo en Harderwijk. In 2018 wordt gewerkt aan een convenant hierover.
Toegankelijkheid verbeteren
Huurders van UWOON hebben sinds het najaar van 2016 de mogelijkheid om hun woning door
UWOON toegankelijker te laten maken. Daarmee kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.
Voorwaarde is dat de woning binnen 600 meter van voorzieningen ligt. Het gaat om eenvoudige
aanpassingen zoals het weghalen van drempels, het plaatsen van een extra trapleuning, het ophogen
of verbreden van straatwerk, of het verplaatsen van een radiator voor een bredere doorgang. In 2017
voerden we op ca. 100 adressen toegankelijkheidsmaatregelen uit. Ook bij 6 woongebouwen werden
maatregelen uitgevoerd. Ook in 2018 is er budget beschikbaar voor aanpassingen.
Prijsvraag voor betrokkenheid in wijken
Eind 2016 schreven we een prijsvraag uit voor het verbeteren van de betrokkenheid in wijken.
Daarmee wilden we het sociaal vangnet in de wijk versterken, opnieuw met het doel dat huurders
succesvol zelfstandig thuis blijven wonen. De voorstellen moesten vóór 1 maart 2017 zijn ingediend.
Helaas ontvingen wij helaas geen aanvragen. We gaan bekijken of er andere manieren zijn om de
betrokkenheid te vergroten. In 2018 gaan we ook in gesprek met welzijnsinstellingen om na te gaan
of, en wat er nodig is om het sociaal vangnet te versterken of sterk te houden.

Jaarstukken 2017
31

4.4 Uitstroom uit (tijdelijke) instellingen/nieuwe initiatieven begeleid wonen
Regelmatig hebben we contact met zorgorganisaties. Onder meer door de extramuralisering zijn zij op
zoek naar veel kleine, zelfstandige woningen voor ‘uitbehandelde’ cliënten. Daardoor krijgt de
betreffende zorgorganisatie weer plaats en capaciteit om nieuwe cliënten in behandeling te nemen. In
samenwerking met de zes gemeenten in onze regio en de vier corporaties die hier werkzaam zijn,
hebben we afspraken gemaakt voor het huisvesten van deze doelgroep.
3%-regeling
Met de gemeenten maakten we in het kader van de woonruimteverdeling de afspraak, om structureel
2% van de vrijkomende huurwoningen beschikbaar te houden voor uitbehandelde cliënten. Deze
woningen worden via een ‘Centrale Uitgang’ beschikbaar gesteld aan de zorgorganisaties. Daar wordt
de prioriteit bepaald van de te huisvesten cliënten. Daarnaast kan elke corporatie jaarlijks voor 1% van
de vrijkomende woningen zelfstandig afspraken maken met zorgorganisaties voor het huisvesten van
bijzondere doelgroepen. Het gaat voor UWOON op jaarbasis om circa 17 kleine appartementen,
waarvan zo’n 6 voor de zelfstandige afspraken. De regeling was lange tijd in ontwerp en we
gebruikten in 2017 vier woningen voor de 3%-regeling. In 2018 kunnen we de uitvoering van de
regeling voortvarend oppakken, mede gezien het sterk verminderde aantal te huisvesten
vergunninghouders.
Inhaalslag extramuralisering bij zorgorganisaties
Bij de zorgorganisaties was sprake van stagnatie in de uitstroom van uitbehandelde cliënten. Om die
op te heffen, spraken de corporaties en gemeenten af om regionaal in totaal 21 woningen extra vrij te
maken voor deze doelgroep (zes woningen in Harderwijk en in de vijf andere gemeenten elk drie
woningen). De 21 woningen worden in de tweede helft van 2017 en heel 2018 beschikbaar gesteld
aan cliënten van de zorgorganisaties. Ook dit loopt via de Centrale Uitgang.
Voor UWOON gaat het in totaal om 10 woningen in anderhalf jaar, waarvan we er in 2017 al vijf
hebben ingezet.
Woningen voor opvang ex-verslaafden (3%-regeling)
UWOON stelde in 2017 een woning beschikbaar aan het project Begeleid Wonen van IrisZorg
Verslavingszorg. In totaal verhuurden we daarmee twee woningen aan IrisZorg voor deze doelgroep.
Dat past in het kader van de 3%-regeling. In 2017 namen drie cliënten hun huurwoning over van
IrisZorg na geslaagde begeleiding. Zo hielpen we deze mensen op weg naar zelfstandig wonen.
Woningen voor jongeren met gedragsstoornis (3%-regeling)
In 2017 verhuurde UWOON twee woningen aan stichting ’s Heeren Loo voor het huisvesten van
jongeren met een gedragsstoornis. De woningen staan in Ermelo en Harderwijk. Ook dit past in het
kader van de 3%-regeling. In 2017 namen twee cliënten hun huurwoning over van stichting ’s Heeren
Loo na geslaagde begeleiding. Ook deze mensen hielpen we zo op weg naar zelfstandig wonen.
Time Out Plek (Elburg)
In 2017 verhuurde UWOON een woning in Elburg aan stichting EBC, om mensen de ruimte te bieden
voor een ‘time out’. De Time Out Plek moet Elburgers in acute nood een veilige en rustige plek geven
waar men tijdelijk op verhaal kan komen, in de buurt van het eigen sociale netwerk. Dat moet
voorkomen dat de situatie escaleert en iemand bijvoorbeeld dakloos wordt of intensieve zorg nodig
heeft. Een evaluatie in 2018 moet uitwijzen of dit project een vervolg krijgt.
Kans2grow (Elburg)
In 2014 besloten we in Elburg twee woningen beschikbaar te stellen voor de opvang van jonge
moeders, voor een periode van drie jaar. EBC verzorgt met vrijwilligers de begeleiding. De
huurovereenkomst eindigde op 1 september 2017. In het voorjaar van 2017 evalueerden we het
project en we besloten de contracten om te zetten naar onbepaalde tijd. Daarbij koos EBC ervoor om
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de doelgroep enigszins te verbreden: oorspronkelijk waren de woningen voor alleenstaande
tienermoeders, nu voor jonge alleenstaande moeders die zichzelf niet zelfstandig kunnen redden.
Stap voor stap wonen (Harderwijk)
UWOON werkt met de gemeente Harderwijk (vanuit de regiofunctie), Omnia Wonen, EBC en Stichting
Ontmoeting samen in het project ‘Stap voor stap wonen’. Het project is er voor mensen met een
afstand tot de woningmarkt, bijvoorbeeld mensen vanuit de nachtopvang. UWOON en Omnia Wonen
bieden woningen aan waarin mensen in stappen terug kunnen keren naar zelfstandig wonen.
UWOON verhuurt drie verschillende woningen binnen dit project. Daarmee kunnen cliënten in elke
fase van dit project bij UWOON terecht. De zorgpartners begeleiden de bewoners. In 2017 bleek uit
de evaluatie van dit project door de zorgorganisaties, dat het niet volledig aan de verwachtingen
voldoet. Nadere afstemming in 2018 moet zorgen voor een blijvend zinvol gebruik van deze woningen
voor de doelgroep.
4.5 Bijzondere woonvormen
Elburg
UWOON verhuurt in de gemeente Elburg 122 woongelegenheden aan, of via zorginstellingen.
Careander, EBC en ’s Heeren Loo zijn met respectievelijk 35, 29 en 28 woningen de grootste
afnemers. Andere instellingen zijn GGZ Centraal (12), Stichting Philadelphia en Stichting
InteraktContour (ieder 6) en De Drie Notenboomen (Thomashuis: 6). Voor ‘s Heeren Loo werden in
2017 in ‘t Harde 24 appartementen opgeleverd.
Ermelo
UWOON verhuurt in de gemeente Ermelo 329 woongelegenheden aan, of via de volgende
instellingen: Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe (92), ’s Heeren Loo (77), Bartiméus (63),
GGZ (59), De Drie Notenboomen (Thomashuis: 9, Herbergier: 16), Stichting Sirach (7), Stichting
ZorgNvrij (6).
Harderwijk
UWOON verhuurt in de gemeente Harderwijk 238 woningen aan, of via diverse instellingen:
Careander (99), Zorggroep Noordwest-Veluwe (72), IrisZorg (28), Fokus (14), Abbeyfield (10),
’s Heeren Loo (8), BMO (3), Stichting De Ontmoeting (1), EBC (2) en stichting Leger des Heils (1).
Bij de woningen voor Fokus in Harderwijk blijkt de laatste jaren structureel leegstand te ontstaan. In
2017 zijn extra initiatieven ondernomen om nieuwe cliënten te vinden, helaas nog zonder succes. Los
van de leegstandskosten is dit zorgelijk, gezien de hoge druk op de woningmarkt.
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5. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
UWOON wil mensen laten wonen zoals zij dat zelf graag willen, met respect voor elkaars leefstijl.
Onze waarde in de wijken ligt in signaleren, verbinden en faciliteren. Wij benoemen wat we doen,
waarin we goed zijn en wat we voor huurders en onze partners kunnen betekenen, maar ook wat we
van hen verwachten om tot resultaat te komen. Samen met partners en huurders zoeken we naar
mogelijkheden om elkaars kwaliteiten het beste te benutten. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en
betere samenwerking op kleine en grote schaal. Enkele voorbeelden komen in dit hoofdstuk aan bod.
5.1 Leefbaarheid
Waar mogelijk initiëren we verbeteringen, samen met andere partijen in de wijk. We hebben in 2017
gemerkt dat we sterk zijn in het signaleren en verbinden van mensen en partijen. Bewoners alleen
faciliteren om tot resultaat te komen is niet altijd genoeg. Daarvóór zit de stap om huurders ‘uit te
dagen’ samen iets te bereiken. We laten huurders inmiddels op verschillende manieren met elkaar
werken aan (nog) mooie(re) en saamhorige wijken. We zijn bovendien efficiënter en effectiever door
meer preventief te werken en daarin samenwerking te zoeken met (hulpverlenende) partijen en
bewoners.
Er zijn ook signalen die ons zorgen baren. De belangrijkste is de toename van bewoners met een
psychiatrische aandoening in de wijk, als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid. Mensen worden
minder snel opgenomen in een instelling en wonen langer zelfstandig thuis. Dit geeft druk op de
leefbaarheid in wijken. Het probleem lijkt toe te nemen en plaatst UWOON soms in een spagaat. We
willen dat mensen hulp krijgen en ze niet uit hun huis zetten of een juridische procedure starten.
Tegelijkertijd willen we niet dat ernstige overlast voor buren ontstaat. Dat geeft een gevoel van
onmacht.
We blijven ons ook in 2018 inzetten voor zo vroeg mogelijke (preventieve) aanpak van overlast en
huurachterstand. Medewerkers met klantcontact ‘achter de voordeur’ zijn bijvoorbeeld getraind hoe zij
mensen met psychiatrische aandoeningen of een lichte verstandelijke beperking kunnen herkennen.
Bij huurachterstanden gaan we tijdig, samen met Stimenz, bij huurders op huisbezoek. Door al deze
mogelijke signalen komen bewoners met (meervoudige) problematiek sneller bij hulpverleners terecht
en kunnen we realistische afspraken maken.
Hennepconvenant
UWOON was in 2014 medeondertekenaar van een hennepconvenant voor de regio Oost-Nederland.
Deelnemers zijn gemeenten, woningcorporaties, politie, Openbaar Ministerie en netbeheerder Liander.
Het doel is sneller illegale hennepkwekerijen te vinden en ontmantelen en zo (brand)gevaar en
leefbaarheidsproblematiek te voorkomen. Door het regionale convenant is er een betere
samenwerking en meer duidelijkheid en eenheid, onder meer richting de rechtbank.
Bij ontdekking sluit in Harderwijk en Ermelo de gemeente de woning en ontbinden wij hierop het
huurcontract, of we vragen de bewoner om de huur op te zeggen. Zo voorkomen huurders een
juridisch proces waar veel kosten mee gemoeid zijn. Wel moeten deze huurders eventuele
herstelkosten betalen en kunnen zij in onze regio (voorlopig) geen andere woning huren. In Elburg is
de samenwerking ook goed; de gemeente kiest er daar echter nog niet voor om een woning te sluiten.
Door meerdere plantages in vooral Harderwijk - niet alleen in huurwoningen - ontstaat er soms
vertraging in (de aankondiging van) het sluiten van woningen. In die situaties moet UWOON meer
inspanningen verrichten voor het beëindigen van het huurcontract. In goed overleg met de gemeente
zoeken we naar een oplossing.
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Vroegsignalering verward gedrag
De sociale problematiek in wijken leek in 2015 en 2016 al complexer te worden. We hebben dat in
2017 nog duidelijker ondervonden. Door veranderde regelgeving blijven ouderen langer zelfstandig
wonen, ook met beperkingen. Verder zijn minder bedden beschikbaar voor mensen met een
psychiatrische aandoening. De toenemende GGZ-problematiek in onze wijken zagen we in 2016 al
terug via het project buurtbemiddeling: ongeveer de helft van de meldingen had hiermee te maken.
Eerder was dat het geval bij ongeveer een kwart van de meldingen. Ook landelijk geven cijfers aan
dat de problematiek verder toeneemt.
We weten uit ervaring dat vroeg signaleren vaak grotere problemen voorkomt. In 2015 zijn we al
gestart met een samenwerkingsverband met Stichting Ontmoeting in Harderwijk en het Sociaal Team
in Ermelo en Elburg. Dankzij korte lijnen pakken we overlast snel en adequaat aan en konden we in
meerdere gevallen erger voorkomen. Toch merken we bij verward gedrag dat er nog geen goed
sluitend netwerk is. Buurten komen hierdoor onder druk te staan. Wat opvalt:
 hulpverlening is te vrijblijvend
 door privacywetgeving is het lastig samen op te trekken
 er is vaak geen regiehouder
 er is te weinig begeleiding
Met enkele partners zijn we gestart om met deze punten te komen tot een betere aanpak. Daarbij is
de hulp van gemeenten en instellingen als de GGZ essentieel. Doel is om mensen met verward
gedrag beter te laten wonen in de wijken, maar ook omwonenden te helpen en versterken.
Gedragsaanwijzing bij overlast
Helaas komt het voor dat door gedrag van huurders de leefbaarheid achteruit gaat en omwonenden
daar ernstig last van hebben. In 2016 zijn we gestart met het gebruik van gedragsaanwijzingen. Dit
hebben we in 2017 voortgezet. UWOON hoort bij de corporaties die voorop lopen in het gebruik van
dit instrument.
De gedragsaanwijzing is een laatste waarschuwing om een mogelijke gang naar de rechtbank te
voorkomen. We maken de overlastgever duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt. Extra voordeel
hiervan is dat de buurt concreet merkt dat UWOON werkt aan het stoppen van de overlast. Ook
hulpverleners betrekken we in de procedure. Een gedragsaanwijzing kan de hulpverlener zelfs
ondersteunen: we kunnen daarin hulp verplicht stellen en zo voorkomen dat iemand geen hulp
accepteert terwijl die wel nodig is. In 2017 heeft UWOON 5 gedragsaanwijzingen gegeven. Die
hebben tot nu toe in alle gevallen het gewenste resultaat. Een gang naar de rechter is voorkomen en
de overlast is beheersbaar of niet meer aanwezig.
Einde Sociaal-vangnetoverleg (SVO)
UWOON maakte jaren onderdeel uit van het sociaal-vangnetoverleg in Elburg, Ermelo en Harderwijk.
Hierin werkten meerdere organisaties op de Noord-Veluwe samen om mensen met problemen te
helpen. Denk aan het voorkomen van schulden, het goed begeleiden van kinderen uit
probleemgezinnen, of het signaleren en aanpakken van GGZ-problematiek. Het SVO vond iedere zes
weken plaats. GGD Noord- en Oost Gelderland zorgde voor de coördinatie vanuit het meldpunt
Maatschappelijke Zorg.
In 2017 is een einde gekomen aan het SVO. Per gemeente is gekeken naar een betere organisatie
hiervan. Een mooi voorbeeld is het Sociaal Team in Ermelo. Dit team komt wekelijks samen en
bestaat uit een beperkt aantal partijen. Er is een duidelijke regiehouder per situatie en er worden
concrete afspraken gemaakt over de voortgang. Partijen uit het voormalig SVO sluiten indien nodig
aan bij het Sociaal Team. Die deelnemers kunnen 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.
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Bewonerscommissies
De buurtbeheerders van UWOON overleggen gemiddeld twee keer per jaar met de
bewonerscommissies die actief zijn in onze woongebouwen. Belangrijke onderwerpen van gesprek
zijn veiligheid en onderhoud. Door goed contact weten de bewonerscommissies onze
buurtbeheerders ook buiten het reguliere overleg te vinden bij kwesties die spelen in het woongebouw
of bij bewoners. Dit zorgt voor een beter leefklimaat voor onze huurders in de gebouwen en wijken.
Bewonerscommissies en huurdersverenigingen zijn actief in de volgende woongebouwen:
Elburg
Ermelo
Harderwijk
Hart van Thornspic
Weegakker
De Zeven Akkers
Palaver
IJsvogel
Albert Verweijplein
Baron van Lynden
Vijverhof
Kortekamp
Parc Viventra
Weidewaard
Burg. Langmanstraat
De Drie Clusters
Groot Horloo
P.C. Boutenslaan
Specht-/Eksterstraat
Goeman Borgesiuslaan
De Verbinding
UWOON is ook actief binnen meerdere buurtteams. Verder werken onze buurtbeheerders bij
verschillende wooncomplexen nauw samen met (vrijwillige) toezichthouders. Wij vinden de
samenwerking met deze betrokken bewoners zeer waardevol en belangrijk voor de leefbaarheid.
5.2 Leefbaarheidsprojecten in gemeenten
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is al jaren een belangrijk instrument bij de aanpak van problemen tussen bewoners.
Vrijwillige bemiddelaars zoeken 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 in aanwezigheid van buurtbemiddeling,
voordat professionele partijen in actie moeten komen. Verschillende instanties coördineren
Buurtbemiddeling:
 Elburg: een externe projectleider die werkt in meerdere gemeenten
 Ermelo: Welzijn Ermelo
 Harderwijk: ZorgDat
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Harderwijk
Overige bemiddelingen

49

2017

Het aantal geslaagde bemiddelingen is in 2017:
 Elburg: 61 (14 nog in behandeling)
 Ermelo: 24 (2 nog in behandeling)
 Harderwijk: 78 (4 nog in behandeling)
De cijfers over buurtbemiddeling in Elburg zijn inclusief de gemeenten Oldebroek en Nunspeet.
Buurtinitiatieven
We stimuleren bewonersinitiatieven waar mogelijk in al onze wijken. Er zijn tal van mogelijkheden voor
bewoners om samen activiteiten te organiseren - van barbecues tot opruimacties - die de leefbaarheid
en de saamhorigheid bevorderen. Steeds vaker proberen we bewoners te enthousiasmeren en
ondersteunen om samen met andere bewoners initiatieven van de grond te laten komen. UWOON
stelt bijvoorbeeld materialen ter beschikking als huurders aan de slag willen met groenonderhoud, of
de schoonmaak van hun wijk of gebouw. Een ander voorbeeld is Burendag, een succesvol landelijk
initiatief dat het contact tussen buren stimuleert en bijdraagt aan een sterkere sociale samenhang. De
welzijnsorganisaties helpen bewoners bij de organisatie van dit evenement. Het Oranje Fonds en
Douwe Egberts kunnen deze dag (ook financieel) steunen. UWOON ondersteunde het evenement op
verzoek van bewoners onder andere door het uitlenen van springkussens, tenten en statafels.
Voor een goed idee dat huurders samen met de buurt op willen pakken, stellen we ook regelmatig
budget beschikbaar. Waar mogelijk koppelen we huurders bovendien aan andere instanties en/of
medehuurders. Mooie voorbeelden zijn binnenpleinen en gemeenschappelijke tuinen die bewoners
zelf opknappen en onderhouden, het schoonmaken van eigen woongebouwen, het gezamenlijk
plaatsen van schuttingen (in samenwerking met welzijnsinstelling, gemeente en provincie) en het
project ‘Leefbaar Goeman’ waar bewoners met elkaar zorgen voor een mooiere omgeving.
Elburg
Wijkactiviteiten
Voor verschillende initiatieven in Elburg stelde UWOON springkussens, partytenten en andere
materialen beschikbaar. De organisatie was vaak in handen van Stichting Wiel, soms van
zorgorganisaties of inwoners. UWOON faciliteert de activiteiten omdat daarmee het onderlinge contact
tussen inwoners verbetert. Het ging onder andere om een huttenbouwfeest in Molendorp,
verschillende bijeenkomsten in of bij ‘Hart van Thornspic’ en verschillende buurtbarbecues. Daarnaast
zijn er meerdere verwaarloosde tuinen aangepakt met hulp van Stichting Present.
Doe’th
Sinds 2015 is er in Elburg het Sociaal Team Doe’th. UWOON is in de ‘tweede ring’ bij dit project
betrokken, als partij die vroegtijdig mogelijke problemen en kansen in de wijk signaleert. De
(zorg)professionals van het team gaan daar dan mee aan de slag. Een mooi voorbeeld van het
benutten van elkaars krachten. Eind 2017 zijn ook hier de eerste stappen gezet om het voormalige
Sociaal-vangnetoverleg te koppelen aan team Doe’th.
Extra begeleiding vergunninghouders
In 2017 leidde een aantal situaties met vergunninghouders tot onrust. De samenwerking tussen onder
andere gemeente, politie en buurtbemiddeling is daarin goed verlopen. Het blijft ook in de toekomst
zaak om goed met elkaar te blijven optrekken.
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Ermelo
Wijkteams Ermelo
In Ermelo functioneren twee teams die gezamenlijk ondersteuning bieden aan wijken:
 Het Sociaal Team biedt individuele professionele ondersteuning bij (complexe) problemen.
 Het Leefbaarheidsteam biedt ondersteuning aan inwoners die samen met anderen iets
positiefs willen doen voor een prettige buurt, wijk en/of Ermelo.
De teams zijn dé ingang voor alle inwoners die passende ondersteuning voor hun vraag zoeken.
UWOON signaleert in de ‘tweede ring’ problemen en kansen en verbindt die met de
hulpverleners/zorgprofessionals uit de teams. In 2017 zijn die verbanden naar ieders tevredenheid
verder uitgebreid. Het Sociaal-vangnetoverleg is op een natuurlijke manier opgegaan in het Sociaal
Team. UWOON kan signalen uit wijken indien nodig wekelijks bespreken. Vroeg signaleren is een
belangrijk onderdeel en sterk punt van de samenwerking met het Sociaal Team in Ermelo. Alle
signalen kunnen we op één plek inbrengen; een enorme meerwaarde. En er is te allen tijde een
regiehouder. Zo belanden er geen zaken tussen wal en schip.
Wijkschouw
Net als in andere jaren nam UWOON deel aan de wijkschouwen. Samen met buurtbewoners,
gemeente en betrokken maatschappelijke partners bekijken we de wijk. Zo melden bewoners
makkelijker problemen en kunnen we snel en adequaat knelpunten aanpakken.
Emaus College
UWOON besteedde ook dit jaar werk uit aan het Emaus College. Deze organisatie begeleidt jongeren
met gedragsproblemen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 23 jaar. De jongeren hebben vaak
vervelende en teleurstellende ervaringen, hebben in andere instellingen gezeten of kennen een nare
thuissituatie. Zij volgen een opleiding en krijgen via Kwadrant Emaus een zinvolle dagbesteding. Ze
krijgen door te werken weer een plaats in de maatschappij. UWOON draagt daar graag aan bij.
Extra taken toezichthouders Leeuwerikstraat
In 2017 startte een pilot waarbij toezichthouders (huurders die vrijwillig een oogje in het zeil houden in
en rond hun woongebouw) een extra taak kregen: schoonmaak van de algemene ruimten. De
toezichthouders boden dit zelf aan. In 2018 evalueren we de uitkomsten, maar de eerste signalen zijn
positief. Bewoners lijken zich meer verbonden te voelen bij het schoonhouden van deze ruimten,
mensen spreken elkaar beter en makkelijker aan, het woongebouw is schoner en bovendien gaan de
servicekosten naar beneden.
Harderwijk
Wijkschouw
Ook in Harderwijk neemt UWOON al jaren deel aan de wijkschouwen, om samen met buurtbewoners,
gemeente en betrokken maatschappelijke partners knelpunten in de wijk te verbeteren.
Wijkactiviteiten
UWOON ondersteunt waar mogelijk activiteiten die de saamhorigheid onder bewoners vergroten. We
zijn geen organisator, maar stellen bijvoorbeeld ruimte of materialen beschikbaar. In 2017 deden we
dat onder andere bij:
 Kinderactiviteiten in Het Clusterhuis op woensdagmiddagen
 Wekelijkse activiteiten voor huurders in het Harderwijkhuis
 Gezamenlijke schoonmaakacties van kinderen en volwassenen op nationale schoonmaakdag
 Kinderactiviteiten in het Hoekie (garage aan de P.C. Boutenslaan) op woensdagmiddagen
 Speldagen op scholen in de wijk
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Buurtbarbecues
Het aanbrengen van kerstversiering bij entrees van diverse gebouwen (of we stimuleerden
bewoners dit te doen)
De Bosbox voor kinderen in de Stromenwaard, twee keer per week (bemand door vrijwilligers
en bewoners, met ondersteuning van ZorgDat en de sportbuurtcoach)
Activiteiten in gang gezet door Leefbaar Goeman

Huttenbouwfeest
Met meer dan vijfhonderd jonge deelnemers was het jaarlijkse Huttenbouwfeest wederom een groot
succes. UWOON zorgt voor de houten pallets waarmee gebouwd wordt. UWOON en ZorgDat
verzorgen ook de op- en afbouw van het feest.
Reclassering
Reclassering Nederland verwees in 2017 weer meerdere mensen met een werkstraf naar UWOON.
Zij verwijderen zwerfvuil, doen veeg- of schoffelwerk, of verzorgen schoonmaakwerk rond de
woongebouwen.
Samenwerking Vluchtelingenwerk: ‘Werken in wijken’
De samenwerking tussen de gemeente Harderwijk, Vluchtelingenwerk, ZorgDat en UWOON bij het
zoeken van een nuttige dagbesteding voor vluchtelingen in de gemeente hebben we in 2017
doorgezet. ZorgDat is hier op grotere schaal mee doorgegaan in Harderwijk. Dit draagt bij aan een
betere integratie en acceptatie in de samenleving. UWOON draagt daarbij ideeën of opdrachten aan.
Vele mooie initiatieven hebben in 2017 plaatsgevonden waarbij buurten mooier en schoner zijn
geworden.
Tuinonderhoud Stichting de Ontmoeting
Ook in 2017 pakten dak- en thuislozen van Stichting de Ontmoeting weer veel tuinen en openbaar
groen rond gebouwen van UWOON aan. Zij hielpen bewoners die door lichamelijke klachten of
ouderdom niet in staat zijn hun tuin zelf te onderhouden. Ook achterpaden in complexen zijn
schoongemaakt en er was weer een succesvolle actie ‘winteroplossingen’. Bezoekers van de
Ontmoeting schilderden in appartementencomplexen en brandgangen.
Leefbaar Goeman
In 2017 hebben bewoners aan de Goeman Borgesiuslaan het in 216 gestarte initiatief ‘Leefbaar
Goeman’ verder doorgezet. Doel is de leefbaarheid in de wijk, in het bijzonder bij de drie flats, te
vergroten. Na bijeenkomsten om tot inzichten en ideeën te komen, zijn de bewoners overgegaan tot
actie. De omgeving is mooier en schoner is, de liften en galerijen zijn minder vervuild en er zijn nieuwe
speeltoestellen.
Pilot camerabewaking
Bij enkele gebouwen zien we helaas een toename van vervuiling. We werken samen met bewoners
om dit tegen te gaan. Regelmatig spreken zij de wens uit voor cameratoezicht. UWOON had daar
geen ervaring mee en is, mede gezien de privacy van bewoners, niet per definitie voorstander. We zijn
in 2017 doorgegaan met een proef met cameratoezicht bij een van onze gebouwen en we hebben
twee omliggende gebouwen ook voorzien van camera’s. Hierover zijn vooraf met bewoners goede
afspraken gemaakt. De resultaten na het eerste jaar zijn positief. Bewoners zijn tevreden, alerter bij
vervuiling, helpen bij het achterhalen van veroorzaker(s) en de schoonmaakkosten nemen af. Om te
onderzoeken of dit ook werkt bij ernstige vervuiling in andere gebouwen, zetten we in 2018 een
mobiele camera in bij excessen. Doel is niet om overal camera’s te hebben, maar ze wel in te kunnen
zetten als middel om vervuiling tegen te gaan, altijd in overleg met bewoners.
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Schuttingenproject
Met samenwerkingspartners in de wijken hebben we bewoners die financieel niet sterk staan,
gemotiveerd en ondersteund bij het vervangen van slechte schuttingen bij hun woningen. Door een
gezamenlijke aanpak hebben de bewoners elkaar beter leren kennen en is het aanzicht van de buurt
aanzienlijk verbeterd. De pilot vond eind september plaats aan de Mandenmakerstraat en was een
groot succes. Voor de jaarwisseling heeft het project een vervolg gehad aan de van Maerlandhof. Ook
hier is met vereende krachten een fraai resultaat behaald. Het project wordt mede dankzij de
gemeente Harderwijk en de Provincie Gelderland verder uitgebreid.

5.3 Sponsoring
Op 1 juli 2015 werd de Woningwet van kracht. Deze verbiedt sponsoring door woningcorporaties.
Lopende contracten zijn opgezegd en nieuwe sponsorcontracten gaan wij sindsdien niet meer aan.
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6. Onze organisatie
Als maatschappelijke organisatie zoeken we altijd naar een evenwicht tussen financieel en
maatschappelijk rendement. Hoe efficiënter wij onze bedrijfsvoering inrichten, hoe meer ruimte we
hebben voor onze maatschappelijke doelstellingen. Naast een juiste inrichting van de organisatie, kan
UWOON goed presteren dankzij de kwaliteit van medewerkers. Het HRM-beleid speelt daarin een
belangrijke rol. Het is gericht op continuïteit, optimale productiviteit, en het verkrijgen en behouden van
kennis en vaardigheden. Ook besteden we structureel aandacht aan een gezonde en veilige
werkomgeving.
UWOON heeft een overzichtelijke organisatie met korte overleglijnen. We zijn professioneel,
vriendelijk en betrokken bij elkaar en onze klanten. Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep:
daar doen we het voor. Vanuit onze kernwaarden - Toekomstbestendig, Verbinden, Verbeteren,
Betrouwbaar - krijgen nieuwe ideeën steeds meer ruimte. We wegen ons handelen goed af en
kwaliteit staat hoog in ons vaandel.
6.1 Medewerkers
PERSONEELSBESTAND
(peildatum 31-12-2017)
gemiddeld fte in loondienst in kalenderjaar
gemiddeld aantal medewerkers in kalenderjaar

2016

2017

82,43
99,17

77,83
93,16

verschil
2017-2016
-4,6
-6,01

aantal fte in loondienst op peildatum*
aantal medewerkers in loondienst op peildatum*

80,2
96

76,6
92

-3,6
-4

47 (49%)
49 (51%)

46 (50%)
46(50%)

-1 (1%)
-3 (-1%)

2 (2,1%)
40 (41,7%)
54 (56,3%)

2 (2,2%)
39 (42,4%)
51 (55,4%)

0
-1 (0,7%)
-3 (-0,9%)

aantal man in loondienst op peildatum*
aantal vrouw in loondienst op peildatum*
aantal 0-uren
deeltijd
voltijd

gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers**
23,6
23,6
0
* exclusief stagiairs, inclusief tijdelijke inzet ter vervanging van arbeidsongeschikte medewerkers
** exclusief 0-uren medewerkers
INLEENPERSONEEL 2017
wegens arbeidsongeschiktheid (inclusief zwangerschapsverlof)*
in afwachting vervulling vacature*
overig*
kosten inleenpersoneel als % van begrote loonkosten regulier personeel
* als percentage van de totale kosten voor inleenpersoneel in rapportagejaar
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2016
0%
64,7%
35,3%

2017
0%
76%
24%

2,1%

4,6%

LEEFTIJDSOPBOUW
(peildatum 31-12-2017)
leeftijd
aantal personen
% van totaal (92 personen)
ZIEKTEVERZUIM

<=25

25-35

35-45

45-55

>55

1

7

18

34

32

1,1%

7,6%

19,6%

37,0%

34,8%

2016

2017

gemiddelde
2013-2017
3,91%
17,11
1,07
1,13

ziekteverzuim totaal *
4,40%
3,04%
gemiddelde duur* (lang verzuim)*
23,70
10,88
frequentie (lang verzuim)
1,05
0,99
ziekteverzuim kort**
1,09%
1,09%
* uitgedrukt in kalenderdagen
** uitgedrukt in kalenderdagen, verzuim tot één week (gemiddelde duur 2017: 4,2 kalenderdagen)
VERLOOP

2016

2017

verlooppercentage*
12,1%
8,5%
* aantal medewerkers uit dienst / gemiddeld aantal medewerkers (in rapportagejaar)

gemiddelde
2013-2017
8,63%

Aanpassingen in de organisatie
Klantcontact
Bij de herijking van onze dienstverlening in 2016 gaven we aan nog specifieker te willen bekijken hoe
onze omgang met huurders en woningzoekenden het beste aansluit op hun behoeften en onze visie
op goede dienstverlening. We hebben in 2017 onderzocht hoe we klantcontacten kunnen verbeteren.
We streven naar een situatie waarbij onze klanten:
 24 uur per dag, 7 dagen per week antwoord kunnen krijgen op de meest voorkomende vragen
(door persoonlijk en digitaal contact)
 zoveel mogelijk zelf de keuze maken tussen persoonlijk, telefonisch of digitaal contact
 ons dagelijks in iedere gemeente persoonlijk kunnen spreken
 bij specifieke vragen een afspraak kunnen maken om direct de juiste medewerker te kunnen
spreken (waarbij de vraag door één medewerker geheel behandeld kan worden)
 indien gewenst thuis bezocht worden door onze consulenten
 zelf input hebben kunnen geven op onze werkwijze ten aanzien van klantcontacten en dit
terug zien in onze dienstverlening
Medewerkers van de afdeling Wonen, het management en de ondernemingsraad hebben in 2017
nagedacht over de mogelijkheden om dat te bereiken en onze klanten nog beter te kunnen helpen. Dit
heeft geleid tot twee mogelijke scenario’s voor een aanpassing in de huidige organisatie van
klantcontact. Deze worden in 2018 getest. Eén van de mogelijke scenario’s brengt met zich mee dat
huidige verantwoordelijkheden en taken van onze receptie ondergebracht worden bij
woonconsulenten. Als we na evaluatie besluiten tot uitvoering van dat scenario, zal dit helaas leiden
tot boventalligheid van meerdere receptionisten. Als het daartoe komt, is er voor die situatie een
sociaal plan. Uiteraard trachten wij boventallige medewerkers dan te herplaatsen. Indien dit mogelijk
blijkt, stellen we faciliteiten ter beschikking voor compensatie van inkomensverlies én ‘werk-naarwerktrajecten’. Omdat we begrijpen dat eventueel boventallige medewerkers mogelijk willen
anticiperen op de situatie (dit niet af willen wachten), krijgen zij ook de mogelijkheid om al gedurende
de testperiode gebruik te maken van de faciliteiten uit ons sociaal plan.
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Niet-planmatig onderhoud
In 2017 is de aansturing van onze onderhoudsdienst gewijzigd. Eén opzichter/leidinggevende stuurt
nu rechtstreeks alle allrounders aan. Voorheen vond aansturing plaats via een indeling in vijf kleinere
teams. De leidinggevende van de onderhoudsdienst is daardoor ook nog de enige persoon die de
afstemt met de afdeling die de werkzaamheden van de onderhoudsdienst inplant. De organisatie van
niet-planmatig onderhoud is hiermee efficiënter en effectiever geworden. De aanpassing heeft plaats
gevonden zonder het aantrekken en/of vertrek van medewerkers.
In-, door- en uitstroom
In 2017 is merkbaar dat de arbeidsmarkt aantrekt. Vier personen zegden hun contract op om elders
hun carrière voort te zetten. Voor vier anderen eindigde het contract wegens pensionering, de afloop
van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of de uitvoering van het sociaal plan 2016.
We merkten dat meer inspanningen nodig waren voor het vervullen van een aantal vacatures. De
vervulling van enkele vacatures heeft noodgedwongen tijdelijk plaatsgevonden via interim
medewerkers. In 2017 zijn de kosten voor de inzet van interim personeel daarom hoger dan
voorgaande jaren. Om aanstelling in loondienst te bevorderen zijn in 2017 de verantwoordelijkheden
bij enkele functies anders ingedeeld, wat een betere aansluiting gaf bij het aanbod op de
arbeidsmarkt. Ook hebben we in 2017 onze arbeidsmarktcommunicatie geïntensiveerd.
Arbo
Veilig en gezond werken is belangrijk in onze bedrijfsvoering. UWOON zorgt in samenspraak met de
OR voor een actueel arbobeleid. We verlangen ook van aannemers en leveranciers die voor ons
werken dat zij een adequaat beleid voeren voor het veilig en gezond werken van hun medewerkers.
In 2015 is de uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) afgerond. Ernstige risico’s zijn niet
aanwezig. Op enkele punten waren beheersmaatregelen nodig. Die zijn vrijwel allemaal in 2016
uitgevoerd. In 2017 deden we een meting naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en boden we
medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek aan. De resultaten van de PSA-meting waren
positief. In vergelijking met andere organisaties is minder dan gemiddeld sprake van ongezonde
werkdruk. Voor enkele situaties waarin overmatige werkdruk werd ervaren, zijn oplossingen
gevonden. In 2018 doen we opnieuw een RI&E.
In 2017 deden medewerkers 19 meldingen van agressie en onacceptabel gedrag door klanten. Dat
aantal is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Jaarlijks stellen we onze medewerkers in staat zich te
trainen in het voorkomen van en omgaan met agressie. We werken met een agressieprotocol en voor
onze klanten hebben we omgangsvormen gepubliceerd op onze website.
Het verzuimcijfer binnen UWOON was in 2017 met 3,04 procent iets lager dan voorgaande jaren. De
tendens van een licht stijgend verzuimpercentage is daarmee doorbroken. Overigens heeft geen van
de verzuimsituaties een directe relatie met de werksituatie.
Het beleid van UWOON blijft gericht op het voorkomen van verzuim, door onder meer actief aandacht
te besteden een goede werk-privébalans. Met tijdelijk arbeidsongeschikte medewerkers komen we in
iedere situatie tot een persoonlijke re-integratiestrategie, gericht op een spoedige en duurzame
werkhervatting.
Scholing
Voor een dienstverlenende organisatie is het cruciaal dat medewerkers de kwaliteit van hun werk
vasthouden of verbeteren. Daarom investeert UWOON in scholing, waarbij we de balans zoeken
tussen bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities. Met medewerkers bespreken we jaarlijks welke
opleidingen nodig of wenselijk zijn. Voor persoonlijke ontwikkeling is er voor onze medewerkers een
individueel loopbaanontwikkelingsbudget; een uitwerking van cao-bepalingen.
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Stage
Wij dragen graag bij aan de beroepsvorming van mensen en laten studenten graag kennis maken met
de wereld van volkshuisvesting. In 2017 gaven we vijf personen van verschillend opleidingsniveau een
stageplaats op het gebied van wonen (team klantcontact en team leefbaarheid), vastgoed en
communicatie.
Integriteit
UWOON werkt in een publiek taakveld. Het is terecht dat wijzelf en anderen ons handelen kritisch
volgen. Ons beleid moet transparant en integer zijn. Daarnaast heeft UWOON een integriteitscode
met richtlijnen voor gewenst gedrag. Er is ook een interne integriteitscommissie, die bestaat uit
medewerkers van verschillende afdelingen. Zij actualiseren regelmatig onze integriteitscode. De
integriteitscode is openbaar en te vinden op www.uwoon.nl.
Er is een meldregeling voor overtredingen van de integriteitscode. Sinds 2011 gebruiken we het
geautomatiseerde meldsysteem Speakup. Met dat systeem kunnen medewerkers anoniem meldingen
doen over frauduleus, onethisch of onwettig gedrag van anderen. In 2017 zijn er geen meldingen
geweest over vermeend niet-integer handelen.
6.2 Ondernemingsraad
UWOON gaf verdere uitwerking aan het Ondernemingsplan 2015-2019. Begin 2017 ontving de
ondernemingsraad de adviesaanvraag voor een wijziging in de dienstverlening aan klanten, verwoord
in de notitie ‘Contacten van de klant met UWOON’. De OR sprak met alle betrokken medewerkers,
individueel of met een afvaardiging, over deze notitie. Hieruit kwam een aantal ideeën die de OR
vertaalde in een alternatief voorstel. De bestuurder besloot zowel het oorspronkelijke voornemen voor
gewijzigde dienstverlening, als het alternatieve voorstel van de OR in 2018 te gaan testen. Na de
evaluatie wordt de ideale werkwijze vastgesteld.
Communicatie met achterban
Voor de behandeling van de adviesaanvragen ‘Contacten van de klant met UWOON’ en ‘Visie NPO’
legde de OR een luisterend oor bij alle medewerkers. Op de vestigingen werden open spreekuren
georganiseerd. Daarnaast spraken de OR-leden met vertegenwoordigers van diverse functiegroepen
en afdelingen. Medewerkers konden hun vragen ook rechtstreeks aan de OR stellen via de mail.
De Kouterdag, de jaarlijkse bijeenkomst waarbij de OR input vraagt van de achterban, werd helaas
geannuleerd wegens een gebrek aan input. De OR informeerde de achterban in 2017 voornamelijk via
berichten op intranet.
OR-verkiezingen
Het traject naar de OR-verkiezingen leverde zeven zetels en ook zeven (waarvan vier nieuwe)
kandidaten op. Verkiezingen waren daarom niet nodig. Eind januari begon de OR met de kandidaten
aan een nieuwe zittingstermijn.
Algemeen
De OR bestaat uit:
 Mark de Jager (voorzitter, commissie Financiën)
 Henk de Jager (vice-voorzitter, commissie Personeelsbeleid)
 Helen de Jonge (commissie Personeelsbeleid)
 Cor Staal (commissie Personeelsbeleid)
 Bert Smits (commissie Arbo)
 Marnix Lubbertsen (commissie Arbo)
 Mandy de Paauw (commissie Financiën)
Anneke Vos ondersteunt als ambtelijk secretaris de OR.
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Onderwerpen waaraan de OR veel tijd en energie heeft besteed, zijn:
 Adviesaanvragen ‘Contacten van de klant met UWOON’ en ‘Visie NPO’
 Arbo: herzien Plan van Aanpak RI&E
 Verzuimprotocol
 Protocol arbeidsconflict
 Communicatie / werkplezier
In 2017 waren er zes OR-vergaderingen. Daarnaast kwam de OR diverse malen bijeen voor de
behandeling van de adviesaanvragen. Met het bestuur vonden daarnaast vier overlegvergaderingen
plaats. De OR sprak ook met het MT en de Raad van Commissarissen.
OR-Speerpunten voor 2018
 Werkplezier
 Communicatie
 Inzetbaarheid en duurzaamheid werknemers
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7. Governance
Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de missie, doelstellingen,
strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Ook de continuïteit van de organisatie,
risicobeheersing, financiën en het naleven van wet- en regelgeving voor woningcorporaties behoren
tot de taken. De taken van het bestuur zijn geformuleerd in de statuten en het bestuursreglement. Het
bestuur legt intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en extern naar diverse
instanties zoals de ILT en het WSW.
Eisen vanuit de Woningwet aan bestuur en toezicht
De Woningwet stelt eisen aan de geschiktheid van bestuurders en leden van de Raad van
Commissarissen. Bij (her)benoemingen geldt een ‘toets geschiktheid en betrouwbaarheid bestuurders
en commissarissen’. Een positieve zienswijze van de minister is nodig voor de benoeming van een
bestuurder of toezichthouder. Het bestuur en de Raad van Commissarissen volgen verder verplicht
jaarlijkse scholing (permanente educatie: PE). In 2017 zijn het reglement vastgoedcommissie, het
treasurystatuut en het reglement financieel beleid en beheer geactualiseerd, vastgesteld door de
bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Governancecode
UWOON onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties van Aedes. Er zijn vijf
principes die leidend zijn voor iedereen die betrokken is bij het bestuur van en het toezicht op de
woningcorporatie. Deze principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien.
1. De leden van het bestuur en de Raad van Commissarissen hanteren waarden en normen die
passen bij de maatschappelijke opdracht.
2. Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief
verantwoording af.
3. Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn geschikt voor hun taak.
4. Het bestuur en de Raad van Commissarissen gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
5. Het bestuur en de Raad van Commissarissen beheersen de risico’s verbonden aan hun
activiteiten.
Het bestuur en de Raad van Commissarissen realiseren hiermee op herkenbare en transparante wijze
de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen. Een open samenwerking en informatieuitwisseling, en een cultuur van vrije meningsuiting, versterken de effectiviteit van het handelen, het
beleid en de besluitvorming binnen UWOON.
In 2017 waren er geen afwijkingen van de governancecode.
Governance-inspectie
In het voorjaar van 2017 heeft de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) een reguliere
governance-inspectie uitgevoerd bij UWOON. Centraal stonden daarbij de (samenhang in) activiteiten
van sturen, beheersen, toezichthouden en verantwoorden. Ook was er aandacht voor het
integriteitsbeleid en de relatie met stakeholders. UWOON bleek veel zaken de juiste aandacht te
geven en heeft aandachtspunten die de ILT heeft vermeld opgepakt. Beknopt samengevat:
 Risico’s bij afwijkingen van de begroting worden steeds scherper inzichtelijk gemaakt. Ook
leren we van nacalculaties, die we gebruiken als input bij het maken van nieuwe begrotingen.
 In 2016 zijn eerder geconstateerde afwijkingen van de governancecode opgeheven en nu
goed verantwoord.
 Er is voldoende aandacht voor het thema integriteit. Het onderwerp ‘risico op
belangenverstrengeling’ heeft vanaf 2017 expliciet aandacht gekregen. Er is geen aanleiding
om nadere maatregelen te treffen.
 Verbeterpunten uit de visitatie worden in dit jaarverslag expliciet toegelicht.
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De zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen is op 7 december 2017 uitgevoerd, onder
begeleiding van een derde. Een samenvatting daarvan is opgenomen in 7.3 Verslag Raad van
Commissarissen.
In de notulen van de Raad van Commissarissen wordt meer aandacht besteed aan de
gevoerde discussies.
In 2017 is het risicomanagementbeleid vastgesteld.

Accountant
Volgens de Governance Code is de benoemingstermijn van de externe accountant maximaal acht
jaar. Ook is in de code verplicht gesteld dat ten minste eenmaal in de vier jaar het functioneren van de
externe accountant geëvalueerd wordt. Deloitte is sinds 2012 werkzaam als accountant voor UWOON.
Bestuur en RvC hebben in 2016 het functioneren van onze accountant geëvalueerd. De accountant is
toen voor een periode van 4 jaar herbenoemd.
7.1 Risicomanagement
In deze paragraaf beschrijven wij ons systeem voor risicomanagement, de meest relevante risico’s
voor UWOON in de komende jaren, de generieke risicobereidheid en aanvullende
beheersmaatregelen. Het overzicht is niet uitputtend en vooral bedoeld een overzicht te geven van de
belangrijkste aspecten.
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). Soms gaat het ook om andere effecten, zoals imagoschade als er fouten gemaakt zijn of
regels zijn overtreden.
Risicomanagementbeleid
In 2017 is risicomanagementbeleid opgesteld. Dat is vastgesteld door het bestuur op 5 september
2017 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 16 oktober 2017.
In het beleid zijn het proces en de verantwoordelijkheden beschreven bij risicomanagement en de
koppeling met de reguliere planning- en controlcyclus. In 2018 wordt het risicomanagementbeleid
verder ingevoerd binnen de organisatie en ook vertaald naar tactisch niveau.
Risicobereidheid
Gezien onze maatschappelijke doelstellingen wensen we op een zorgvuldige wijze om te gaan met de
aanwezige en toekomstige middelen. Daarbij hoort een gemiddeld lage tot matige risicobereidheid.
7.1.1 Strategische risico’s
In 2016 zijn de belangrijkste strategische risico’s geïnventariseerd. Die zijn in 2017 verder uitgewerkt.
We zijn in 2017 ook gestart met de implementatie van beheersmaatregelen, aanvullend op al
bestaande controle- en beheerssystemen. Dit loopt door in 2018.
Risicogebied
IT, Digitalisering
 Voldoende benutten van de mogelijkheden
van nieuwe technologie, waardoor de
kwaliteit van de dienstverlening en
efficiency verder wordt verbeterd.

Aanvullende beheersmaatregelen




Opstellen van een informatiebeleidsplan
aansluitend op de strategie van de
organisatie.
Uitvoeren quickscan naar huidig gebruik
primair systeem en optimalisatie gebruik
mogelijkheden.
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Vastgoedportefeuille
 Aanwezigheid en (tijdige) beschikbaarheid
van voldoende ontwikkellocaties om juist
en tijdig te anticiperen en te reageren op
demografische ontwikkelingen en
veranderingen in de woningmarkt.
 Heldere vertaling van de strategische
portefeuilledoelstellingen naar tactische en
operationele doelen in de tijd.



Herijking van de communicatiekanalen
rondom de inzet en het gebruik van ICT
binnen de organisatie (key-user-overleg).



Meer inzichtelijk maken van potentiële
ontwikkellocaties in relatie tot bouwopgave
UWOON.
Tijdige actualisatie portefeuillestrategie
o.b.v. bevolkingsprognose en
woononderzoeken in overleg met
stakeholders.
Expliciet voortgang portefeuillestrategie
vaststellen.
Extra aandacht voor beheer contracten
bijzonder vastgoed (zorg-, bedrijfs- en
maatschappelijk vastgoed).
Vroegtijdiger starten met uitwerking van
alternatieven voor vastgoed dat einde
levensduur nadert.
Meer expliciete aandacht voor financieel
rendement binnen
complexbeheerplannen.










Duurzaamheid
 Ambitie en inzet op duurzaamheid in
relatie tot de betaalbaarheidsdoelstelling
(beperken energielasten huurders) binnen
een voor belanghouders acceptabele
termijn.
Wet- en regelgeving/compliance
 Risico’s als gevolg van het niet tijdig
signaleren en opvolgen van relevante,
veranderde wet- en regelgeving.

Organisatie
 Flexibiliteit, wendbaarheid en (toekomstig)
benodigde competenties van organisatie
en haar medewerkers.





Versnelling programma naar gemiddeld
label B in 2021.
Projectmatig aanbieden zonnepanelen.
In ons nieuwe Ondernemingsplan
formuleren we aangescherpte
duurzaamheidsdoelstellingen.



Instellen van projectgroep ‘compliance’,
waarin wijzigingen in wet- en regelgeving
worden besproken, en de impact op
bedrijfsvoering. Hierbij ook
informatiebronnen inventariseren en
onderwerpen explicieter beleggen.



Goed omschreven beeld van kennis die
intern nodig is + instrument om dit te
bewaken (strategische
personeelsplanning: SPP).
Bepalen van basiscompetenties van
medewerkers.
Bepalen definitie en mate/niveaus van
wendbaarheid per soort activiteit of
dienstverlening.
Concreet maken in competentieprofielen.
Bevorderen van open aanspreekcultuur
(het beste uit jezelf en de organisatie
halen).
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Gewenste houding en vaardigheden
opnemen in strategisch HRM-beleid en
SPP.
Verandertraject ‘Sturen op Vertrouwen’
opstarten.

Naast de bovengenoemde strategische risico’s onderkent UWOON strategische financiële risico’s:
 Financiële ratio’s
Om onze doelstellingen ook in de toekomst te kunnen realiseren, zijn bij de
meerjarenbegroting drie scenario’s uitgewerkt. Hierin komen strategische doelstellingen, weten 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. De
ontwikkeling van de financiële kengetallen volgen we via tussentijdse rapportages. Binnen de
investeringsportefeuille hebben we voldoende mogelijkheden om bij te sturen, als onverhoopt
de minimumwaarde van (één van) de ratio’s wordt genaderd. De begrote financiële prestaties
van UWOON zijn zodanig robuust dat de beschreven risico’s zijn op te vangen.
 Treasury: renterisico
Doordat een groot gedeelte van het materieel vast actief gefinancierd is met vreemd
vermogen, loopt UWOON te allen tijde renterisico. In combinatie met de meerjarenbegroting,
brengt UWOON in het treasuryjaarplan 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 besluiten we welke acties worden ondernomen om renterisico’s in te
dekken, of het renteresultaat verder te optimaliseren. Voor het indekken van renterisico’s
gelden de richtlijnen conform ons treasurystatuut. Het treasurystatuut is één van de pijlers van
het Reglement Financieel Beleid en Beheer. Op 11 december 2017 heeft de Raad van
Commissarissen het gewijzigde treasurystatuut goedgekeurd. Daarmee is het in lijn met de
meest recente wet- en regelgeving.
 Treasury: financierings- en liquiditeitsrisico
UWOON heeft geen significante concentraties van kredietrisico. UWOON maakt gebruik van
meerdere banken, teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Eventueel
worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten, waarbij
overigens wel medewerking van het WSW noodzakelijk zal zijn.
7.1.2 Tactische risico’s
In 2018 wordt binnen UWOON per afdeling een profiel met tactische risico’s opgesteld. Dit tactisch
profiel is een vertaling van het strategische profiel naar afdelingsniveau. De tactische profielen laten
op overzichtelijke wijze de bijdrage van iedere afdeling aan het behalen van de doelstellingen van
UWOON zien.
7.1.3 Operationele risico’s
De meest significante operationele risico’s zijn benoemd.
Projectontwikkeling
Nieuwbouwprojecten kennen financiële risico’s, maar kunnen ook van invloed zijn op het imago. De
omvang en complexiteit van (nieuwbouw)projecten bepalen het risico. Het effect van risicobeheersing
is het grootst in het begin van een project. Door vanaf het begin te sturen op zo min mogelijk
afhankelijkheden en faseerbaarheid binnen het project kunnen we risico’s het meest optimaal
beheersen. Het investeringsstatuut is hierbij leidend. Om de risico’s tijdens het project te monitoren,
maakt UWOON gebruik van een risico-inventarisatieformulier. Daarin is aandacht voor
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omgevingsrisico’s (zoals politiek en maatschappelijk draagvlak, afzetmogelijkheden) en projectrisico’s
(zoals financiering, GREX). Op basis hiervan neemt UWOON indien nodig risicobeperkende
maatregelen, bijvoorbeeld door bij huur-/koopprojecten risicodragende bouwpartners te zoeken
waarna UWOON ‘turn-key’ de sociale huurwoningen afneemt.
Overeenkomstig het investeringsstatuut kent UWOON een gefaseerd besluitvormingstraject bij
projectontwikkeling en realisatie. Een besluit door de bestuurder sluit elke fase af. Het
bestuursmandaat bepaalt of voor het betreffende besluit vooraf goedkeuring van de Raad van
Commissarissen nodig is. Begin 2017 is het bestuursmandaat geactualiseerd, rekening houdend met
de vernieuwde statuten en reglementen binnen de voorschriften van de Woningwet.
De voortgang bij projectontwikkeling is ook onderdeel van periodiek werkoverleg.
Grondposities
UWOON heeft nog een beperkt aantal grondposities. Die zijn in 2017 twee keer door bestuur en MT
besproken aan de hand van een notitie grondposities. Verschillende scenario’s zijn besproken,
waaronder het afstoten van de locatie. Jaarlijks wordt de boekwaarde van de posities getoetst aan de
te verwachten opbrengstwaarde. Waar nodig is, of wordt, afgewaardeerd. De huidige boekwaarde van
de grondposities bedraagt circa € 265.000,-. Daarnaast komen de grondposities regelmatig aan de
orde in regulier werkoverleg.
Interne en externe verslaggeving
UWOON is zich bewust van de risico’s en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de
verslaggeving. Deze komen vooral naar voren bij de bepaling van de marktwaarde en bedrijfswaarde
van ons bezit. De marktwaarde bepalen wij volgens het voorgeschreven ‘Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde’. Voor het bedrijfsonroerend goed (BOG/MOG) en de intramurale zorg
hanteren we de full-variant van het handboek. Voor het overige bezit de basisvariant.
De uitgangspunten voor de waardering op bedrijfswaarde komen voort uit onze meest recente
meerjarenbegroting. In de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening worden deze uitgangspunten
uitgebreid toegelicht.
UWOON heeft Deloitte als accountant voor controle op de jaarrekening. 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. Deloitte geeft aan dat de basis
hieromtrent voldoende op orde is.
In de managementletter 2017 zijn op het gebied van interne (financiële) beheersing de volgende
aandachtspunten als meest belangrijk benoemd voor de komende periode:
 Aanpassen procuratie inzake betaalrekening Rabobank. Dit is inmiddels gebeurd.
 Meer zichtbaar maken van de interne beheersing van vastgoed in ontwikkeling.
 Extra aandacht voor de juistheid en volledigheid van de basisgegevens ten behoeve van de
waardering van vastgoed in exploitatie.
UWOON onderschrijft de geconstateerde punten en neemt maatregelen om deze op te pakken.
Wet- en regelgeving
Onze sector heeft in toenemende mate te maken met extra regelgeving en de daarbij behorende
administratieve druk op de organisatie. Langzamerhand lijkt hier ook vanuit de politiek aandacht voor
te komen. Immers tijd en geld die wij moeten besteden aan een te veel aan administratieve taken
kunnen wij niet besteden aan onze huurders. Wij willen namelijk de huren betaalbaar houden.
Een voorbeeld hiervan is de inkomenstoets. Sinds 1 januari 2016 is de passendheidstoets van
toepassing. Het juist toetsen en toewijzen zorgt voor een verhoogd risico, waarbij ook toewijzing van
woningen van UWOON door derden een aandachtspunt is en blijft.

Jaarstukken 2017
50

Privacy/AVG-wetgeving
UWOON werkt met persoonsgegevens. Hierbij is het risico aanwezig dat deze door onjuist handelen
in onbevoegde handen komen. Daarnaast stelt de zogenaamde AVG-wetgeving strenge eisen aan het
omgaan met persoonsgegevens en zijn significante boetes mogelijk bij non-compliance vanaf mei
2018. Om deze risico’s te beheersen is onder meer ons ‘beleid wet datalekken’ vastgesteld eind 2016.
Hierin is beschreven welke persoonsgegevens wij vastleggen en welke preventieve technische en
organisatorische maatregelen er zijn om verlies of onrechtmatige verwerking te voorkomen. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen. Omdat het gedrag van de medewerker in het omgaan met
vertrouwelijke informatie cruciaal is, schenken we veel aandacht aan training en bewustmaking van
onze medewerkers op dit onderwerp.
Eind 2017 is daarnaast een apart project gestart dat specifiek aandacht geeft aan de invoering van de
AVG-wetgeving.
Fiscale wetgeving
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.
7.1.4 Risicobeheersing
De belangrijkste componenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem in 2017 waren:
 Uitvoeren van een nulmeting ten aanzien van integriteit binnen de organisatie door een extern
bureau. Dit liet een positieve uitkomst zien. Periodiek geven we binnen de afdelingen en het
MT hieraan follow-up.
 Systeem van periodieke monitoring via maand- en tertiaalrapportages en bespreking daarvan
met teamleiders, management en bestuurder. Daarnaast bespreking van de rapportages door
bestuurder met de auditcommissie en Raad van Commissarissen.
 Goedkeuren van de meerjarenbegroting 2018-2027 en de jaarrekening 2016 door de Raad
van Commissarissen.
 Scenario’s meerjarenbegroting uitwerken, waarin strategische doelstellingen, wet- en
regelgeving, financiële ruimte en risico’s samen komen.
 Diverse interne regelingen en beleidskaders (onder meer aanbestedingsbeleid,
investeringsstatuut, treasurystatuut, procuratieregelingen, reglement financieel beleid en
beheer).
 De beoordeling van bestuursvoorstellen door de businesscontroller.
 Overzicht met taken en verantwoordelijkheden per functie.
 Goedkeuren van begroting en treasuryjaarplan door Raad van Commissarissen.
 Gefaseerde besluitvorming bij projectontwikkeling door bestuurder en goedkeuring van
investeringsbesluiten groter dan 3 miljoen euro door Raad van Commissarissen.
 Bespreken voortgang van de implementatie van verbeterpunten die uit diverse controles naar
voren zijn gekomen, in het MT en de auditcommissie.
 Uitvoeren van diverse verbijzonderde interne controles op onder andere toewijzingen en
aanbestedingen.
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Mogelijke impact risico’s op resultaat en financiële positie
Ontwikkelingen in macro-economische parameters zoals prijsinflatie en bouwkosten kunnen een
significante impact hebben op toekomstige kasstromen.
Bij de Meerjarenbegroting is o.a. een scenario-analyse uitgevoerd met onderstaande parameters:
Huurstijging woningen
Kostenstijging (prijs;
bouwkosten/lonen)
Marktwaardeontwikkeling
Huurderving
Kapitaalmarktrente

Basisscenario
+ inflatie
+2%; +2,5%

Scenario
+max. 1%
+4,0% ; +4,5%

+inflatie -/- 1%
0,7%
Groeipad naar 5% in
2021

+0%
3,7%
Groeipad +2% naar 7%
in 2021

DAEB

2018

2019

2020

2021

2022

ICR (norm AW > 1,4)
Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (niet genormeerd)
Solvabiliteit excl. Volkshuisvestelijke bestemming (norm AW > 30%)
LTV (o.b.v. bedrijfswaarde) ( norm AW < 75%)
DSCR (norm AW > 1,0)
Dekkingsratio (norm AW < 70%)
Direct rendement (niet genormeerd)

1,77
77%
63%
74%
1,95
23%
1,6%

1,82
75%
60%
80%
1,88
25%
1,8%

1,49
74%
58%
82%
1,81
26%
1,6%

1,54
73%
57%
85%
1,72
27%
1,8%

1,46
73%
56%
84%
1,66
27%
1,8%

niet-DAEB

2018

2019

2020

2021

2022

ICR (norm AW > 1,8)
Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (norm AW bij aanvang 40%<60%)
LTV (o.b.v. bedrijfswaarde) ( norm AW < 75%)
DSCR (norm AW > 1,0)
Dekkingsratio (norm AW < 70%)
Direct rendement (norm AW regionaal gemiddelde)

5,28
56%
42%
1,08
40%
2,4%

2,36
58%
38%
0,45
35%
3,1%

4,21
61%
37%
0,77
33%
4,5%

4,92
63%
33%
0,88
29%
5,2%

5,28
66%
29%
0,91
25%
5,2%

In het scenario wordt de Loan to Value (obv bedrijfswaarde) het meest geraakt. De verslechterde
parameters leiden tot afnemende kasstromen, meer financieringsbehoefte en lagere bedrijfswaarden.
Uit de ontwikkeling van de ICR blijkt dat uit de beschikbare kasstromen voldoende blijven om de
toegenomen rentelast te voldoen. In het scenario is bijsturing op middellange termijn gewenst om
verder afglijden naar de ondergrens tegen te gaan. Daarbij tekenen we aan dat het scenario een erg
“zwaar-weer- scenario” is. Maar ook dan bieden de exploitatie- en investeringsuitgaven de ruimte om
voldoende bij te sturen. UWOON is van mening dat de financiële prestaties dusdanig robuust zijn dat
dergelijke toekomstige risico’s adequaat zijn op te vangen.
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7.2 Bestuur
Mevrouw ir. M.C.F. (Moniek) van Balen-Uijen (1967) is sinds 2005 bestuurder bij UWOON.
Benoemingstermijn
De bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd. De Raad van Commissarissen van UWOON heeft
daarvoor gekozen omdat zij continuïteit in de besturing van de organisatie van belang acht.
Beoordeling
De remuneratiecommissie heeft in november een voorbereidend gesprek gevoerd op het jaarlijkse
functioneringsgesprek met de bestuurder. Door omstandigheden is dit functioneringsgesprek gepland
voor januari 2018.
Nevenactiviteiten en netwerken 2017
 voorzitter directeurenoverleg corporaties regio Noord-Veluwe
 lid stuurgroep Maatschappelijke zorg
 lid klankbordgroep Harderwijkse Uitdaging
De bestuurder was in 2017 niet betrokken bij transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden
kunnen spelen.
Verantwoording PE-punten
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in
drie jaar tijd 108 PE-punten moeten behalen (ultimo 2017). Dit is gebaseerd op 108
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. De bestuurder
behaalde in 2015 t/m 2017 142 PE-punten.
Honorering
Het salaris van de bestuurder past binnen de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van
woningcorporaties. Met betrekking tot het WNT is het overgangsrecht van kracht. Het salaris bestaat
uit een vast inkomen, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak met
een cataloguswaarde tot maximaal 35% van het jaarsalaris. Daarnaast geldt een
representatievergoeding van € 80,- per maand.
De beloning van mevrouw ir. M.C.F. van Balen-Uijen bedroeg € 127.858,- bruto; de pensioenlasten
bedroegen € 19.707,- en de vergoedingen € 2.074,-. De arbeidsovereenkomst bevat geen afspraken
over een bijzondere uitkering bij beëindiging dienstverband.
Bestuursthema’s in 2017
Bestuursvisie
In de tweede helft van 2017 heeft de bestuurder haar visie gepresenteerd op UWOON als
maatschappelijk ondernemer in 2025. Deze visie is uitvoerig besproken met de Raad van
Commissarissen, het MT en de medewerker en vormt een belangrijke basis en vertrekpunt voor het
nieuwe ondernemingsplan, dat in 2018 met belanghouders wordt uitgewerkt. Hoofdpunten uit de visie:
 Om leefbaarheid wijken in wijken goed te houden, is steeds meer inzet nodig.
We zien een toenemend gevoel van onbehagen in onze wijken en buurten. In verhouding
huisvesten wij een steeds grotere groep kwetsbare huurders. In onze visie vraagt dat extra
aandacht van ons, waardoor de buurtgemeenschappen goed gaan of blijven functioneren.
 De beleving van onze klant beter kennen zodat dienstverlening adequaat blijft.
Ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben invloed op de belevingswereld van onze
klanten. Om daar goed op in te kunnen spelen is het belangrijk dat wij kennis hebben over wat
onze klant ervaart en nodig heeft.
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Duurzaamheid komt hoger op de agenda.
Het bieden van voldoende, betaalbare huurwoningen vraagt om goede afwegingen bij
investeringsbeslissingen op het vlak van instandhouding en nieuwbouw, duurzaamheid en
betaalbaarheid. De (energetische) kwaliteit van een woning speelt immers een belangrijke rol
in de betaalbaarheid: de toenemende belastingdruk op energie maakt het voor steeds meer
huurders moeilijker om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Om goede keuzes te
maken voor de toekomst is up-to-date kennis nodig van ons woningbezit, ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid (techniek) en regelgeving.
Onze organisatie als lerende organisatie.
UWOON wil een krachtige maatschappelijk ondernemer zijn en blijven, met focus op de
samenwerking met lokale partners. Het beste resultaat is te bereiken bij een samenwerking
vanuit begrip en vertrouwen. Dit willen we mogelijk maken vanuit een lerende organisatie
waar medewerkers er plezier in hebben om zich continu te verbeteren en klaar zijn voor elke
(digitale) ontwikkeling.

Invloed geven aan klanten en partners
 Corporatieraad
In 2016 zijn wij samen met vijf andere woningcorporaties gestart met ons te laten beïnvloeden
en inspireren door een corporatieraad. Deze bestaat uit 15 tot 25 mensen die op basis van
hun achtergrond en ervaring een bijdrage leveren aan de maatschappelijke agenda van
UWOON. In 2017 hebben wij dit experiment geëvalueerd en besloten om dit experiment met
nog zeker 2 jaar te verlengen. Onder aanvoering van een nieuwe voorzitter wordt een aantal
nieuwe leden gezocht en worden naar verwachting nieuwe maatschappelijke thema’s
ingebracht. Op deze manier verwachten wij ons beleid nog beter aan te laten sluiten op wat
de samenleving van ons vraagt.
 Innovatie bij samenwerking met onze huurders
In de wijk Tinnegieter in Harderwijk is UWOON gestart met een experiment voor co-creatie,
om huurders (65 woningen) ook bij een zeer ingrijpende aanpak van hun woning en
woonomgeving al vroegtijdig te betrekken. Bij de bijeenkomsten bleken de huurders
uitstekend in staat om constructief mee te denken bij een dergelijke opgave tot vergaande
ingrepen. Sterker nog, om met uitstekende voorstellen te komen.
Ook bij het tot stand komen van ons aanbod zonnepanelen en bij de keuze voor een
leverancier, zijn huurders en huurdersorganisaties al vanaf een pril stadium betrokken.
Intern sturen op vertrouwen en verbeteren
 Met het MT en de teamleiders zijn de eerste stappen gezet naar een lerende organisatie.
Onder begeleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen gaan we in 2018 deze
organisatieontwikkeling (‘sturen op vertrouwen’) verder vormgeven en hiermee ervaring
opdoen.
 In 2017 vonden de voorbereidingen plaatsen voor het testen van twee scenario’s om klanten
nog beter te kunnen helpen. De aanpassing in de organisatie van klantcontact moet bijdragen
aan een situatie waarbij onze klanten zo snel en goed mogelijk antwoord krijgen op hun
vragen, en zoveel mogelijk op het door hun gewenste moment en de door hun gewenste
manier. De scenario’s worden in 2018 getest.
 Lean-methode bij procesverbetering
Het gebruik van de Lean-methode bij procesverbetering is bij UWOON inmiddels
gemeengoed. De methode is ingebed in onze organisatie en maakt deel uit van onze manier
van werken en het continu werken aan verbeteren. Ook in 2017 zijn verschillende processen
onder de loep genomen. In 2017 zijn de processen bij reparatieverzoeken en zelf
aangebrachte voorzieningen opgepakt en de processen voor facturering, dagelijks onderhoud
en het verhuurmutatieproces verder ontwikkeld.

Jaarstukken 2017
54

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
In 2017 is een definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB ingediend. Hierop heeft de Aw akkoord
gegeven.
Woningwet / Veegwet
De Woningwet 2015 heeft het speelveld van corporaties duidelijker gemaakt. Toch was
reparatiewetgeving nodig op enkele details. Per 1 juli 2017 zijn het Veegbesluit en de Veegregeling
wonen ingegaan. De consequenties hiervan waren voor UWOON beperkt en zijn verwerkt. Onder
meer is het financieel reglement aangepast.
De aanpassing van onze dienstverlening en organisatie op toekomstige opgaven en de implementatie
van de Woningwet vergden in 2016 de nodige inspanning, naast de dagelijkse dienstverlening en het
uitwerken van de ambities uit ons ondernemingsplan. In 2017 konden wij gelukkig de focus weer meer
richten op de meer inhoudelijke taken.
Ondernemingsplan
Ambitie 1: Bijdragen aan lagere energielasten voor onze huurders en zo hun totale woonlasten
verminderen.
 Via planmatig onderhoud maken we onze woningen energiezuiniger, zoals beschreven in
hoofdstuk 3.
 Er zijn vrijwillige energiecoaches opgeleid, die huurders thuis praktische tips en advies geven
over energiebesparing.
Ambitie 2: Meer kans op een woning naar wens binnen de mogelijkheden van de huurder.
 Het Struikterrein in Harderwijk biedt kansen voor tijdelijke woonruimte. In 2017 hebben wij
besloten tot het plaatsen van de eerste units nadat met de gemeente en buurtbewoners de
aanpak is besproken.
 In 2017 hebben wij onze ambitie tot het verhogen van de slaagkans voor woningzoekenden
van 20% naar 40% herbevestigd.
Ambitie 3: Mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking meer mogelijkheden
bieden om zelfstandig te kunnen wonen.
 In 2017 gingen we verder met het aanpassen van de toegankelijkheid van woningen op
verzoek van huurders.
 We schreven een prijsvraag uit voor projecten die het sociaal vangnet in wijken versterken. De
sluitingsdatum was 1 maart 2017. Helaas hebben we geen aanmeldingen ontvangen.
Ambitie 4: Huurders en belanghouders meer betrekken bij de eigen woning of woonomgeving en meer
invloed geven op onze dienstverlening.
 In 2017 zijn de voorbereidingen voor een pilot met vraaggestuurd binnenonderhoud
uitgevoerd. Vanaf 2018 krijgen bewoners budgetten voor door hen gewenste aanpassingen.
 In 2017 vond het ‘oogstfeest’ van de corporatieraad plaats, waarin zij de resultaten
presenteerde van dit tweejarige experiment. De corporatieraad kan bij UWOON belangrijke
thema’s uit de samenleving op de agenda kan zetten.
Woonruimtebemiddeling
Samen met Omnia Wonen, deltaWonen, Woningstichting Putten en de gemeenten in onze regio
kozen we in 2016 voor het introduceren van het verhuren via loting. Daarmee willen we de kans
vergroten dat ook mensen met korte inschrijfduur woonruimte vinden. In 2017 hebben wij circa 10%
van de vrijgekomen woningen met succes via loting verhuurd. In 2018 verhoogt UWOON dit naar circa
20%. We bekijken ook of we zo het aantal te verstrekken urgentieverklaringen terug kunnen brengen.

Jaarstukken 2017
55

Vergaderingen MT
Het MT vergaderde een groot deel van het jaar wekelijks; in het andere deel eens per twee weken.
Hierbij is de bestuurder aanwezig. Besluitvormingsstukken worden vooraf voor advies aan de
betreffende MT-leden voorgelegd. De MT-leden hebben in alle gevallen positief advies gegeven op de
definitieve bestuursvoorstellen. De businesscontroller toetst ook alle besluitvormingsstukken. In 2017
gaf hij twee keer een negatief advies. De bestuurder heeft daarop de besluiten uitgebreider
beargumenteerd en toegelicht aan de Raad van Commissarissen.
7.3 Verslag Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de
met haar verbonden ondernemingen. Zij adviseert het bestuur en fungeert als klankbord. De RvC is
bovendien werkgever van het bestuur. De RvC houdt onder meer toezicht op:
 de realisatie van doelstellingen, volkshuisvestelijke opgaven, strategie en de risico’s die de
activiteiten van de corporatie met zich meebrengen
 de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het
kwaliteitsbeleid
 de integriteit van de organisatie.
UWOON stelde in 2011 een integriteitscode vast, in combinatie met een meldregeling. De RvC
bespreekt met de bestuurder periodiek de naleving van de code en hoe UWOON omgaat met het
thema integriteit. In 2017 zijn verschillende fictieve casussen besproken om ook als Raad van
Commissarissen dit thema levend te houden.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC staan in de statuten en zijn verder
uitgewerkt in een reglement. De statuten, het RvC- en het bestuursreglement voldoen aan de
vereisten uit de Woningwet. Een profielschets beschrijft daarnaast de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de leden. Het RvC-reglement en de profielschets staan op www.uwoon.nl.
Toezichtkader
Het toezichtkader bestaat uit:
 Wet- en regelgeving en Governancecode Woningcorporaties
 Statuten, reglement RvC en bestuursreglement
 Reglement financieel beleid en beheer, treasurystatuut, investeringsstatuut
 Het ondernemingsplan 2015-2018
 Het strategisch voorraadbeleid en andere beleidskaders
 De jaarlijkse bedrijfsbegroting, de investeringsbegroting en het jaarplan
 De belangrijkste bevindingen uit de externe controlerapportages van onze accountant
 Prestatieafspraken met de gemeenten
 De gesprekken die de raad voert met de businesscontroller, onafhankelijke accountant,
ondernemingsraad en huurdersraden
Profielschets leden Raad van Commissarissen
UWOON heeft een profielschets voor de selectie van RvC-leden, als waarborg dat de RvC voldoende
kennis heeft van strategie, financiële risicobeheersing, realisering van de volkshuisvestelijke taken en
projectontwikkeling. Ieder RvC-lid heeft voldoende bestuurlijke kwaliteiten en deskundigheden. De
voorzitter voldoet daarnaast aan een aantal specifieke eisen. De RvC functioneert als één college met
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De huurdersbelangenorganisaties trekken - conform een convenant - gezamenlijk op met de RvC bij
de werving, selectie en benoeming van alle nieuwe RvC-leden. In 2017 is deze werkwijze passend
gemaakt aan de Woningwet.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC van UWOON bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen specifiek kennisgebied. Er is een
rooster van aftreden voor de leden van de RvC. Zoals de Governancecode voorschrijft, is de
maximale zittingsduur acht jaar.
De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk (voorzitter)
Geboortejaar •
1951
Functie
•
Eigenaar ArtCees
•
Vennoot DichterbijKunst
•
Auteur
Nevenfuncties •
Lid van de raad van advies van Staatsbosbeheer
•
Lid van de RvC van Wooninc., woningcorporatie in Eindhoven, tot 16 februari
2017
Lidmaatschap •
Lid van remuneratiecommissie UWOON
Expertise
•
Governance
•
Vastgoedontwikkeling
De heer drs. G.W. Hop RA (vicevoorzitter)
Geboortejaar •
1968
Functies
•
Directeur eigenaar Rexcom BV
•
Directeur eigenaar Konnex International BV
Nevenfunctie •
n.v.t.
Lidmaatschap •
Voorzitter van auditcommissie UWOON
Expertise
•
Ondernemerschap
•
Financieel
De heer ing. W.L. Sederel MMO (lid tot en met 31 december 2017)
Geboortejaar •
1959
Functie
•
Kantoordirecteur Rabobank Randmeren te Harderwijk (tot 1 juli 2017)
Directeur Energiecoöperatie Endura te Harderwijk (vanaf 1 juli 2017)
Nevenfuncties •
Penningmeester Stichting Centrummanagement Harderwijk (tot 30 juli 2017)
•
Penningmeester Energiecoöperatie Endura te Harderwijk (tot 1 juli 2017)
Lidmaatschap •
Lid van auditcommissie UWOON
Expertise
•
Financieel
Mevrouw mr. M.N. Kroes (lid)
Geboortejaar •
1954
Functie
•
Gepensioneerd
Nevenfuncties •
Lid raad van toezicht Het Oversticht
Lidmaatschap •
Voorzitter van vastgoedcommissie UWOON
Expertise
•
Volkshuisvesting
•
Lokale overheid
•
Juridisch, wet- en regelgeving
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De heer ing. A.R. Hanlo (lid vanaf 1 april 2016)
Geboortejaar •
1954
Functies
•
Geassocieerd adviseur Bureau de Bont
•
Oud-directeur ingenieursbureau
Nevenfuncties •
Lid Commissie van Arbitrage Raad van Arbitrage Metaalnijverheid en -Handel
•
Voorzitter Stichting BouwTalent OVG
•
Penningmeester Stichting Cele lezingen
•
vice-voorzitter RvC Woningcorporatie Openbaar Belang te Zwolle
Lidmaatschap •
Voorzitter van remuneratiecommissie UWOON
•
Lid van vastgoedcommissie UWOON
Expertise
•
Woningbouw & vastgoed
•
Duurzaamheid & Energie
•
Beheer & Onderhoud
•
Management & HRM
Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en
wonen geregeld themabijeenkomsten bij.
Geen van de commissarissen was ooit in dienst van de corporatie of heeft direct of indirect een band
met toeleveranciers of afnemers. Ook verleent niemand direct of indirect andere diensten dan die
voortvloeien uit het RvC-lidmaatschap of onderhoudt buiten het commissariaat een band met
UWOON. In het verslagjaar waren RvC-leden niet betrokken bij transacties met tegenstrijdige
belangen.
Rooster van aftreden
De heer Sederel heeft te kennen gegeven dat hij niet voor herbenoeming beschikbaar is per 1 januari
2018. Op 27 juni 2017 heeft de Raad van Commissarissen een specifieke profielschets vastgesteld
voor de werving en selectie. Het betreft, beknopt samengevat, de werving van een
huurderscommissaris met een financieel profiel. Met de drie huurdersorganisaties zijn praktische
afspraken gemaakt over de werving en selectie.
Naam
C.H.P Oosterwijk
G.W. Hop
W.L. Sederel
M.N. Kroes
A.R. Hanlo

1e benoeming herbenoemd/herbenoembaar
01-01-12
01-01-16
01-12-10
01-12-14
01-01-14
01-03-15
01-03-19
01-04-16
01-04-20

aftredend
01-01-20
01-12-18
01-01-18
01-03-23
01-04-24

Werving en selectie
Medio 2017 is de werving en selectie gestart van een huurderscommissaris met de specifieke
expertise financiën. Helaas hebben de twee gehouden wervingscampagnes niet geleid tot een
aanvraag tot een zienswijze bij de Autoriteit woningcorporaties. De door de huurdersorganisaties
voorgedragen kandidaat heeft zich onverwacht teruggetrokken. Begin 2018 is de ontstane situatie
door de Raad van Commissarissen besproken met de huurdersorganisaties en zijn afspraken
gemaakt voor het vervolg.
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Verantwoording PE-punten
Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW) moeten in twee jaar tijd 10 PE-punten behalen. Dit is gebaseerd op tien
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. De
commissarissen van UWOON behaalden het volgende aantal educatiepunten:
Commissarissen
C.H.P. Oosterwijk
G.W. Hop
W.L. Sederel
M.N. Kroes
A.R. Hanlo

Aantal behaalde PE-punten 2016/2017
11
18
17
34
12

Jaargesprek met bestuurder
Tijdens het jaargesprek met de bestuurder op 5 februari 2018, wordt teruggeblikt op het jaar 2017.
Daarin stonden een drietal strategische doelen centraal:
de interne organisatie op orde;
het opstellen van een vernieuwingsagenda voor de komende jaren;
het op alle fronten creëren van draagvlak voor deze agenda.
Gesteld kan worden dat de RvC tevreden is met de resultaten voor wat betreft deze opgave. Ook in
2018 zal onze bestuurder met kracht inzetten op deze strategische doelen.
De resultaten op de reguliere kerntaken van de corporatie waren daarnaast in 2017 eveneens uiterst
positief, zodat de Raad van Commissarissen besloten heeft om een gepaste opwaartse aanpassing in
het salaris (binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens) te effectueren.
Vergaderingen 2017
De voorzitter van de RvC en de bestuurder bereiden de vergaderingen van de RvC voor. De
agendering is gebaseerd op actualiteiten, statutaire bepalingen over bestuursbesluiten die de raad
vooraf moet goedkeuren en afspraken over periodieke informatie om de ontwikkelingen in het bedrijf
en in de branche te volgen. Ook onderhoudt de RvC periodiek contact met de accountant, de
ondernemingsraad en de huurdersorganisaties. De voorzitter van de RvC en bestuurder spraken
elkaar gedurende het jaar regelmatig in voortgangsoverleg.
De RvC kwam in 2017 zes keer bijeen voor een reguliere vergadering. Op 10 juli vond een extra
vergadering plaats voor het bespreken van de bestuursvisie en de werving van een
huurderscommissaris. Aansluitend aan de reguliere vergadering van 16 oktober is de bestuursvisie
door de raad besproken met het MT en de HR-adviseur.
De raad gaf goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten:
 Treasury Statuut versie 4.0 (24 april en op 11 december)
 Jaarstukken UWOON 2016 (27 juni)
 Bod op woonvisies gemeenten Elburg, Ermelo en Harderwijk (27 juni)
 Bestuursvisie 2025 (10 juli)
 Profiel van de te werven huurderscommissaris plus de vernieuwde werkwijze (10 juli)
 Reglement vastgoedcommissie en reglement Financieel Beheer en Beleid (16 oktober)
 Risicomanagementbeleid (16 oktober)
 Bouwbesluit Struiklocatie Harderwijk (16 oktober)
 Begroting 2018 (11 december)
 Treasuryjaarplan 2018 en daarmee de financieringsvoorstellen voor 2018 (11 december)
 Opleidingsplan voor de Raad van Commissarissen en het introductieprogramma voor nieuwe
leden van de Raad van Commissarissen (11 december)
 Vergoedingen voor de Raad van Commissarissen 2018 (11 december)
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Verder kwamen in de vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
 20 februari: aan de hand van de derde tertiaalrapportage over 2016 is de voortgang van de
begroting besproken en is stil gestaan bij de relevante ontwikkelingen. Verder heeft de raad
de grondposities in 2016 en het bestuursmandaat besproken. Ook is stil gestaan bij de
aanstaande vacature in de raad en is van gedachten gewisseld over de wijze om hiermee om
te gaan volgens de gewijzigde wet- en regelgeving.
 24 april: de uitwerking van onderdelen uit de notitie optimalisatie dienstverlening, Uitvoering
NPO en Klantbenadering, zijn uitgebreid toegelicht en besproken. Daarnaast is het jaarverslag
van de klachtencommissie besproken en toegelicht door de bestuurder.
 27 juni: besproken is de tertiaalrapportage 2017-T1. Verder is uitgebreid het jaarplan control
2017 besproken en is kennis genomen van de bevindingen van de businesscontroler in zijn
eerste jaar.
 16 oktober: de tweede tertiaalrapportage is besproken en toegelicht door de bestuurder.
Daarnaast is stil gestaan bij de evaluatie van de corporatieraad en de manier waarop de
functie van bestuurssecretaris kan worden voortgezet.
 11 december: de voortgang van de werving- en selectie van de huurderscommissaris is
toegelicht. Daarnaast zijn diverse organisatorische zaken besproken en toegelicht. Verder is
een aantal fictieve integriteitscasussen besproken om het onderwerp integriteit ook binnen de
Raad van Commissarissen levend te houden.
Overige bijeenkomsten
 De raad heeft in 2017 twee keer (informeel) overleg gehad met de OR, zonder aanwezigheid
van de bestuurder. De gesprekken vonden plaats op 20 februari en 16 oktober. Daarbij is
onder andere gesproken over het functioneren van de OR, de afwikkeling van de
reorganisatie, huisvesting, integriteit, bezetting van de balies en het dienstverleningsmodel.
De gesprekken met de OR zijn altijd uiterst constructief en verhelderend voor beide partijen.
 De raad voerde in 2017 twee keer (informeel) overleg met de besturen van de
huurdersorganisaties (Elburg, Ermelo en Harderwijk), zonder aanwezigheid van de
bestuurder. Hierbij kwamen alle relevante en actuele ontwikkelingen binnen UWOON aan de
orde. Vooral het aanbod van zonnepanelen kon op grote steun rekenen van de raad en van
huurders. Daarnaast heeft de raad samen met de besturen van de huurdersorganisaties
voorbereidingen getroffen voor de werving en selectie van een huurderscommissaris.
 Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen voerde een informeel gesprek met de
interne integriteitscommissie van UWOON. Daarin zijn ‘do’s en don'ts’ besproken die moeten
leiden tot een interne cultuur met integer handelen op alle niveaus. Het gesprek was open en
verhelderend. Beide partijen stelden het zeer op prijs. Het thema integriteit is een vast
agendapunt bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
 Door de Aw is een governance-inspectie uitgevoerd. Onderdeel daarvan was een gesprek
met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Het gesprek vond plaats op 5 april
2017. De vragen van de inspecteurs zijn beantwoord en de Aw heeft haar
inspectiebevindingen gerapporteerd.
 Aansluitend op de goedkeuring voor het voorgenomen besluit van het bestuur tot benoeming
van de bestuurssecretaris, is de Raad van Commissarissen actief betrokken bij de wervingen selectieprocedure. De raad heeft daarop het bestuur geadviseerd, leidend tot de
aanstelling van de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris ondersteunt de directeurbestuurder bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken. Daarnaast ondersteunt de
bestuurssecretaris de RvC-leden bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taken voor
UWOON. Verder richt hij zich op de coördinatie en voortgangsbewaking van grote interne
projecten en draagt hij zorg voor het bevorderen van good governance in de organisatie.
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Vooruitblik naar 2018
De Raad van Commissarissen volgt in 2018 met belangstelling en vertrouwen de resultaten die
UWOON volgens haar Ondernemingsplan wil bereiken. En uiteraard ook de ontwikkeling van het
nieuwe Ondernemingsplan waarvoor de bestuursvisie een inspirerende leidraad is en waarbij de
belanghouders door de bestuurder worden betrokken. In 2018 wordt naar onze mening een essentiële
stap gemaakt in de risicobeheersing door extra aandacht te geven aan de awareness bij de dagelijkse
praktijk van het managen van risico’s en het beoogde beleid in de praktijk verder zijn invulling krijgt.
Als Raad van Commissarissen hopen wij in 2018 met twee nieuwe leden ons team vernieuwd en weer
snel compleet te hebben. Ten slotte is afgesproken dat in 2018 de Toezichtsvisie door de Raad van
Commissarissen zal worden ontwikkeld.
Commissies
De RvC werkt met drie commissies die de besluitvorming voor de RvC voorbereidt en zich verder
verdiept in specifieke aspecten van het toezicht: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de
vastgoedcommissie.
Remuneratiecommissie
De renumeratiecommissie richt zich op het werkgeverschap en governance. De commissie bestaat uit
de heer Hanlo (voorzitter) en de heer Oosterwijk (lid).
De renumeratiecommissie heeft twee keer overlegd met de bestuurder over de effectuering van de in
2016 gemaakte afspraken. De afspraken zijn geconcretiseerd in het verslag van 25 september 2017.
De renumeratiecommissie werd tevens op de hoogte gehouden van externe ontwikkelingen en de
interne reorganisatie. Daarnaast was het contact met MT-leden en de OR onderwerp van aandacht.
Doordat de heer Sederel afziet van een herbenoeming, ontstaat er een vacature voor een
huurderscommissaris binnen de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie heeft in
samenwerking met de bestuurssecretaris het wervingstraject vormgegeven. De werving is uitgevoerd
conform het ‘reglement werving, selectie en (her)benoeming van RvC-leden’.
Er solliciteerden 32 personen. Met vier kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Hieruit is door de
huurdersorganisaties één kandidaat geselecteerd voor een bindende voordracht. De Raad van
Commissarissen kon instemmen met deze voordracht. Helaas heeft de voorgedragen kandidaat zich
alsnog teruggetrokken. De raad en de huurdersorganisaties overleggen over het te volgen traject om
de vacature in te vullen.
Ook het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur staan op de agenda van de
remuneratiecommissie. Dit is meegenomen in het jaargesprek met de bestuurder. De commissie heeft
de werktijden en overige arbeidsvoorwaarden - met instemming van de voltallige raad - besproken met
de bestuurder.
Auditcommissie
De auditcommissie, bestaande uit de heer Sederel en de heer Hop, kwam in 2017 vier keer bijeen. De
auditcommissie bereidt de financiële onderwerpen voor. Zij besprak met de bestuurder, manager
bedrijfsvoering en de businesscontroller de jaarrekening 2016, de tertiaalrapportages en de
managementletter van de accountant. De auditcommissie voerde met de businesscontroller en
manager bedrijfsvoering ook overleg met de accountant, zonder dat het bestuur hierbij aanwezig was.
De belangrijkste andere onderwerpen die de auditcommissie heeft behandeld zijn het Jaarplan
Control, Reglement Financieel Beleid en Beheer, de begroting 2018 en het treasuryjaarplan 2018.
Ook nam de Auditcommissie kennis van de voortgang van de risicobeheersing, vastgelegd in het
risicomanagementbeleid.
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In een van de vergaderingen is kennis gemaakt met de accountmanagers van WSW. Met hen is van
gedachten gewisseld over het beoordelingskader WSW en de rol van UWOON in haar omgeving
(onder andere kansen en bedreigingen).
Ook in 2017 is er stilgestaan bij de voorspelbaarheid van met name de onderhoudskosten in de
begroting en werd gesproken over een verdere verbetering van de onderhoudsbegroting.
Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn de effecten van verschillende scenario’s op de kengetallen
doorgerekend. Daarbij voldoet UWOON steeds ruimschoots aan de belangrijkste normen. De
financiële positie van UWOON is zeer gezond en maakt het mogelijk de maatschappelijke opgaven te
realiseren en de ambities uit het ondernemingsplan waar te maken.
Beoordeling functioneren van de externe accountant
De samenwerking met de externe account is door de auditcommissie besproken met de
businesscontroller en de manager bedrijfsvoering. Besproken zijn het nakomen van de afspraken, de
communicatie en samenwerking bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de samenstelling en
kwaliteit van het controleteam.
De stelselwijziging van historische kostprijs naar marktwaarde had veel voeten in aarde bij het
samenstellen van de jaarrekening 2016. Hierdoor zijn soms deadlines verschoven. Over het algemeen
is UWOON echter tevreden over de samenwerking met haar externe accountant.
Vastgoedcommissie
De vastgoedcommissie bestaat uit de heer Hanlo (lid) en mevrouw Kroes (voorzitter). De commissie is
adviseert de Raad van Commissarissen bij activiteiten omtrent:
vastgoedontwikkelingen en vastgoedsturing, in de breedste zin.
het beoordelen van de met deze activiteiten samenhangende risico´s op ruimtelijk en
technisch vlak en de wijze waarop het bestuur de risico´s beheerst.
de waarborging van de kwaliteit van de projectplannen en rekenmodellen.
De commissie besprak in 2017 de volgende ontwikkelbesluiten:
- Marnixstraat Harderwijk
- Ontwikkelbesluit Bovendwarsweg ’t Harde
- Schuitterrein Harderwijk
Punten die daarbij aan de orde kwamen waren het te verwachten rendement, bezien in relatie tot het
investeringsstatuut van UWOON en de mogelijke risico’s van de projecten, zowel tijdens als na
realisatie (verhuur).
Daarnaast kwam in de commissie een discussiestuk over duurzaamheid aan de orde. Binnen
UWOON wordt het belang van verduurzaming van het woningbestand breed onderschreven.
Vergoedingen Raad van Commissarissen
Met de nieuwe Woningwet zijn ook richtlijnen voor de bezoldiging van de bestuurder en de RvC-leden
geïntroduceerd. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) kent sinds 2015 een
voor alle leden bindende ‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de
beroepsregel liggen lager dan in de Wet normering topinkomens (WNT). De Raad van
Commissarissen heeft besloten om te kiezen voor een bescheiden aanpassing en ruim de tijd te
nemen om naar de bezoldigingsbedragen conform de beroepsregel toe te groeien. Hierdoor blijven wij
op ruime afstand van de toegestane maximale vergoedingen.
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd (excl. BTW):
Bezoldiging
Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Totaal

Naam
C.H.P. Oosterwijk
M.N. Kroes
G.W. Hop
W.L. Sederel
A.R. Hanlo

2016 1)
€ 13.738
€ 9.152
€ 9.152
€ 9.152
€ 6.864
€ 48.058

2017
€ 14.288
€ 9.518
€ 9.518
€ 9.518
€ 9.518
€ 52.360

1)
In de jaarrekening 2017, hoofdstuk 9.7.2, zijn de vergelijkende cijfers 2016 opgenomen inclusief de nabetaling over
2015. E.e.a. in lijn met verwerking in de jaarstukken 2016.

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
De zelfevaluatie vond in 2017 plaats onder externe begeleiding van mevrouw Hanemaaijer van Atrivé.
Gekeken is naar het functioneren van de raad, met als kernvraag: wat is de rol van de Raad van
Commissarissen bij strategische onderwerpen en wat kan er verbeterd worden in de rolinvulling van
de commissarissen?
Opgemerkt werd dat de ontwikkelingen in de Woningwet en governance ertoe kunnen leiden dat de
Raad van Commissarissen risicomijdend wordt. Drie factoren die dit kunnen bevorderen zijn:
 De angst aansprakelijk te kunnen worden gesteld als commissaris.
 Vermenging van de klankbord-/adviesrol met de toezichtsrol, waarbij men als klankbord een
waarschuwende rol pakt.
 De nadruk van Aw en accountants op het risicobeheersingssysteem.
Geconcludeerd werd dat de Raad van Commissarissen bij UWOON niet risicomijdend is en vooral ook
oog heeft voor het maatschappelijke risico van het missen van een kans.
Door de raad, het bestuur en het MT is gezamenlijk gesproken over de koers van UWOON. De Raad
van Commissarissen zoekt deze dialoog met de bestuurder actief op. Hierin uit zich ook de
betrokkenheid. De raad heeft aangegeven zelf de visie op toezicht nog expliciet te gaan maken.
In een individuele reflectie op elkaars functioneren is openhartig gesproken over elkaars kwaliteiten en
te ontwikkelen punten. Daarnaast is het functioneren van de commissies besproken. Ook is de
invulling van de werkgeversrol aan de orde geweest. Hierover is verslag gedaan onder de jaarlijkse
beoordeling van het bestuur.
De zelfevaluatie werd beoordeeld als goed, praktisch en concreet.
Dankwoord
De Raad van Commissarissen spreekt hierbij haar waardering uit voor het gevoerde beleid en de
bereikte resultaten en complimenteert alle medewerkers van UWOON met de behaalde resultaten.
Cees Oosterwijk, voorzitter
7.4 Verantwoording
Deloitte controleerde deze jaarrekening en geeft een goedkeurende verklaring af, zoals blijkt uit de
controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen onder de Overige gegevens op
pagina 121.
Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen de jaarrekening 2017 vast. Vaststelling door de
RvC strekt het bestuur tot volledige decharge.
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8. Algemeen financiën
8.1 Algemeen
UWOON heeft geen winstoogmerk, maar gebruikt financiële voordelen uitsluitend in het belang van de
volkshuisvesting. Waarborgen van de financiële continuïteit en een goede financiële sturing staan
centraal. De kern van het financieel beleid is een adequaat vermogensbeheer en risicobeheersing bij
de bedrijfsprocessen.
8.2 Financiële positie
Beleidsmatige analyse van het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde
Met ingang van het boekjaar 2016 zijn corporaties conform de Woningwet verplicht hun vastgoed te
waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering is gemaakt in overeenstemming met
het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017.
De marktwaarde in verhuurde staat is aanzienlijk hoger is dan de bedrijfswaarde of de historische
kostprijs. UWOON zal echter het gepresenteerde eigen vermogen nooit (volledig) realiseren dan wel
liquide maken. Vanuit onze de primaire doelstelling, richten we ons niet op het uitponden van het bezit
en het toepassen van marktconforme huren, terwijl de marktwaarde in verhuurde staat daar wel van
uitgaat. Of in andere woorden; als woningcorporatie vinden wij het onze verantwoordelijkheid een
lager financieel rendement te accepteren als daar volkshuisvestelijke opbrengsten tegenover staan.
UWOON exploiteert haar vastgoed op basis van volkshuisvestelijke overwegingen. De
verdiencapaciteit op basis van onze beleidskeuzes vertaalt zich in de waarde van ons vastgoed: de
bedrijfswaarde. Bij de marktwaardewaardering is het toekomstig beleid van UWOON van beperkte
invloed.
Het verschil tussen marktwaarde en bedrijfswaarde laat zich in grote lijnen verklaren door:
-

Afwijking in beschikbaarheid;
In de bedrijfswaarde wordt gerekend met het des)investeringsbeleid vanuit onze
Portefeuillestrategie en Voorraadbeleid. De marktwaarde houdt geen rekening met het beleid
van UWOON maar gaat uit van de hoogste waarde bij een 15-jarige exploitatie of een
uitpondscenario.
De benodigde beschikbaarheid ten behoeve van de volkshuisvestelijke opgave is in de
marktwaarde niet van belang.

-

Afwijking in betaalbaarheid;
De marktwaarde gaat bij mutatie uit van de markthuur, de maximaal haalbare huur. In de
bedrijfswaarde hanteren wij de streefhuur die hoort bij ons huurbeleid. In ons huurbeleid
houden we rekening met de bereikbaarheid van de voorraad voor onze doelgroep.

-

Afwijking in parameters
In de marktwaarde worden de indices voorgeschreven en komt de disconteringsvoet uit het
handboek. In de bedrijfswaarde worden voor de eerste vijf jaar eigen parameters gebruikt en
vervolgens parameters volgens het WSW.

-

Afwijkingen in normen onderhoud en beheer/levensduur
De eigen normen van de corporatie voor beheer- en exploitatiekosten wijken af van de
gemiddelde normen uit de marktwaarde. Een groot deel van het verschil ontstaat door
afwijkende onderhoudsbedragen. Daarnaast ontstaat er een verschil doordat de gemiddelde
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-

levensduur van het bezit o.b.v. de bedrijfswaarde 2017 afwijkt van de 15 jaar levensduur van
de marktwaarde 2017 en de gehanteerde restwaardes verschillen.
Afwijkingen in (des)investeringen
In de marktwaarde wordt geen toekomstig beleid verondersteld. In de bedrijfswaarde wordt 5
jaar verkopen meegenomen.

bedragen * € 1.000

Waarde

Marktwaarde 2017

1.004.932

- afwijking beschikbaarheid
- afwijking betaalbaarheid
- afwijking parameters
- afwijking normen onderhoud/levensduur
- afwijking normen beheer
- afwijking (des)investeringen

891.138
607.010
640.318
524.456
491.461
489.871

Bedrijfswaarde 2017

Waardemutatie

-113.794
-284.128
33.308
-115.862
-32.995
-1.590

%

-11,3%
-28,3%
3,3%
-11,5%
-3,3%
-0,2%

489.871

Van de som van de afwijkingen vanwege beschikbaarheid en betaalbaarheid, € 397,9 miljoen, heeft
€ 395,2 miljoen betrekking op DAEB-bezit en € 2,7 miljoen op niet-DAEB bezit.

Analyse van het verloop tussen de marktwaarde 2017 en de marktwaarde 2016
DAEB
Woningen

MOG

Intramuraal

Totaal

Marktwaarde 2016
Subtotaal voorraadmutaties
Subtotaal methodische wijzigingen
Subtotaal mutatie objectgegevens

960.374
1.219
-16.411
-4.768

3.235
141
-303
-305

40.471
1.125
-207
-67

1.004.080
2.485
-16.921
-5.139

Mutatie Waarderingsparameters
Exploitatieverplichting
Macro-economische parameters
Disconteringsvoet
Leegwaardestijging
Boveninflatoire huurverhoging en markthuurstijging
(Achterstallig) Onderhoud en mutatieonderhoud
Erfpacht
Splitsings- en verkoopkosten
Beheerkosten
Belastingen en verzekeringen
Verhuurderheffing
Exit yield
Subtotaal mutatie waarderingsparameters
Marktwaarde 2017
Percentage marktwaarde 2017 t.o.v. 2016

-27.295
11.110
-26.547
26.610
9.122
1.374
2.081
110
-740
218
-3.785
115
-7.627
932.788
97,13%

-

-85
1.139
350
36
380
1.820
43.142
106,60%

-27.295
11.022
-25.079
26.610
9.544
1.405
2.081
110
-740
215
-3.785
647
-5.266
979.239
97,53%
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-2
329
72
-6
-3
152
541
3.309
102,30%

Niet-DAEB
Woningen

BOG

Parkeren

Totaal

Marktwaarde 2016
Subtotaal voorraadmutaties
Subtotaal methodische wijzigingen
Subtotaal mutatie objectgegevens

17.731
-160
-135
-606

4.517
206
-31
-261

3.437
-57
-195

25.685
46
-223
-1.062

Mutatie Waarderingsparameters
Exploitatieverplichting
Macro-economische parameters
Disconteringsvoet
Leegwaardestijging
Boveninflatoire huurverhoging en markthuurstijging
(Achterstallig) Onderhoud en mutatieonderhoud
Erfpacht
Splitsings- en verkoopkosten
Beheerkosten
Belastingen en verzekeringen
Verhuurderheffing
Exit yield
Subtotaal mutatie waarderingsparameters
Marktwaarde 2017
Percentage marktwaarde 2017 t.o.v. 2016

-242
149
-452
507
92
-13
-2
-8
2
13
47
16.877
95,18%

-

-

-242
177
261
507
197
-17
-26
-2
-8
-4
13
391
1.247
25.693
100,03%

8
676
105
-5
-26
-6
391
1.143
5.575
123,42%

20
37
57
3.242
94,31%

De marktwaarde van de totale portefeuille is in 2017 met € 24,8 miljoen gedaald.
Voor de portefeuilles BOG, MOG en intramuraal is de full-versie van het waarderingshandboek
gebruikt. De externe taxateur heeft hierbij gebruik gemaakt van een aantal vrijheidsgraden (zie
hoofdstuk 9.4.2). De ontwikkeling van de marktwaarde van deze portefeuilles vertoont een positief
beeld.
Voor de portefeuilles woningen en parkeren is de basisversie van het waarderingshandboek gebruikt.
De ontwikkeling van de marktwaarde in 2017 wordt gevormd door veel verschillende elementen. Een
belangrijk deel ontstaat door:

-

Methodische wijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Waarderingshandboek (validatie 2016);
- in het uitpondscenario worden woningen vanaf jaar 6 niet langer in wederverhuur genomen
maar wordt de mutatiegraad juist verlaagd. Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde.

-

Mutaties objectgegevens:
- de gemiddelde contracthuur is met 0,7% gestegen; de gemiddelde potentiele markthuur is met
2,8% gedaald als gevolg van de gewijzigde rekenmethodiek markthuur in het Handboek.
- de gemiddelde mutatiekans bij doorexploiteren is met 0,1% gedaald en gemiddelde mutatiekans
bij uitponden is met 0,7% gedaald.

-

Mutatie waarderingsparameters:
- invoering van de exploitatieverplichting bij verkoop van gereguleerde woningen.
Voor woningen die blijvend zijn gereguleerd geldt vanaf maart 2017 (en dus in de marktwaarde
ultimo 2017) een zevenjaars exploitatieverplichting. Omdat in 2016 in bijna alle gevallen het
uitpondscenario leidde tot de hoogste marktwaarde, heeft de exploitatieverplichting een groot
negatief effect op de marktwaarde;
- aanzienlijke wijzigingen in de berekening van de disconteringsvoet in het Handboek.
Er is een meer gedifferentieerde methode van bepalen gebruikt om een betere match tussen de
disconteringsvoeten in de basis- en die in de fullversie te bereiken. Als gevolg hiervan muteert de
gemiddelde disconteringsvoet met 0,25% bij woningen, hetgeen leidt tot een negatief effect op de
marktwaarde;
- boveninflatoire huurverhoging.
In tegenstelling tot 2016 wordt de boveninflatoire huurverhoging voor zelfstandige
woongelegenheden eeuwigdurend ingerekend.
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- de ingerekende verhuurderheffing is gestegen als gevolg van hogere (voorgeschreven)
percentages
- de leegwaardestijging op korte termijn is in 2017 een stuk hoger ingeschat dan in 2016. Dit leidt
tot hogere verkoopopbrengsten en een hogere marktwaarde.
- er is per saldo een positief effect door mutatie van de macro-economische parameters. De
prijsinflatie op korte termijn is hoger ingerekend. Hieraan is o.a. de (markt)huurontwikkeling
gekoppeld.
De veelheid van effecten maakt dat een adequate vergelijking met de marktontwikkeling voor
koopwoningen in ons werkgebied, nauwelijks te maken is.

8.3 Jaarresultaat
Resultaat 2017
Het verslagjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 15,9 miljoen na belastingen. In 2016
behaalden we een positief resultaat van € 60,2 miljoen. Voor 2017 was een negatief jaarresultaat van
€ 4,3 miljoen begroot.
Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen het
jaarresultaat volgens de jaarrekeningen 2017 en 2016 en het jaarresultaat volgens de begroting 2017
.
Omschrijving

Jaarrekening

*€ 1.000

Begroting

2017

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Jaarrekening

2017

2016

28.128

22.650

34.225

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

413

475

1.165

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

530

-

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

176

-4.208

-4.169

-2.288

-28.227

-7.802

47.054

4

101

1

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

-1.757
-664

-2.027
-627

-1.828
-682

Resultaat voor financiering en belastingen

-5.781

8.602

77.823

Saldo financiele baten en lasten
Waardeverandering terugkoopverplichting VoV
Waardeverandering financiele instrumenten

-8.686
23
1.059

-8.697
743

-8.867
35
-1.714

-13.385

648

67.277

-2.394

-3.540

-6.826

Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Netto resultaat overige activiteiten

Resultaat voor belastingen

Belastingen
Resultaat deelnemingen

-150

Resultaat na belastingen

-15.929
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-2.892

-270
60.181

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille in 2017 is ongeveer € 6,1 miljoen lager dan 2016.
De huuropbrengsten over 2017 zijn ongeveer € 0,9 miljoen hoger dan over 2016 als gevolg van
nieuwbouw en reguliere huurverhoging en aanpassingen bij mutatie.
De lasten zijn over 2017 ongeveer € 7,0 miljoen hoger dan over 2016. Dit wordt in grote lijnen
veroorzaakt door:
 meer kosten planmatig onderhoud als gevolg van:
- meer geplande projecten vanuit de (initiële) begroting -/-€ 5,7 miljoen- aanbestedingsresultaten en saldo meer/minderwerk + € 0,8 miljoen
- mutaties in de overloopposten -/- € 0,7 miljoen
 meer kosten in het niet-planmatig onderhoud -/- € 0,8 miljoen.
het betreft hier vooral meerkosten vanuit het onderhoud bij mutatie, o.a. voor het verwijderen
van aanwezige asbesthoudende materialen.
 meer kosten verhuurderheffing -/- € 0,4 miljoen
 meer kosten overige verhuur en beheer -/- € 0,2 miljoen
Vergelijking met de begroting 2017
Ten opzichte van de begroting 2017 is het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille bijna € 5,5
miljoen hoger.
 De huuropbrengsten zijn lager dan begroot als gevolg van een geringere huurverhoging per 1
juli. De huurderving is lager dan begroot. Per saldo is de opbrengst € 0,2 miljoen lager dan
begroot.
 De basisbegroting voor het planmatig onderhoud 2017 bedroeg € 17,6 miljoen, inclusief de
geschatte overloop uit 2016. Gedurende het jaar is aanvullend budget gevraagd voor € 2,2
miljoen voor projecten die oorspronkelijk in 2018 gepland stonden.
Voor een bedrag van € 2,0 miljoen zijn begrotingsposten vervallen of herbegroot in latere
jaren. De reden voor herbegroten is voornamelijk vertraging als gevolg van extra benodigde
vergunningen in het kader van de Flora&Fauna-wet.
Er is € 2,3 miljoen gerealiseerd aan aanbestedingsresultaat en minderwerk. Ruim € 0,9
miljoen hiervan is gerealiseerd doordat de asbestsanering goedkoper uitviel dan begroot.
Per ultimo 2017 bedraagt de overloop naar 2018 € 2,8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit € 1,0
miljoen nog aan te besteden werken en € 1,8 miljoen nog te ontvangen facturen.
Per saldo resulteert het bovenstaande in minder kosten ten opzichte van de begroting van in
totaal € 5,1 miljoen.
 Het niet-planmatig onderhoud is € 0,4 miljoen duurder dan begroot. We zien in toenemende
mate dat bij mutaties nagekomen planmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
 De overige directe operationele lasten van het bezit zijn ongeveer € 0,9 miljoen lager dan
begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2017 geen saneringsheffing is
opgelegd.
Ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat per 1 januari 2017 (€ 971,0 miljoen) is het netto
resultaat exploitatie vastgoedportefeuille over 2017 2,7 procent. Over 2016 was dit 3,5 procent bij een
marktwaarde in verhuurde staat van € 971,0 miljoen per 1 januari 2016.
De opbouw van het saldo van het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille minus
organisatiekosten, leefbaarheid en financiering (het resultaat kernactiviteiten) is als volgt:
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Omschrijving
*€ 1.000

Jaarrekening
2017

Begroting
2017

Jaarrekening
2016

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

28.128
-1.757
-664

22.650
-2.027
-627

34.225
-1.828
-682

Per saldo

25.707

19.997

31.715

Financieringslasten

-8.686

-8.697

-8.867

Resultaat kernactiviteit (voor belastingen)

17.021

11.300

22.848

Het gerealiseerde resultaat uit onze kernactiviteit 2017 ligt in lijn met de resultaten uit 2016, rekening
houdend met de reeds genoemde verloop van het planmatig onderhoud. De omvang van het resultaat
biedt de financiële ruimte om te blijven investeren in ons bezit en om onze financieringen af te lossen.
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op verkopen nieuwbouw
koopappartementen in de gemeente Elburg.
Omschrijving

aantal

Stichtingskosten

Verkoopopbrengst

*€ 1.000

Centrumplan ´t Harde (fase 2)
Beltgravenweg 't Loo (deel grondpositie)
Eperweg 't Harde (grondpositie)
Resultaat verkocht vastgoed in
ontwikkeling

Resultaat
boekjaar 2017

Resultaat
in boekjaren voor 2017

24

5.341

4.962

321
-50
-

-700

24

5.341

4.962

271

-700

Het resultaat boekjaar 2017 is exclusief de toegerekende organisatiekosten ad € 32.000

De 24 koopappartementen maken deel uit van fase 2 Centrumplan ´t Harde. In deze fase zijn ook 24
huurappartementen gerealiseerd. De verkoop kende een zeer aarzelende start. Hierdoor zijn extra
verkoop- en voorfinancieringskosten gemaakt. Als gevolg van verbeterde marktomstandigheden zijn
uiteindelijk alle woningen verkocht.
Behalve de genoemde koopappartementen zijn ook twee (delen van) grondposities verkocht.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
In 2017 zijn 3 woningen (DAEB) verkocht (2016: 3 woningen). De gemiddelde netto-opbrengst
bedroeg € 235.000. Er waren voor 2017 geen verkopen bij mutatie begroot. Verkopen aan zittende
bewoners worden niet begroot.
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Het verschil ten opzichte van de begroting 2017 is beperkt qua omvang. De onderliggende projecten
zijn echter afwijkend. Voor de in de begroting opgevoerde projecten is in 2017 nog geen bouwbesluit
genomen. Dit is het criterium voor het opnemen van een voorziening voor het onrendabele deel van
de investering.
In de realisatie 2017 is voor de projecten Kerklaan/Postlaantje, J.P Heyelaan en Zeebuurt Flevoweg
een voorziening opgenomen voor in totaal € 2,6 miljoen.
Daarnaast omvat de realisatie 2017 de afwikkeling van de projecten Zeebuurt fase 9, winkelcentrum ’t
Harde fase 2 en Smutslaan en enkele kleinere afboekingen, totaal € 1,6 miljoen.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De jaarlijkse waardering van het bezit en het onderhanden werk leidt tot een mutatie
waardeverandering die via het resultaat wordt verwerkt. Het gaat hier om niet-gerealiseerde
waardeveranderingen, een boekhoudkundige verwerking. De waardeverandering wordt pas
gerealiseerd bij verkoop of sloop van het bezit. De waardeveranderingen zijn in hoge mate bepalend
voor het jaarresultaat, maar hebben geen effect op de kasstromen.
Conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van de marktwaarde kunnen slechts op het niveau van de
totale woningportefeuille worden getrokken. De toegepaste methodiek van de basisversie van het
door de overheid voorgeschreven “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” leent zich niet
voor waardesturing op het niveau van individuele complexen.
De niet-gerealiseerde waardeverandering bedraagt -/- € 28,2 miljoen.
Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten zijn de kosten van het bedrijf ( kosten voor bestuur en beheer van de
organisatie, huisvesting, ondersteuning, facilitaire zaken, administratie, communicatie en
automatisering) voor zover deze niet zijn toegerekend aan de andere activiteiten. De afwijking ten
opzichte van de begroting is beperkt.
Bedrijfskosten
UWOON heeft een sterke focus op gematigde bedrijfskosten. We scoren hierop dan ook een A-label
in de Aedes-benchmark. En dat ondanks de toenemende administratieve lastendruk van de afgelopen
jaren.
Omschrijving
*€ 1.000
Afschrijvingen
Salarissen/soclasten/pensioen
Overige personeelslasten
Overige bedrijfslasten (beheerkosten)

Jaarrekening
2017

Totaal

Begroting
2017

321
5.026
677
1.727

458
5.753
685
1.776

Jaarrekening
2016
392
5.394
501
1.790

7.751

8.672

8.077

De afname van de salariskosten ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van afname van het aantal
formatieplaatsen en een lagere bijdrage pensioenpremie. Het gemiddeld aantal formatieplaatsen is in
2017 met 4,8 fte afgenomen (2016: -/-6,8 fte).
In de begroting 2017 was rekening gehouden met een stijging van de CAO-lonen. In 2017 zijn echter
nog geen nieuwe CAO-afspraken gemaakt.
Ten opzichte van 2016 dalen de overige personeelslasten vanwege het wegvallen van kosten voor
outplacement. Daar staat een toename van kosten ingehuurd personeel tegenover. In 2017 duurde de
invulling van vacatures langer dan verwacht.
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
UWOON heeft twee leningen met embedded derivaten. De waardeverandering financiele vaste activa
betreft de wijziging in de contante waarde van de embedded derivaten en de bijbehorende
geamortiseerde rentelast.
Belastingen
Voor de aangiftes vennootschapsbelasting zijn de onderstaande jaren nog niet definitief afgewikkeld:
Belastingjaar

Belastbare winst

Verschuldigde
vennootschapsbelasting
2016
€ 19,0 miljoen
€ 4,7 miljoen
2015
€ 13,5 miljoen
€ 3,4 miljoen
De Belastingdienst heeft tot en met 2014 definitieve aanslagen opgelegd.
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Status aangifte
Definitief
Definitief

De vpb-last voor 2017 komt uit op € 2,3 miljoen: €3,3 miljoen acute belastinglast, -/- € 0,5 miljoen
mutatie in de belastinglatenties. De mutatie in de latenties worden voornamelijk veroorzaakt door
veranderingen in het commercieel-fiscaal verschil in afschrijvingen..
De afwikkeling van 2013 en 2014 leidt tot een correctie van € 0,7 miljoen. Voor 2015 en 2016 is
aansluiting gezocht bij de meest actuele aangifte, dit leidt tot een correctie van -/-€ 0,2 miljoen.
In de begroting is rekening gehouden met een belastinglast van € 3,5 miljoen.

8.4 Kasstromen
Voor onze financiële bedrijfsvoering zijn onze kasstromen het belangrijkste sturingsinstrument. Het
verloop van de kasstromen in 2017 is onderstaand verkort weergegeven.
KASSTROMEN
*€ 1000
Huren en servicekosten
Rente ontvangsten
Overige ontvangsten

2017
61.800
57
421

Onderhoudsuitgaven
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Leefbaarheid
Belastingen en heffingen
Rente uitgaven

15.207
5.321
4.183
189
14.831
8.782

2016
61.083
81
155

62.278

61.319
10.414
5.656
5.134
201
13.840
9.306

48.513
Kasstroom uit operationele activiteiten
Inkomsten uit verkoop bestaand bezit
Inkomsten uit nieuwbouw
Inkomsten overig

44.551
13.765

931
3.643
-

16.768
846
7.541
-

4.574
Uitgaven investeringen nieuwbouw huur
Uitgaven investeringen woningverbetering
Uitgaven investeringen nieuwbouw koop
Uitgaven overige investeringen

8.387

3.494
1.621
2.064
182

3.512
2.560
4.759
343
7.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aflossingen op leningen
Inkomsten uit nieuwe leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie in de liquide middelen

11.174
-2.787

-11.333
-

-2.787
-12.051
-

-11.333

-12.051

-355

1.930

Bijna een kwart van onze huurinkomsten besteden we aan lokale en landelijke belastingen en
heffingen. Daarmee is dit na de onderhoudskosten de grootste uitgavenpost.
De inkomsten en uitgaven uit verkopen nieuwbouw koopwoningen zijn in 2017 afgenomen. Met de
afwikkeling van het project Centrumplan ’t Harde heeft UWOON geen projecten meer in verkoop.
De uitgaven voor investeringen nieuwbouwhuur en woningverbetering liggen op niveau van 2016. De
verwachte toename de uitgavenstroom vanuit diverse projecten in voorbereiding is in 2017 niet
gerealiseerd. Het definitieve startmoment voor een aantal projecten laat op zich wachten als gevolg
van lopende bezwaarprocedures.
De beperkte investeringskasstroom betekent dat de middelen ingezet konden worden voor de
aflossing van leningen, zodat hiervoor geen herfinanciering moest worden aangetrokken. Per saldo
nam het saldo liquide middelen beperkt af met € 0,4 miljoen.
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8.5 Investeringen huurprojecten
In 2017 heeft UWOON de volgende huurprojecten opgeleverd:
Nieuwbouw
Project

Aantal

Centrumplan ‘t Harde
Renovatie
Project

Aantal

Aantal

Smutslaan

2.449.864

Totale renovatiek osten 1)
12 €

Zeebuurt, Harderwijk cluster 10
Ombouw onzelfstandig naar zelfstandig
Project

Totale stichtingsk osten
24 €

3.836.071

Totale k osten ombouw 1)
12 €

550.023

Bedrijfswaarde ult 2017
€ 1.850.372

Bedrijfswaarde ult 2017
€ 1.533.301

Bedrijfswaarde ult 2017
€ 253.501

Mark twaarde 2017
€ 2.354.265

Mark twaarde 2017
€ 1.888.781

Mark twaarde 2017
€ 318.480

1) inclusief inbrengwaarde bestaande exploitatie

Bij projecten waarvoor een definitief bouwbesluit is genomen, treft UWOON een voorziening voor het
onrendabele deel van de investering. Ten laste van het resultaat 2017 is € 2,6 miljoen geboekt voor
nieuwe projecten.

8.6 Treasury
Interne organisatie
Basis voor de treasuryactiviteiten binnen UWOON is het Reglement Financieel Beleid en Beheer en
het bijbehorende Treasurystatuut. Jaarlijks wordt, gelijktijdig met de begroting, een treasuryjaarplan
opgesteld waarin voor ten minste vijf jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar, streefwaarden en
prestatie-indicatoren opgenomen worden, die betrekking hebben op treasury. Deze worden in relatie
tot de in die jaren te verwachte financiële situatie en financiële risico’s vastgelegd. In de begroting en
treasuryjaarplan zijn de sturingsvariabelen t.a.v. treasury opgenomen.
De activiteiten zijn gericht op (rente)risicospreiding, het voorzien in de financieringsbehoefte en
beperken van de gemiddelde vermogenskostenvoet.
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen, formuleren en het vaststellen van het
treasurybeleid. Het treasurystatuut behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
De bevoegdheid van het Bestuur om alle besluiten te nemen op het terrein van het financierings-,
beleggings- en financiële derivatenbeleid is niet gedelegeerd aan andere medewerkers. Het Bestuur is
naast het nemen van besluiten rond het vermogens- en liquiditeitsbeheer eveneens bevoegd om
uitgaven te doen en maatregelen te treffen voor zover dat past binnen de goedgekeurde begroting.
UWOON heeft een treasurycommissie die minimaal drie keer per jaar bijeenkomt of zoveel vaker als
nodig is. De Treasurycommissie is een adviesorgaan dat het Bestuur gevraagd en ongevraagd
adviseert over uit te voeren transacties en overige treasuryvraagstukken. Van iedere bijeenkomst
wordt een verslag en besluitenlijst gemaakt. Het treasurybeleid wordt periodiek besproken in een
treasurycommissie. De commissie bestaat uit de manager Bedrijfsvoering, de teamleider Financiële
zaken en een extern deskundige. De administratieve organisatie en de daarmee verweven
maatregelen van interne beheersing zijn gericht op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de
informatieverschaffing op het gebied van het financierings-,beleggings- en financiële derivatenbeleid.
Zij omvatten zowel preventieve als repressieve maatregelen van interne beheersing.
De treasuryfunctie van UWOON is organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Bedrijfsvoering.
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Periodiek wordt in de tertiaalrapportage verantwoording afgelegd over voortgang en uitvoering van het
treasuryjaarplan. De rapportage wordt besproken in de auditcommissie. Daarnaast neemt de
controlerend accountant kennis van de tertiaalrapportages.
Financiering
Risicobeheersing van de leningportefeuille gebeurt vooral door te streven naar een gelijkmatige
verdeling van de rente-exposures (de som van de renteconversies en de (her)financierings-behoefte)
over de jaren heen. Als norm voor rente-exposure hanteert UWOON dat maximaal 15% van het
rentedragend vermogen een rente-exposure mag ondergaan in enig jaar.

Treasuryactiviteiten in 2017
Op 1 december 2017 is een fixe-lening van de Rabobank met een vaste rente van 3,625%
contractueel afgelost. Het schuldrestant op aflossingsdatum bedraagt € 5.000.000,-.
Op 28 december 2017 is een lening van de NWB afgelost. Dit betreft een annuïtaire lening met een
eindaflossing ad. € 1.146.000,- gebaseerd op een periode van 28 jaar.
Het totaalbedrag aan reguliere en verplichte eindaflossing van leningen bedraagt in 2017 € 11,1
miljoen. In 2017 waren er géén leningen met een openstaande renteconversie.
In 2017 was er sprake van een spreadherziening binnen een leningcontract waarbij er sprake van een
vaste basisrente verhoogd met een nader overeen te komen opslag.
Op 9 mei 2017 is de spread van de BNG-fixe-basisrentelening ad € 10.000.000,- per 2 juni 2017
gefixeerd. De spread voor de huidige periode bedroeg op basis van 3 jaar: 0,27%. De nieuwe
spreadperiode is eveneens vastgelegd voor 3 jaar, tot 2 juni 2020 bedraagt de afgesproken spread
0,09% per jaar, met als grondslag een basisrente van 3,104%.
In 2017 zijn géén nieuwe leningen binnen de administratieve Daeb-tak en administratieve niet-Daebtak aangetrokken.
Derivaten
UWOON heeft, behoudens de onderstaand toegelichte Embedded derivaten, geen derivaten in
gebruik.
Embedded derivaten
UWOON heeft binnen haar bestaande leningenportefeuille twee extendible leningen waarin een
zogenaamd embedded derivaat (swaption) is opgenomen. Deze binnen de leningcontracten
ingesloten rentederivaten (swaptions) zijn niet door UWOON maar door de bank afgesloten om de
afspraken binnen de leningcontracten na te komen.
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Richtlijn 290 Financiële instrumenten stelt dat ineffectiviteit en verliezen als gevolg van (embedded)
derivaten verwerkt moeten worden in de balans en winst- en-verliesrekening.
Product

Expiratiedatum Startdatum

Einddatum

Hoofdsom

Strike

Embedded receiver swaption

30-Jan-19

1-Feb-19

1-Feb-29

5.000.000

4,15%

Forward per MtM per 29/12/2017
29/12/2017
o.b.v. OIS-discounting
1,018%
-1.547.557

Embedded receiver swaption

3-Nov-31

5-Nov-31

5-Nov-57

10.000.000

4,75%

1,710%

15.000.000

-5.743.782
-7.291.339

De marktwaarde per ultimo 2016 bedroeg -/-€ 8.421.141.
Beleggingen
UWOON beschikt niet over beleggingen met een beleggingshorizon langer dan 1 jaar. Kortlopend zijn
overtollige middelen geplaatst op een spaarrekening bij de RABO-bank en in rekening-courant bij de
BNG. In beide gevallen zijn de saldi direct opvraagbaar.
Cashmanagement
Het werkkapitaal is met € 0,9 miljoen toegenomen tot -/- € 4,9 miljoen. In het werkkapitaal zijn de
aangegane verplichtingen voor de lopende nieuwbouwprojecten en het planmatig onderhoud nog niet
opgenomen. Bij elkaar is hiermee € 2,5 miljoen gemoeid. In het werkkapitaal is de
aflossingsverplichting van de leningportefeuille voor het komende jaar opgenomen. Deze verplichting
bedraagt € 8,9 miljoen.
Voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten beschikt UWOON over rekening-courant krediet bij
de BNG. De faciliteit bedraagt € 1,0 miljoen.

8.7 Financiële kengetallen
UWOON heeft de financiële randvoorwaarden voor het financieel beleid vastgelegd in een financieel
sturingskader. Het kader bevat een aantal kengetallen en normen, die met name zijn gebaseerd op
kasstromen. De normen zullen ten minste iedere 4 jaar worden geactualiseerd. Qua termijn wordt
hiermee aangesloten bij de actualisatiefrequentie van het Treasurystatuut.
De geprojecteerde kengetallen voor de komende vijf jaar zijn gebaseerd op de interne
meerjarenbegroting 2018 die op 11 december 2017 door de Raad van Commissarissen is vastgesteld.
In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen een DAEB-tak en niet-DAEB-tak. Beide takken
dienen zelfstandig levensvatbaar te zijn. Om de levensvatbaarheid vast te kunnen stellen en te
kunnen monitoren, maken we gebruik van financiële kengetallen met bijbehorende normen.
De intern gehanteerde normen komen overeen met de normen zoals die door de externe
toezichthouders worden gehanteerd. De splitsing van activiteiten (scheidingsbalans) is gebaseerd op
het goedgekeurde scheidingsvoorstel.
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De kengetallen over het jaar 2017 in de tabel DAEB betreffen zowel de DAEB als de niet-DAEB
activiteiten.
DAEB-bezit

Norm

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kasstroomgerelateerd
1. Interest dekkingsratio (ICR)
2. Debt Service Coverage ratio (DSCR)

> 1,4
>1

2,58
1,31

1,98
2,05

2,19
2,06

2,01
2,08

2,23
2,08

2,23
2,07

Vermogensdoelstellingen
3a. Loan to Value (obv bedrijfswaarde)
3b.Dekkingsratio (obv marktwaarde bruto verhuurde staat)

< 75%
< 70%

45,0%
21,9%

50,2%
22,9%

52,5%
24,5%

52,4%
24,9%

53,2%
25,3%

51,3%
24,6%

4a. Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde)
4b. Solvabiliteit (obv marktwaarde verhuurde staat)
4c. Solvabiliteit (obv volkshuisvestelijke bestemming)

> 20%
> 20%
> 20%

53,4%
76,5%

52,9%
77,2%
63,3%

50,3%
75,6%
60,6%

50,0%
75,2%
59,6%

49,5%
74,9%
59,0%

50,7%
75,4%
59,7%

2,7%

1,9%

2,1%

2,0%

2,2%

2,3%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rendementsdoelstellingen
5. Direct rendement (obv marktwaarde verhuurde staat)

niet-DAEB-bezit

Norm

Kasstroomgerelateerd
1. Interest dekkingsratio (ICR)
2. Debt Service Coverage ratio (DSCR)

> 1,8
>1

5,51
1,12

2,65
0,51

4,46
0,82

5,13
0,92

5,52
0,96

Vermogensdoelstellingen
3a. Loan to Value (obv bedrijfswaarde)
3b. Dekkingsratio (obv marktwaarde bruto verhuurde staat)

< 75%
< 70%

43,8%
40,1%

40,1%
35,4%

39,1%
32,5%

35,8%
28,9%

32,2%
25,3%

4a. Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde)
4b. Solvabiliteit (obv marktwaarde verhuurde staat)

> 40%
> 40%

58,1%
56,2%

61,2%
58,7%

63,6%
61,6%

66,2%
64,2%

68,7%
66,8%

2,7%

3,4%

4,7%

5,3%

5,3%

Rendementsdoelstellingen
5. Direct rendement (obv marktwaarde verhuurde staat)

regionaal
gemiddelde

Toelichting op de tabellen:
Interest dekkingsratio (ICR)
De ICR geeft inzicht in de liquiditeit van UWOON. UWOON stuurt op de ICR, omdat deze financiële
ratio inzicht geeft in hoeverre we in staat zijn om de rentelasten te betalen aan de banken vanuit onze
operationele kasstromen. Verder is de ICR één van de belangrijkste ratio’s waar het WSW en de
externe vermogensverschaffers op letten bij de financiering van de reguliere activiteiten en projecten.
UWOON hanteert een minimumnorm van 1,4 en 1,8 voor respectievelijk de DAEB en niet-DAEB-tak.
Dit sluit aan bij de norm die WSW/Aw hanteren als absoluut minimum.
In de begrotingsperiode voldoet UWOON aan de normen.
Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)
Ook dit is een liquiditeitsratio. De ratio geeft aan in welke mate UWOON de rentelasten en aflossingen
kan voldoen uit de operationele kasstromen. De berekeningswijze is conform de door het WSW
gehanteerde methodiek. Hierbij wordt uitgegaan van een theoretische jaarlijkse aflossing van de
schuldrestant verminderd met de cumulatieve verkopen in de komende 5 jaren en een genormeerde
restwaarde van het bezit.
De WSW-norm is gesteld op 1. UWOON voldoet hier in DAEB ruimschoots aan. De niet-DAEB
portefeuille genereert te weinig operationele kasstroom om aan de norm te voldoen. Door
opbrengsten verkopen is er echter voldoende liquiditeit voorhanden om de aflossingen (van de interne
lening vanuit de DAEB-tak) te kunnen voldoen.
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Loan to Value (bedrijfswaarde)
Loan to Value legt een verband tussen de waarde van de materiële vaste activa in exploitatie (op
basis van bedrijfswaarde) en de nominale schuldpositie. Het meet in hoeverre de kasstroom
genererende capaciteit van de portefeuille op lange termijn, gemeten aan de hand van de
bedrijfswaarde van de portefeuille vastgoed in exploitatie, in een gezonde verhouding staat tot de
schuldpositie. Onrendabele investeringen en geplande verkopen beïnvloeden dit kengetal sterk.
In de komende jaren blijft UWOON ruim binnen de gestelde norm.
Dekkingsratio (marktwaarde)
De dekkingsratio geeft de verhouding van de schuld en de waarde van het onderpand weer. De
waarde van het onderpand wordt bepaald op basis van de marktwaarde in verhuurde staat.
In de komende jaren blijft UWOON ruim binnen de gestelde norm.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de vermogenspositie van UWOON weer. Ze is gebaseerd op de marktwaarde in
verhuurde staat. De Aw houdt in de DAEB-tak rekening met een zgn. beklemming op het eigen
vermogen. Deze beklemming ontstaat doordat rekening wordt gehouden met de publieke taak van de
corporatie: “het verhuren van woningen aan doelgroepen van beleid” en daarmee samenhangend de
focus op doorexploitatie van de portefeuille in plaats van uitponden. In de berekening van de
solvabiliteit wordt het beklemde deel van het eigen vermogen zowel uit de teller als de noemer
verwijderd.
UWOON voldoet ruimschoots aan de norm.
Direct rendement
Het direct rendement op basis van marktwaarde geeft een weergave van de operationele
verdiencapaciteit van de vastgoedexploitatie. Hiertoe wordt de kasstroom uit operationele activiteiten,
gecorrigeerd voor betaalde en ontvangen rente en voor vennootschapsbelasting, getoetst aan de
marktwaarde in verhuurde staat.
Als ondergrens voor het direct rendement wordt veelal aansluiting gezocht bij de gewogen gemiddelde
kapitaalskosten. De vastgoedportefeuille moet voldoende rendement opleveren voor het bekostigen
van zowel de rentelast op het vreemd vermogen als ten minste een inflatiecorrectie op het eigen
vermogen.
Voor de DAEB-tak heeft de Aw geen (minimum)norm gesteld. Wel kan een te hoog rendement op de
activiteiten die voor staatssteun in aanmerking komen leiden tot overcompensatie. In dat geval zal
ontvangen staatssteun terugbetaald moeten worden.
Het rendement blijft de komende jaren rond het gewenste niveau. De speelruimte wordt echter
beperkter. De belangrijke kasstromen voor huur, onderhoud en rente, kunnen we beïnvloeden.
Daartegenover staan kasstromen uit belastingen en heffingen die niet beïnvloedbaar zijn, maar wel
een toenemend beslag op de inkomsten leggen.
Met een rendement tussen 2% en 3% verwachten wij de reële waarde van ons eigen vermogen in
stand te kunnen houden om onze doelstellingen op het gebied van sociale huisvesting te kunnen
halen. Tevens is het rendement zodanig dat naar verwachting geen gevaar voor overcompensatie
bestaat.
Als de niet-DAEB-tak niet marktconform presteert, vloeit minder geld terug naar de DAEB-tak dan in
potentie mogelijk is. Om te controleren of op deze wijze geen maatschappelijk vermogen weglekt,
toetst de Aw het direct rendement. De signalering vindt plaats op basis van vergelijkende cijfers van
alle corporaties. Indien het direct rendement van de niet-DAEB-tak significant lager is dan een
regionaal gemiddelde kan dit reden zijn voor nader onderzoek.
Gelet op de onzekerheid, die inherent is aan toekomstige informatie, dienen de begrotingscijfers met
de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Met name wijzigingen in de planning voor
nieuwbouw en mutaties in de geraamde verkopen van bestaand bezit, kunnen behoorlijke
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verschuivingen veroorzaken. De algehele financiële positie van UWOON kan, zoals uit het verloop van
de reserves blijkt, voor de jaren 2018 - 2027 voldoende gezond worden genoemd.
8.8 Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde wordt opgesteld conform RJ 121. De waarde is gekoppeld aan het voortgezette
gebruik van het actief en de daaruit te verwachten kasstromen. De bedrijfswaarde wordt opgesteld
vanuit de beleidsuitgangspunten van UWOON, rekening houdend met de ‘best practice’ vanuit de
sector. Dit houdt o.a. in dat:
 huurharmonisatie ná het 5e jaar niet wordt ingerekend;
 verkopen ná het 5e jaar niet worden ingerekend;
 indirecte overige exploitatielasten alleen worden toegerekend voor zover zij een relatie hebben
met de exploitatie van het vastgoed (hierdoor worden o.a. de projectontwikkelingsactiviteiten niet
meegenomen in de exploitatiekosten);
 de minimale restant levensduur 15 jaar bedraagt, tenzij er in het Strategisch Voorraadbeleid van
een kortere restant levensduur wordt uitgegaan.
Basis voor de kasstromen is de in december 2017 intern geformaliseerde meerjarenbegroting 20182027.
In 2017 is de bedrijfswaarde met € 23,2 miljoen afgenomen van € 513,1 miljoen ultimo 2016 tot
€ 489,9 miljoen ultimo 2017.
Verloop bedrijfswaarde
DAEB

niet-DAEB

Totaal

bedragen * € 1 miljoen

bedrijfswaarde ultimo 2016

486.615

26.528

513.142

Autonome ontwikkeling
Voorraadmutaties
Parameterwijzigingen
Beleidswijzigingen
waarvan:
- aanpassingen in huurbeleid
- wijzigingen in bedrijfslasten
- wijziging verhuurderheffing
- wijzigingen in verkoop/sloopbeleid

9.591
1.233
-11.893
-21.849

217
-280
263
-554

9.808
953
-11.630
-22.403

1.035
-8.823
-10.650
-3.411

26
-614
-4
37

1.061
-9.506
-10.653
-3.373

bedrijfswaarde ultimo 2017

463.697

26.174

489.871

8.9 Verbindingen
UWOON kent een nevenstructuur bestaande uit een 50%-deelneming in Driesprong Ontwikkeling
B.V.; 50%-partner is Bemog Projectontwikkeling B.V. Doel van Driesprong Ontwikkeling B.V. is
projectontwikkeling rond het gebied Driesprong in Ermelo.
8.10 Overig
Autoriteit Woningcorporaties (AW)
Op 17 oktober ontvingen wij van de AW de goedkeuring op het definitieve scheidingsvoorstel DAEBnietDAEB. Het definitieve voorstel week slechts in zeer beperkte mate af van het ontwerp
scheidingsvoorstel waarop de belanghouders hun positieve zienswijzen hebben gegeven.
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UWOON voert een administratieve scheiding door.
Op 14 november 2017 ontvingen wij de goedkeuring op het aangepaste Reglement Financieel Beleid
en Beheer. Het reglement voldoet hiermee aan het vigerende wettelijk kader.
Op 4 december 2017 ontvingen wij de Oordeelsbrief staatssteun en passendheidstoets van de
Autoriteit Woningcorporaties. Op beide punten voldoen wij aan de gestelde eisen.

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 2018 passen binnen dit borgingsplafond.
Het WSW heeft op 30 augustus 2017 de borgbaarheidsverklaring voor UWOON afgegeven.

Corporatie Benchmark/CiP:
Onderstaand zijn de netto bedrijfslasten weergegeven volgens de definities van de Corporatie
Benchmark. Het betreft de door UWOON beïnvloedbare lasten. Om vergelijking binnen de benchmark
mogelijk te maken wordt de berekeningswijze geharmoniseerd.
Ter vergelijking is het zijn de gemiddelden voor de grootteklasse 5000-10.000 vhe weergegeven.

Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten (functioneel)
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016

€/vhe
UWOON 5.001-10.000 vhe's
940
1044
850
966
822
902
824
855
648
798

UWOON presteerde in 2016 in het A-segment van de benchmark. De ondergrens om een A-label te
krijgen ligt in 2016 bij € 790/vhe.
De daling ten opzichte van 2016 is naast kostenbesparing, mede het gevolg van functionele
toerekening van overheadkosten aan het onderhoud.
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8.11 Kengetallen
2017

2016

Gegevens bezit
In exploitatie:
- woningen 1)
- overige woongelegenheden excl intramuraal
- overige woongelegenheden intramuraal
- maatschappelijk onroerend goed
- garages/parkeerruimten 2)
- bedrijfsruimten en overige verhuureenheden

8.612
103
407
14
357
22

8.614
102
387
13
384
18

Totaal

9.515

9.518

In aanbouw:
- woningen
- overige woongelegenheden

-

Verhuur:
Mutatiegraad (aantal toewijzingen/gem.aantal woningen)
Gemiddelde huurverhoging woongelegenheden per 1 juli in %
Huurachterstand uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen
(jaartotaal)
Huurderving uitgedrukt in % van de huren en vergoedingen
(jaartotaal)

24
-

6,00%
0,28%
0,84%

6,70%
0,93%
0,76%

0,58%

0,63%

2,6
1,3
45,0%
21,9%
53,4%
76,5%
0,7
-5.047
3,9%

2,8
1,8
45,1%
23,3%
53,5%
76,1%
0,7
-5.842
3,9%

Financiële continuïteit
Interest dekkingsratio
DSCR
Loan to Value (bedrijfswaarde)
Dekkingsratio (marktwaarde verhuurde staat)
Solvabiliteit (obv bedrijfswaarde)
Solvabiliteit (obv marktwaarde)
Liquiditeit (current ratio)
Werkkapitaal ( x € 1.000,=)
Gem. rente vreemd vermogen

1) tot 2017 zijn 34 onzelfstandige eenheden opgenomen onder woningen, terwijl deze binnen 1 contract
tesamen met onzelfstandige eenheden worden verhuurd aan een zorgpartij. Dit is in 2017 gecorrigeerd.
2) tot 2017 zijn 27 garages ten onrechte als zelfstandig te verhuren objecten opgevoerd. De
garages behoren echter bij een woning en worden onder 1 contract verhuurd.
Dit is in 2017 gecorrigeerd.
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Jaarrekening
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9. Jaarrekening
9.1 Balans per 31 december 2017
Alle bedragen x € 1.000

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

31-12-2017

31-12-2016

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

979.238

1.004.080

25.694

25.685

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen productie

3.167

3.764

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

3.859

3.675

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Totaal vastgoedbeleggingen

1.011.958

9.5.1

1.037.204

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Totaal materiële vaste activa

3.830

4.133

3.830

9.5.2

4.133

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering
Overige vorderingen

Totaal financiële vaste activa

-

-

7.857

7.291

722

751

9.5.3

Totaal vaste activa

8.579

8.042

1.024.367

1.049.379

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop

181

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

Overige voorraden

169

461
1.020
184

Totaal voorraden

9.5.4

350

Onderhanden projecten

9.5.5

-

1.665

-

Vorderingen
Huurdebiteuren

9.5.6

523

Gemeenten

9.5.7

1

1

Overige vorderingen

9.5.8

1.556

1.768

Rekening Courant deelnemingen

9.5.9

394

544

Overlopende activa

9.5.10

369

596

Totaal vorderingen

Liquide middelen

9.5.11

Totaal vlottende activa

TOTAAL
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464

2.843

3.373

11.010

11.365

14.203

16.403

1.038.570

1.065.782

Alle bedragen x € 1.000

Alle bedragen x € 1.000

PASSIVA

Ref.

31-12-2017

31-12-2016

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

9.5.12

202.597

184.846

Herwaarderingsreserve

9.5.13

592.079

625.759

Totaal eigen vermogen

794.676

810.605

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen

9.5.14

-

Voorziening onrendabele investeringen

9.5.15

2.105

387

Voorziening overig

9.5.16

33

159

Totaal voorzieningen

-

2.138

546

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen overheid

9.5.17

234

255

Leningen kredietinstellingen

9.5.17

211.165

220.056

Overige schulden embedded derivaten leningen

9.5.17

7.291

8.421

Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden

9.5.18

3.815

3.654

Waarborgsommen

9.5.19

-

-

Totaal langlopende schulden

Onderhanden projecten

222.505

232.386

-

9.5.5

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan gemeente

124

43

Schulden aan kredietinstellingen

8.932

11.095

Schulden aan leveranciers

3.529

2.783

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering

1.726

3.350

Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

9.5.20

TOTAAL
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-

-

4.940

4.974

19.251

22.245

1.038.570

1.065.782

9.2 Winst- en verliesrekening over 2017
Alle bedragen x € 1.000

Functioneel model

2017

2016

Ref.

Huuropbrengsten

9.6.1

59.869

59.023

Opbrengsten servicecontracten

9.6.2

1.880

1.830

Lasten servicecontracten

9.6.3

2.108-

2.085-

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

9.6.4

2.804-

2.896-

Lasten onderhoudsactiviteiten

9.6.5

19.048-

12.631-

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

9.6.6

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

9.661-

9.016-

28.128

34.225

Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.6.7

5.331

12.344

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.6.8

4.950-

11.267-

Toegerekende organisatiekosten

9.6.9

32

88

Toegerekende financieringskosten

-

-

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

413

1.165

1.224

654

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

9.6.10

Toegerekende organisatiekosten

9.6.10

27-

27-

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop

9.6.10

667-

451-

530

176

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.6.11

4.208-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

9.6.12

28.227-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden9.6.13
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

9.6.14

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Opbrengst overige activiteiten

9.6.15

Kosten overige activiteiten

9.6.15

23

2.28847.054
35

-

-

32.412-

44.801

4
-

Netto resultaat overige activiteiten

1
-

4

1

Overige organisatiekosten

9.6.18

1.757-

1.828-

Leefbaarheid

9.6.19

664-

682-

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

9.6.20

1.059

Opbrengst van vorderingen die tot vaste activa behoren en van effecten

9.6.20

294

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

9.6.20

-

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

9.6.20

8.980-

9.377-

7.627-

10.581-

13.385-

67.277

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

9.6.21

Resultaat deelnemingen

2.394150-

1.714510

6.826270-

Resultaat na belastingen

15.929-

60.181

Nettoresultaat na belastingen

15.929-

60.181

15.929-

60.181

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

15.929-

60.181

Totaalresultaat

15.929-

60.181

Overzicht totaalresultaat
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

9.6.10

Waardeveranderingen van financiele vaste activa verwerkt in het eigen vermogen

9.6.11

Cumulatief effect stelselwijzigingen

9.6.12
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9.3 Kasstroomoverzicht
Alle bedragen x € 1.000

Volgens de directe methode

2.017
Ontvangsten
Huren
Zelfstandige huurwoningen
Onzelfstandig wooneenheden
Intramuraal
Maatschappelijk onroerend goed
Bedrijfsmatig onroerend goed
Parkeervoorzieningen
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande k asstromen

54.916
544
3.408
108
557
252
2.015
421
57

2.016

54.482
286
3.380
250
473
220
1.992
155
81
62.278

Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande k asstromen

61.319

36

35

2.787
1.719
815
15.207
6.560
8.782
53
7.397
189
4.968

2.968
1.893
795
10.414
8.576
9.306
53
6.761
201
3.549

Kasstroom uit operationele activiteiten

48.513

44.551

13.765

16.768

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en nietwoongelegenheden

712

834

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

218

-

3.206

6.658

437
1

883
12

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en nietwoongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
(Des)investeringenontvangsten overig
Tussentelling ingaande k asstroom MVA

4.574

8.387

Nieuwbouw huur-, woon- en niet- woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet- woongelegenheden

3.494
1.621

3.512
2.560

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande k asstroom MVA

2.064
173
9

4.759
155
179
9
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7.361

11.174

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig
Uitgaven verbindingen
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande k asstroom FVA
Kasstroom uit (des) investeringen

-

2.787-

Financieringsactiviteiten ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Uitgave
Aflossingen geborgde leningen
Aflossingen ongeborgde leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.787-

-

-

10.168
1.165

10.869
1.182
11.333-

12.051-

355-

1.930

-

-

Liquide middelen per 1 januari

11.365

9.435

Liquide middelen per 31 december

11.010

11.365

Mutatie geldmiddelen
Wijzigingen kortgeldmutaties

Mutatie geldmiddelen

355-
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1.930

9.4 Toelichting op de jaarrekening
9.4.1 Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Alle
bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.
Statutaire gegevens
naam: Stichting UWOON
vestigingsplaats: Deventerweg 5, Harderwijk
inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08012356
Activiteiten
UWOON is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke
toelating in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Stichting
UWOON is statutair gevestigd te Harderwijk en heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk. De
activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.
Groepsverhoudingen
UWOON heeft een 50%-deelneming in Driesprong BV. In Driesprong BV is geen van beide eigenaren
feitelijk beleidsbepalend of heeft overheersende zeggenschap. Gezien de beperkte omvang van
Driesprong BV kiest UWOON er op basis van artikel 2:407 lid 1 BW voor om de deelneming niet te
consolideren.
Regelgeving
UWOON heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het
eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke
uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen
toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het
bijzonder.

Algemene grondslagen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Stelselwijzigingen
Presentatiewijziging vastgoed in exploitatie
Het vastgoed in exploitatie diende overeenkomstig de RTIV 2015 (van toepassing op het boekjaar
2016) te worden gepresenteerd onder de post ‘materiele vaste activa’. In de geactualiseerde RTIV
2015 (van toepassing op het boekjaar 2017) dient het vastgoed in exploitatie te worden gepresenteerd
onder de post ‘vastgoedbeleggingen’. De presentatie van de vergelijkende cijfers in de balans is
aangepast. Deze presentatiewijziging heeft geen invloed op het resultaat en het eigen vermogen.
Presentatiewijziging verhuurderheffing
De verhuurderheffing diende overeenkomstig de RTIV 2015 (van toepassing op het boekjaar 2016) te
worden gepresenteerd onder de post ‘Lasten verhuur- en beheersactiviteiten’. In de geactualiseerde
RTIV 2015 (van toepassing op het boekjaar 2017) dient de verhuurderheffing te worden
gepresenteerd onder de post ‘Overige directe operationele lasten exploitatie bezit’. De presentatie van
de vergelijkende cijfers in de functionele winst- en verliesrekening is aangepast. Deze
presentatiewijziging heeft geen invloed op het resultaat en het eigen vermogen.
Schattingswijzigingen
Ten opzichte van de marktwaarde 2016 is sprake van een daling met 2,9% (gecorrigeerd met
voorraadmutaties). Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties weergegeven.
Element marktwaarde-ontwikkeling
* € 1.000

(- = daling van de marktw aarde)

Rekenmethodiek (wederverhuur bij uitponden en indexatie)

-16.730

Aanpassing contracthuur en leegstand

4.925

Aanpassing markt- en maximaal redelijke huur

-3.987

Aanpassing mutatiekans

-8.945

Verkoopbeperking

-27.537

Aanpassing macro-economische parameters

11.199

Disconteringsvoet

-24.818

Leegwaardestijging

27.117

Boven inflatoire huurverhoging

9.740

Overig

836

Totaal belangrijkste effecten ontwikkeling

-28.200

Behoudens de mutatie Leegwaardestijging worden de wijzigingen veroorzaakt door gewijzigde
rekenregels uit het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” versie 2016 ten opzicht van
versie 2017.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de verscheidene posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet
in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
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Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening
verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:




er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het
contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract;
een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en
het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van
waardeveranderingen in het resultaat.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de
bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is
geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een
inschatting over moet maken voor de jaarrekening van UWOON.
De marktwaarde is als volgt te definiëren:
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen
op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben
gehandeld,
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een
inschatting van de marktwaarde te maken wordt mede gebruik gemaakt van taxaties. De vraag is wat
de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte de opdrachtgever het
waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de aan
de taxateur opgelegde norm op het gebied van kennis en uitvoering wordt in de markt de
nauwkeurigheid van de waardering geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10 procent plus en
min de waarde.

9.4.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Vastgoedbeleggingen

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs bij aanvang van het huurcontract
onder de huurtoeslaggrens (gereguleerde contracten), het maatschappelijk vastgoed en het overige
sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt deze
grens € 710,68 (2016: € 710,68).
Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens
en commercieel vastgoed.
Overgeheveld bezit (DAEB naar niet-DAEB) in het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel, is onder de post Niet-DAEB-vastgoed gepresenteerd. De overheveling
van DAEB-vastgoed in exploitatie naar het niet-DAEB vastgoed in exploitatie in 2017 is aangemerkt
als een wijziging van de aard van het vastgoed en verwerkt als mutatie in het boekjaar.
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Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en
tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde:
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die
overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt
conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). Bij het toepassen van het
‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt voor woongelegenheden en
parkeergelegenheden de basisversie gehanteerd. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend
goed alsmede voor intramuraal zorgvastgoed wordt de fullversie gehanteerd, omdat de huursom van
dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom. Voor een verdere toelichting op de
toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario
onderscheiden. De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto
contante waarde methode, de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige
inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een
disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan
het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar
ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt
bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar.
De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en
parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het
doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal
vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van
onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst- en verliesrekening van de periode waarin de
wijziging zich voordoet. De waardevermindering of – vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking
gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen
kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze
uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of –
vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie,
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een
herwaarderingsreserve gevormd.
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Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw
bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden verantwoord in
de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het
waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met
enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen
vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op
het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Complexindeling

Om de marktwaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden
opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van
verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan
worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten
blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling
maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan
voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit DAEB en niet-DAEB vastgoed. In dat geval wordt,
nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan
het DAEB vastgoed, respectievelijk aan het niet-DAEB deel kan worden toegerekend.
UWOON heeft op basis van bovenstaande criteria in totaal 203 waarderingscomplexen
geïdentificeerd, waarvan 163 gewaardeerd worden op basis van de basisversie Handboek en 40 op
basis van de full-versie Handboek.
Berekeningen op basis van Basisversie Handboek
De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de
basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een
waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur.
UWOON heeft per 31 december 2017, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende
zaken gewaardeerd volgens de basisversie van het waarderingshandboek:
Categorie onroerende
zaken
Woongelegenheden
Parkeergelegenheden
TOTAAL

Aantal onroerende zaken per 31 december 2017
DAEB
8.553
0
8.553

Niet-DAEB
95
359
454

Totaal
8648
359
9.007

Relevante veronderstellingen


Disconteringsvoet
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën
onroerende zaken (op niveau van waarderingscomplex):
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden
Parkeergelegenheden

Spreiding disconteringsvoet
6,8% - 7,47%
6,71% - 6,71%
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Methoden
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF)
methode en is per categorie vastgoed als volgt:
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden

Methoden
De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt
tot de marktwaarde van het waarderingscomplex
De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt
tot de marktwaarde van het waarderingscomplex

Parkeergelegenheden



Relevante veronderstellingen
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor UWOON rekening gehouden met
de volgende (spreiding) van relevante veronderstellingen (op niveau van waarderingscomplex):

Mutatiekans
Mogelijkheid tot verkoop
Achterstallig onderhoud
Bedrag achterstallig onderhoud(niet voor alle
waarderingsomplexen van toepassing; betreft
gemiddelde per woning)
Erfpacht
Erfpacht afkoopbedrag
Erfpachtcanon
Beklemmingen

Woongelegenheden
2% - 34%
100%
Ja
€9,08 - €11.616

Parkeer-gelegenheden
nvt
100%
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt

Berekeningen op basis van Full-versie Handboek
Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed alsmede voor
woonwagens en woonwagenstandplaatsen wordt de fullversie van het Handboek gehanteerd, omdat
de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom.
In 2015 is het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed alsmede het intramuraal
zorgvastgoed getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur,
ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit is uitgevoerd door Capital Value.
In 2017 heeft Capital Value voor nieuwe complexen een volledige taxatie uitgevoerd, voor 1/3 van het
bezit hertaxatie en voor 2/3 van het bezit een markttechnische update. Deze cyclus is conform de
voorschriften van het Handboek.
UWOON heeft er voor gekozen zorgextramuraal zowel in het jaar 2016 als 2017 door Capital Value te
laten waarderen. In 2017 betrof dit 2 complexen (2016:2). Dit in tegenstelling tot de voorschriften van
het handboek waarin extramuraal zorgvastgoed volgens de basisversie mag worden gewaardeerd.
Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar
opnieuw wordt getaxeerd. Het 1/3 deel wordt zo samengesteld dat dit een representatief deel van het
totale bezit is. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatieupdate/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier
waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn
onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van UWOON en op aanvraag beschikbaar voor de
Autoriteit woningcorporaties.
UWOON heeft per 31 december 2017, verdeeld naar categorie, de volgende aantallen onroerende
zaken gewaardeerd volgens de full-versie van het waarderingshandboek:
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Categorie onroerende zaken

Aantal onroerende zaken per 31 december
2017
DAEB
Niet-DAEB
Totaal
42
0
42
13
20
33

Woongelegenheden
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend
goed
Intramuraal vastgoed
TOTAAL

64
119

0
20

64
139

Relevante veronderstellingen


Disconteringsvoet
De volgende spreiding van de disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën
onroerende zaken:
Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Intramuraal vastgoed



Methoden
De marktwaarde is verhuurde staat is bepaald op basis van de Discounted Cash Flow (DCF)
methode en is per categorie vastgoed als volgt:

Categorie onroerende zaken
Woongelegenheden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend
goed
Intramuraal vastgoed



Spreiding disconteringsvoet
6,73% - 8,48%
6,02% - 11,35%
5,28% - 17,48%

Methoden
De hoogste waarde van de twee scenario’s
(doorexploiteerscenario of uitpondscenario) leidt
tot de marktwaarde van het waarderingscomplex
Doorexploiteerscenario
Doorexploiteerscenario

Relevante veronderstellingen
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is voor woningcorporatie x rekening
gehouden met de volgende (spreiding) van relevante veronderstellingen:
Woongelegenheden

Mutatiekans
Mogelijkheid tot verkoop
Achterstallig onderhoud
Bedrag achterstallig onderhoud
Erfpacht
Erfpacht afkoopbedrag
Erfpachtcanon (per m2 VVO)
Beklemmingen

2%-5%

Bedrijfsmatig en
maatschappelijk
onroerend goed
nvt

Nee
nvt

Nee
nvt

Nee
nvt
nvt
nvt

Ja
nvt
€172
nvt

Intramuraal
vastgoed
nvt
Ja
€2,94 - €17,29
pm2
Nee
nvt
nvt
nvt

Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van
de volgende vrijheidsgraden:
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Complexparameters
Nummer
Complexnaam Model
Uwoon

Plaats

Hoofdadres

Markthuur

Doornspijk
Doornspijk
Elburg
t Harde
t Harde
Elburg
Elburg
t Harde
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
t Harde

Thornspic 13
Thornspic 11
Vackenordestraat 3
Kruisakkerweg
Veldbiesweg 21-75
Luttekenstraat 3-9
Melde 13-37
Eperweg 40
Julianalaan 40
Henriette van Heemstralaan 1
Amanietlaan 5
Julianalaan 43-49
Dokter Holtropstraat 77
Hendrik Munniklaan 18
Herderlaan 45
Jeanne Diepenhorstlaan 1
Jacques Rijnderslaan 1
Ijsbaanweg 37
Wittenkamp 8-10
Kampvelderweg 5
Veldwijk 75
Schoolpad 15 (Dr. van Dalelaan 12)
Horsterweg 254-256
Schoolpad 28
Smutslaan 35-39
Hamburgerweg 182
Varenlaan 129
ThorbeckelaanJohan de Wittlaan
Albert Verweyplein 3 29-30
Vondellaan 182
Vondellaan 156-162
Academiestraat 3
Guido Gezellelaan 255
Annie M.G. Schmidtlaan 1
Brederolaan 51
Chopindreef 67-77
Stationsstraat 50-52
Amaliahof 39-41
Diverse
Sportlaan 52**

Basis versie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

101030191
101030241
101050232
101070091
101070231
101071431
101071611
101070031
102030421
102030501
102050461
102050532
102051162
102051202
102070341
102070351
102070361
102070371
102070581
102070691
102070721
102070731
102070741
102070751
102071081
102071091
102071121
103030811
103030851
103030902
103050902
103050932
103071571
103071621
103071641
103072081
102070011
102071131
103002201
102073071

BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
WON
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
WON
WON
ZORG

89
83
351
37.619
183.526
63.330
81.467
86
1
134
629
130
67
107.459
169.859
169.859
405.437
89.808
51.542
197.611
79.760
102.080
25.181
104.437
59.968
618.258
225
414
1
611
168
317.635
149.731
229.120
33.553
196.368
300
74.049
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Full versie

Verklaring taxateur
89
83
290
43.200
178.200
63.000
86.400
7.335
106
90
120
810
700
67
105.000
172.800
180.000
345.000
58.800
54.000
194.400
72.000
86.400
14.880
100.800
61.744
496.968
199
660
50
515
130
339.245
148.200
218.700
40.750
194.880
7.252
299
73.533

Parameter ongewijzigd
Parameter ongewijzigd
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Parameter ongewijzigd
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur

Complexparameters
Nummer
Complexnaam Model
Uwoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

101030191
101030241
101050232
101070091
101070231
101071431
101071611
101070031
102030421
102030501
102050461
102050532
102051162
102051202
102070341
102070351
102070361
102070371
102070581
102070691
102070721
102070731
102070741
102070751
102071081
102071091
102071121
103030811
103030851
103030902
103050902
103050932
103071571
103071621
103071641
103072081
102070011
102071131
103002201
102073071

BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
WON
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
WON
WON
ZORG

Complexparameters
Nummer
Complexnaam Model
Uwoon

Plaats

Hoofdadres

Exit Yield doorexploiteren

Doornspijk
Doornspijk
Elburg
t Harde
t Harde
Elburg
Elburg
t Harde
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
t Harde

Thornspic 13
Thornspic 11
Vackenordestraat 3
Kruisakkerweg
Veldbiesweg 21-75
Luttekenstraat 3-9
Melde 13-37
Eperweg 40
Julianalaan 40
Henriette van Heemstralaan 1
Amanietlaan 5
Julianalaan 43-49
Dokter Holtropstraat 77
Hendrik Munniklaan 18
Herderlaan 45
Jeanne Diepenhorstlaan 1
Jacques Rijnderslaan 1
Ijsbaanweg 37
Wittenkamp 8-10
Kampvelderweg 5
Veldwijk 75
Schoolpad 15 (Dr. van Dalelaan 12)
Horsterweg 254-256
Schoolpad 28
Smutslaan 35-39
Hamburgerweg 182
Varenlaan 129
ThorbeckelaanJohan de Wittlaan
Albert Verweyplein 3 29-30
Vondellaan 182
Vondellaan 156-162
Academiestraat 3
Guido Gezellelaan 255
Annie M.G. Schmidtlaan 1
Brederolaan 51
Chopindreef 67-77
Stationsstraat 50-52
Amaliahof 39-41
Diverse
Sportlaan 52**

Basis versie
Full versie
Verklaring taxateur
9,07%
7,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
9,34%
9,50%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
8,05%
9,30%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
12,29%
6,40%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
9,52%
7,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,99%
10,50%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
13,43%
6,00%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
0,00%
8,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
9,62%
6,75%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
0,00%
8,50%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
17,34%
6,55%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
2,81%
7,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
1,23%
9,50%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
10,05%
11,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
8,54%
8,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
9,91%
8,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
10,45%
8,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
9,02%
10,00%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,84%
12,00%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
11,17%
7,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
9,90%
8,00%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
9,11%
7,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,40%
9,70%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
8,47%
8,00%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
9,82%
17,00%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,10%
10,40%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
9,43%
8,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,99%
8,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,15%
9,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
0,00%
10,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
8,24%
8,12%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
7,89%
7,90%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
10,76%
7,50%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
10,89%
7,50%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
8,07%
7,25%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
13,18%
6,75%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
8,74%
7,35%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
0,00%
7,75%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
20,18%
7,25%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
10,32%
6,75%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur

Plaats

Hoofdadres

Disconteringsvoet doorexploiteren

Doornspijk
Doornspijk
Elburg
t Harde
t Harde
Elburg
Elburg
t Harde
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Ermelo
Ermelo
Harderwijk
t Harde

Thornspic 13
Thornspic 11
Vackenordestraat 3
Kruisakkerweg
Veldbiesweg 21-75
Luttekenstraat 3-9
Melde 13-37
Eperweg 40
Julianalaan 40
Henriette van Heemstralaan 1
Amanietlaan 5
Julianalaan 43-49
Dokter Holtropstraat 77
Hendrik Munniklaan 18
Herderlaan 45
Jeanne Diepenhorstlaan 1
Jacques Rijnderslaan 1
Ijsbaanweg 37
Wittenkamp 8-10
Kampvelderweg 5
Veldwijk 75
Schoolpad 15 (Dr. van Dalelaan 12)
Horsterweg 254-256
Schoolpad 28
Smutslaan 35-39
Hamburgerweg 182
Varenlaan 129
ThorbeckelaanJohan de Wittlaan
Albert Verweyplein 3 29-30
Vondellaan 182
Vondellaan 156-162
Academiestraat 3
Guido Gezellelaan 255
Annie M.G. Schmidtlaan 1
Brederolaan 51
Chopindreef 67-77
Stationsstraat 50-52
Amaliahof 39-41
Diverse
Sportlaan 52**

Basis versie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

101030191
101030241
101050232
101070091
101070231
101071431
101071611
101070031
102030421
102030501
102050461
102050532
102051162
102051202
102070341
102070351
102070361
102070371
102070581
102070691
102070721
102070731
102070741
102070751
102071081
102071091
102071121
103030811
103030851
103030902
103050902
103050932
103071571
103071621
103071641
103072081
102070011
102071131
103002201
102073071

BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
WON
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
BOG
BOG
BOG
BOG
BOG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
ZORG
WON
WON
ZORG
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9,16%
9,16%
9,09%
9,25%
9,24%
9,10%
9,24%
7,01%
9,16%
9,16%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,25%
9,25%
9,24%
9,24%
9,25%
9,25%
9,10%
9,24%
9,24%
9,16%
9,17%
9,16%
9,09%
9,09%
9,24%
9,24%
9,24%
9,25%
9,24%
7,01%
6,41%
9,24%

Full versie
Verklaring taxateur
6,52%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
10,07%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,77%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
5,28%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,69%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,38%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
5,33%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,48%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
7,34%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,64%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,02%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,14%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,44%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
10,27%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
7,88%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,52%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,08%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,73%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
11,43%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,18%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,53%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,31%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
10,18%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
9,41%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
17,48%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,13%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,63%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,00%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
7,37%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
11,02%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,02%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
8,59%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
6,54%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
5,97%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
7,87%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
5,94%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
7,03%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur
7,68%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
6,73%
Verhoogd o.b.v. inschatting taxateur
5,63%
Verlaagd o.b.v. inschatting taxateur

Bedrijfswaarde
Omdat de doelstelling van UWOON is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf
in kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd
worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de
toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende
zaken in exploitatie, zoals deze jaarlijks aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van UWOON en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.
De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017
€ 463.697.000 (31/12/2016 € 486.615.000).
De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017
€ 26.174.000 (31/12/2016 € 26.527.000).
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen
van de kasstroomgenererende eenheid uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en
toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De indeling
naar kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op complexniveau. UWOON kiest voor deze
indeling van de kasstroomgenererende eenheden aangezien deze aansluit bij haar interne
bedrijfsvoering en hierbij de basis vormt voor haar vastgoedsturing. De reële waarde wordt afhankelijk
gesteld van de voorgenomen bestemming van de complexen. De onroerende zaken kunnen voor
langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen
zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind
2017 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van tien jaar, behoudens
de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van
meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de
meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan
van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde
lastenniveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
–
jaarlijkse huurverhogingen van 1,4% (2018-2019); 1,5% (2020); 1,6% (2021-2022); 1,8%
(2023); 2%(na 2023)
–
jaarlijkse huurderving van 0,7 %;
–
mutatiegraad van 6 % en huurharmonisatie tot de streefhuur ;
–
jaarlijkse stijging van de onderhoudskosten van 2,2% (2018); 2,3% (2019-2022); 2,5% (2023
ev)
–
jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten van 1,4% (2018); 1,5%(2019); 1,6% (20202021), 1,8% (2022), 2,0%(2023 ev);
–
genormeerde zakelijke lasten en verzekeringen van € 253 per kostenfactor.
–
genormeerde kosten voor reparatieonderhoud van € 451 per kostenfactor;
–
genormeerde kosten voor mutatieonderhoud van € 3.480 per mutatie
–
indirecte exploitatielasten welke betrekking hebben op het DAEB resp. niet-DAEB 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 DAEB
resp. niet-DAEB 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 DAEB 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;
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–
–

–

een disconteringsvoet van 5,0 %;
de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende
levensduur van de complexen/investering (variërend van 15 tot 50 jaar), de minimale
levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur
gerechtvaardigd is.
De te betalen vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de
contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een
verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter
bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of
worden vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van
onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen bij het DAEB-bezit voor een periode
van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke
karakter van de geoormerkte verkopen. Bij het niet-DAEB bezit wordt uitgegaan van doorexploiteren.
Dit in lijn met de beleidsregels van het WSW.
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging
van het actief, worden geactiveerd.
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke
verplichtingen dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de
waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of
vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.
De lasten van onderhoud, niet zijnde periodiek groot onderhoud, waaronder renovatie, onderscheiden
zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het
actief. De lasten van dergelijk onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment
dat deze zich voordoen.
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog
geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige vergelijkbare
kavel of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het
einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Per
saldo is rekening gehouden met een restwaarde van € 5.902 (prijspeil 2017). 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.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de
wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve
van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
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Materiele vaste activa

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.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen 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.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de
nettorente en hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente bestaat uit de voor
UWOON geldende rente voor langlopende leningen (3,9%) onder aftrek van belasting op basis van
het effectieve belastingtarief (1,0%). De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke
verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige
compensabele verliezen.
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De opgenomen latentie heeft betrekking op verschillen in commerciële en fiscale waardering van het
vastgoed in exploitatie, verschillen in waardering van leningen en verschillen in verwerking
projectresultaten nieuwbouw(koop)projecten. Ultimo 2017 zijn er geen verhuureenheden bestemd
voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn
en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd.
Leningen u/g
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Overige vorderingen
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die
niet meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit
exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de
overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De nettoopbrengstwaarde 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 nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is
gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en
verkoop.
Overige voorraden
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De
waardering van de overige voorraden komt tot stand onder toepassing van de FIFO-methode (first in,
first out) .
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden betreffen onroerende zaken verkocht in aanbouw
en worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende
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winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een
onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend.
De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere
kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een
onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als
opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties
op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders,
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen
en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van
een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het
betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte
verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus
de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde.
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Voorziening reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het
verslagjaar planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.
Voorziening deelnemingen
De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de
vennootschap ten behoeve van deelnemingen.
Voorziening pensioenen
UWOON heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting
aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van
de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor UWOON en worden in de balans opgenomen in een
voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt
de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van
rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer UWOON beschikkingsmacht heeft
over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan UWOON, en wanneer de
pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo 2017 (en 2016) waren er voor UWOON geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds SPW bedroeg ultimo 2017 113,4% (ultimo 2016: 104%).
Op een langere termijn ligt de vereiste dekkingsgraad op 125,0%. Het fonds heeft dus een
reservetekort. SPW heeft voor 1 april 2017 een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee
wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen.
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.
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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 per ultimo 2017 geen gebruik van separate derivaten om het rente- en
kasstroomrisico af te dekken.
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
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden
gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het nietDAEB-vastgoed.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar
2017 bedroeg dit maximumpercentage 2,1%, 2,6% of 4,6% afhankelijk van het inkomen van de
huurder. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar
van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen
terugbetalingsverplichting geldt.
Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten.
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis
van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten.
Overheidsbijdragen
De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke regelingen en worden aangemerkt als zijnde
gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
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Lasten onderhoudsactiviteiten
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit
betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van
toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het
verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend
die geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht
kan worden aan:
- onroerendezaakbelasting;
- verhuurderheffing;
- verzekeringskosten.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.
Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende
organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van de verrichte
prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord
zodra deze voorzienbaar zijn.
Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte).
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot
investeringen in nieuwbouw en herstructurering.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.

Jaarstukken 2017
103

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen verantwoord van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.
Opbrengsten en kosten overige activiteiten
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van
overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is
bereikt.
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek
toegelicht in “Toerekening baten en lasten”.
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de
werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten
toegerekend middels de systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”.
Pensioenlasten
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten
worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in
“Toerekening baten en lasten”.

Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels
de systematiek toegelicht in “ Toerekening baten en lasten”.
Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging
van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te
maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor
de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek
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aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-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 2017 en het fiscale resultaat 2017 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 2014 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.
Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van
een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de niet direct toerekenbare personeelslasten en overige
bedrijfskosten verdeeld op basis van de geschatte tijdsbesteding van de werknemers aan de
onderscheiden activiteiten.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Binnen het treasurybeleid van UWOON dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op grond van het vigerende interne
treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een
materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing er
van tot een positie van de totale leningen-/beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een
positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten.
Valutarisico
UWOON is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.
Prijsrisico
UWOON loopt geen prijsrisico’s doordat zij geen effecten heeft.
Renterisico
UWOON loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden
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(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 kunnen,
rekening houdend met de door het WSW aangegeven grenzen, rente-instrumenten ingezet worden ter
beperking van het renterisico.
Kredietrisico/Liquiditeitsrisico
UWOON heeft geen significante concentraties van kredietrisico. UWOON maakt gebruik van
meerdere banken. Bij BNG is een kredietfaciliteit van € 1 miljoen beschikbaar. Hiervoor zijn geen
nadere zekerheden verstrekt.
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. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties
in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder
operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek
van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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9.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017
Alle bedragen x € 1.000
9.5.1 Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:
DAEB
vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie

Totaal

405.353
598.727
1.004.080

17.979
7.706
25.685

423.332
606.433
1.029.765

1 januari 2017
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde
Mutaties 2017
Investeringen
Desinvesteringen

1.180
3632.11428.345238
4.562
24.842-

Overboeking activa in exploitatie naar activa in ontwikkeling
Herwaardering

Waardevermeerderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Herclassificatie DAEB/niet-DAEB
Overboekingen naar activa in exploitatie
Totaal mutaties
31 december 2017
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde

414.283
564.955
979.238

129
118
2389

17.380
8.314
25.694

1.309
3632.11428.2274.562
24.833-

431.663
573.269
1.004.932

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.
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt € 489,9 miljoen ( DAEB: € 463,7 miljoen; niet-DAEB: € 26,2
miljoen)
Zie voor de gehanteerde normen en parameters de toelichting onder de Waarderingsgrondslagen.
Herclassificatie van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed
De herclassificaties van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:
niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie
Mutaties 2017
Herclassificatie verkrijgingsprijs 2016
Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen
Totaal mutaties

415
415

DAEB
vastgoed
in exploitatie
4087415-

3 woningen in gemeente Harderwijk zijn van DAEB naar Niet-DAEB overgegaan cf goedgekeurd defintief scheidingsvoorstel Autoriteit Wooncorporaties d.d. 13-10-2017
Herclassificatie van niet-DAEB vastgoed naar DAEB vastgoed
De herclassificaties van DAEB vastgoed naar niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat:
niet-DAEB
vastgoed
in exploitatie
Mutaties 2017
Herclassificatie verkrijgingsprijs 2016
Herclassificatie cumulatieve waardeverminderingen
Totaal mutaties

980327
653-

DAEB
vastgoed
in exploitatie
653
653

7 woningen zijn van niet-DAEB naar DAEB gegaan op grond van huurbeleid. Hiervan zijn er 5 gelegen in de gemeente Oldebroek en 2 in gemeente Ermelo.
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Alle bedragen x € 1.000

Onroerende
DAEB
Niet-DAEB
en roerende
Vastgoed
Vastgoed
zaken verkocht in ontwikkeling in ontwikkeling
onder
bestemd voor
bestemd voor
voorwaarden eigen exploitatie eigen exploitatie
1 januari 2017
Verkrijgingsprijzen
Gecorrigeerd in voorziening onrend.invest.
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde
Mutaties 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking activa in exploitatie naar activa in ontwikkeling
Herwaardering

Waardeverminderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Herclassificatie DAEB/niet-DAEB
Overboekingen naar activa in exploitatie
Totaal mutaties
31 december 2017
Verkrijgingsprijzen
Herwaardering
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde

Totaal

3.507
168
3.675

5.784
2.0203.764

-

9.291
168
2.0207.439

184
184

3.126
2.114
1.789514
4.562597-

-

3.126
2.114
184
1.789514
4.562413-

3.507
352
3.859

3.639
4723.167

-

7.146
352
4727.026

In totaal zijn 21 woningen verkocht onder voorwaarden. De contracten zijn gebaseerd op het “Kopen met Korting” principe waarbij geldt dat
er sprake is van verleende kortingen tussen 15% en 29,2% en een terugkoopverplichting door UWOON.
In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling en onderhanden werk een bedrag ad € 193 duizend aan
rente over grond- en bouwkosten geactiveerd. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet
gehanteerd van 4,25%.
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa voor een bedrag van € 0,7 miljoen
9.5.2 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
de exploitatie
1 januari 2017
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

11.486
1.3166.0374.133

Mutaties 2017
Investeringen
Desinvesteringen

Waardevermeerderingen
Terugneming van waarde verminderingen
Totaal mutaties

147
2.7913202.661
303-

31 december 2017
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeveranderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

8.842
1.3163.6963.830

Herwaardering
Afschrijving
Afschrijving desinvestering

De afschrijvingstermijnen op activa ten dienste van exploitatie luiden als volgt:
Grond
geen afschrijvingen
Bouwkosten
lineair 30 - 50 jaar
Inventaris
lineair 5-10 jaar
Vervoermiddelen
lineair 4-10 jaar
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Alle bedragen x € 1.000

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

751

8.042

1 januari 2017
Boekwaarden

-

Mutaties 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen
Waardevermeerdering
Terugneming waardevermindering
Resultaat deelnemingen
Dotatie voorziening deelnemingen
Totaal mutaties

-

31 december 2017
Boekwaarden

-

7.291

87653
566

2
3129-

7.857

722

2
118653
537

8.579

De latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Het netto disconteringspercentage (na belastingen) bedraagt 2,9%
De nominale waarde van de latenties bedraagt € 288,5 miljoen. Van de latente belastingvorderingen is naar verwachting € 3,3 miljoen binnen één jaar
verrekenbaar. De verwachte looptijd wordt toegelicht onder 9.6.21
De deelnemingen betreffen:

De Driesprong Ontwikkeling B.V.

aandeel

resultaat
boekjaar

50%

-

nettovermogenswaarde
per 31-12-2017
4

9.5.4 Voorraden

2017

2016

181
181

306
155
461

Vastgoed bestemd voor verkoop
Locatie Beltgravenweg, Elburg

Locatie Trefpunt, Ermelo
Locatie Korenbloem, Ermelo

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Locatie Beltgravenweg, Elburg
Locatie Winkelcentrum 't Harde / Oude Bovendwarsweg, 't Harde

-

Overige voorraden
Onderhoudsmateriaal
9.5.5 Onderhanden projecten
Locatie Winkelcentrum 't Harde / Oude Bovendwarsweg, 't Harde

216
804
1.020

169

184

-

-

523

464

Voor onderhanden projecten die per balansdatum niet zijn voltooid, bedraagt de cumulatieve netto-omzet € 0 (2016: € 0).
Het totaal aan ontvangen voorschotten voor deze onderhanden projecten bedraagt € 0 (2016: € 0).

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
- Ermelo
- Harderwijk
Totaal gemeenten

-

1
1
1

2017
9.5.8 Overige vorderingen
- Belastingen
- 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 € 1 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden overeengekomen.

Jaarstukken 2017
109

1

2016

32
1.524
1.556

32
1.736
1.768

394
394

544
544

369
369

596
596

11.010
11.010

11.365
11.365

Alle bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
9.5.12 Overige reserves

2017

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Stand per 1 januari
Realisatie uit herwaarderderingsreserve
Saldo uit de winstverdeling over het boekjaar

2016

184.846
643
17.108
202.597

169.733
92
15.021
184.846

625.759
64333.037592.079

580.691
9245.160
625.759

Aan de Raad van Commissarissen is voorgesteld het jaarresultaat ter grootte van -/- € 15.929.000 voor een bedrag van € 17.108.000 ten
gunste te brengen van de Overige reserves en voor een bedrag van -/- € 33.037.000 ten laste te brengen van de Herwaarderingsreserve.
9.5.13 Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
Stand per 1 januari
Realisatie uit hoofde van verkoop
Realisatie uit hoofde van sloop
Toe- / afname uit hoofde van marktwaardering
Herclassificaties
Overige mutaties

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

-

9.5.15 Voorziening onrendabele investeringen
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Ontrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december
De voorziening onrendabele investeringen heeft een looptijd van maximaal 5 jaar.
9.5.16 Voorziening overig (reorganisatiekosten)
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Ontrekkingen
Overige mutaties
Stand per 31 december
De voorziening reorganisatiekosten heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

-

387
2.577
8592.105

496
109387

159
12633

294
135159

Langlopende schulden

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

Looptijd korter
dan vijf jaar
19
23.198

Looptijd langer
dan vijf jaar
235
196.899

23.217

3.815
200.949

Totaal 2017

Totaal 2016

254
220.097

274
231.151

3.815
224.166
8.952215.214

3.654
235.079
11.114223.965

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De marktwaarde (contante waarde obv uitgangspunten van Corpodata, van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente- en aflossingsverplichtingen)
bedraagt € 296,1 miljoen.
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9.5.17 Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2017 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen Leningen kredietoverheid
instellingen
274
231.151
41
2011.095254
220.097
208.932234
211.165

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

Totaal
231.425
41
11.115220.351
8.952211.399

De gemiddelde betaalde rente over de totale leningportefeuille bedraagt 3,9 %.
De duration van de portefeuille bedraagt 10,2 jaar

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.
Van de leningenportefeuille is € 220,8 miljoen 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%

Renteherzieningsperiode

9.584
9.727
59.627
138.374
1.297
1.742

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

220.351

€
10.000
13.000
66.360
38.356
92.635

Resterende looptijd

€

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

3.000
18.548
23.475
11.915
38.372
125.041

220.351

220.351

Van de variabel rentende leningen is niets afgedekt met collars of caps. Over € 10,0 miljoen loopt UWOON een renterisico.
Conform het UWOON-Treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan in situaties waarin sprake is
van renterisicoreductie.
Per ultimo 2017 heeft UWOON geen losse derivaten in portefeuille. Wel is sprake van twee embedded derivaten binnen de contracten
van de extendible leningen (zie hieronder)
Overige schulden embedded derivaten leningen

2017

2016

stand 1-1-2017
Rentelast (mutatie waardering embedded derivaten)

8.421
1.130-

6.746
1.675

Stand overige schulden embedded derivaten 31-12-2017

7.291

8.421

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
9.5.18 Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden
2017
1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Mutaties:
- Afgewikkeld respectievelijk geen woning / 1 woning Korenbloem, Ermelo
- Toegevoegd respectievelijk geen woning / 10 woningen Alexiahof, Ermelo
Opwaarderingen
Afwaarderingen
31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht

2016

3.654

1.856

-

1411.700

161

239

3.815

3.654

9.5.19 Waarborgsommen
Het verloop van de waarborgsommen is als volgt:
Stand per 1 januari
Toegevoegde waarborgsommen
Uitbetaalde waarborgsommen
Stand per 31 december

-
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9.5.20 Kortlopende schulden
Onderhanden projecten
Schulden aan gemeenten
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers

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

Overlopende passiva
Te betalen rente
Vooruitontvangen huur
Vooruitontvangen huursubsidie
Beloningen betaalbaar op termijn
Vakantieverplichtingen
Nog te ontvangen facturen
Overig

-

-

124
8.932
3.529
12.585

43
11.095
2.783
13.921

134
1.432
160
1.726

145
1.331
1.874
3.350

3.598
506
231
317
288
4.940

3.511
576
221
199
467
4.974

19.251

22.245

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw aangegaan tot een bedrag van € 0,7 miljoen.
Onderhoudsverplichtingen
In het kader van planmatig onderhoud 2017 is per ultimo 2017 voor € 1,8 miljoen aan opdrachten verstrekt waarvan de werkzaamheden in 2018
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 2017 bedroeg het
obligo € 8,4 miljoen.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
In de periode 2008-2011 zijn 11 woningen verkocht onder de noemer Koop-Goedkoop.
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.
In 2017 zijn er van de 11 woningen nog 4 over onder de noemer Koop-Goedkoop.
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.
Fiscale afwikkeling kavels Trefpunt
Door de Belastingdienst zijn vragen gesteld omtrent de toepassing van overdrachtsbelasting in plaats van omzetbelasting bij de levering van kavels in het project Trefpunt. Nog
niet duidelijk is welk standpunt de Belastingsdienst in deze uiteindelijk inneemt.
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9.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Alle bedragen x € 1.000
2017
2016

9.6.1 Huuropbrengsten

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

58.211
176
58.387
-211
-70
58.106

57.447
177
57.624
-279
-53
57.292

1.052
767
1.819
-10
-46
1.763

1.033
753
1.786
-14
-41
1.731

59.869

59.023

13.240
19.269
27.360
59.869

12.982
18.895
27.146
59.023

1.887
1.887
-7
1.880

1.839
1.839
-9
1.830

1.428
550
222
39
1312.108

1.391
588
216
48
1582.085

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Overige verhuur - en beheeractiviteiten

1.587
791
106
320

1.675
848
130
243

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2.804

2.896

5.610
12.530
1.211
386
58
74719.048

4.801
6.811
1.271
373
71
69612.631

12.530
1.993
3.617
18.140

6.811
1.543
3.258
11.612

Af: huurderving woningen en woongebouwen
Af: huurderving Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving woningen en woongebouwen
Af: huurderving Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Totaal huuropbrengsten
Hierna is een overzicht opgenomen van de huuropbrengsten die in de verschillende gemeenten zijn behaald:
Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Totaal huuropbrengsten
9.6.2 Opbrengsten servicecontracten
Overige goederen, leveringen en diensten
Af: Opbrengstenderving wegens leegstand
Totaal opbrengsten servicecontracten
9.6.3 Lasten servicecontracten
Overige goederen, leveringen en diensten
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Opbrengst eigen dienst
Totaal servicecontracten
9.6.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

9.6.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onderhoudslasten (niet cyclisch)
Onderhoudslasten (cyclisch)
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Opbrengst eigen dienst
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
Mutatieonderhoud
Klachtenonderhoud
Totaal onderhoudslasten
De stijging van de kosten planmatig onderhoud wordt veroorzaakt door een hogere basisbegroting en begrotingswijzigingen in 2017 (+ €
5.500), mutatie in overloopposten tussen boekjaren (€ 700) en meer aanbestedingsresultaten (-/- € 500)
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9.6.6 Overige directe zakelijke lasten exploitatie bezit

2017

2016

Verhuurderheffing
Zakelijke lasten

7.397
2.264

6.761
2.255

Totaal overige directe zakelijke lasten exploitatie bezit

9.661

9.016

5.331
5.331

12.344
12.344

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling:

4.950

11.267

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

4.950

11.267

22
1
5532-

31
1
12088-

9.6.7 Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling
Opbrengst verkopen projecten
Bij/af: resultaatneming op projecten
Totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
9.6.8 Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.6.8 Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.6.9 Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Financieringskosten
Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.6.10 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat uit verkopen van bestaand bezit DAEB- en niet-DAEB-vastgoed aan derden en is als volgt te specificeren:
DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende personeelskosten
Af: toegerekende overige organisatiekosten
Af: toegerekende afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden

712
73631971315
-

222
2179197114
-

315

14

524
5304215
-

440
6272162
-

215

162

Vastgoed in ontwik k eling bestemd voor verk oop
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

-

-

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

-

Vastgoed tdv eigen exploitatie
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

-

1.316
-

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed tdv eigen exploitatie

-

1.316

Vastgoed in ontwik k eling bestemd voor eigen exploitatie
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

4.208
-

972
-

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

4.208

972

Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: direct toerekenbare kosten
Af: boekwaarde
Af: toegerekende personeelskosten
Af: toegerekende overige organisatiekosten
Af: toegerekende afschrijvingen
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit DAEB vastgoed in exploitatie

9.6.11 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de voorraden en de
vastgoedbeleggingen.
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9.6.12 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2017
€

2016
€

DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde

28.345-

46.530
-

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie

28.345-

46.530

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde

118
-

524
-

Totaal overige waardeveranderingen niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

118

524

Vastgoed verk ocht onder voorwaarden
Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Waardeverandering van terugkoopverplichtingen

23
-

35
-

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder voorwaarden

23

35

Vastgoed bestemd voor verk oop
Waardeverminderingen
Terugname waardeverminderingen

-

-

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed bestemd voor verkoop

-

-

4
4

1
1

321
321

392
392

39
106
58
23
1
17
77
321

48
130
71
0
28
1
20
94
392

2017
€

2016
€

4.135
598
588
5.321

4.287
660
616
5.563

550
1.587
1.211
22
476
19
242
1.214
5.321

588
1.675
1.271
31
461
19
234
1.284
5.563

9.6.13 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

9.6.14 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

9.6.15 Nettoresultaat overige activiteiten

Beheerdiensten
Diversen
Nagekomen baten voorgaande jaren
Totaal overige bedrijfsopbrengsten

9.6.16 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn alsvolgt gealloceerd:
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)
Lasten verkocht vastgoed in portefeuille
Lasten leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal

9.6.17 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De personeelskosten zijn alsvolgt gealloceerd
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)
Lasten verkocht vastgoed in portefeuille
Lasten leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal
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9.6.18 Overige organisatiekosten
Beheerkosten:
Algemene beheers- en administratiekosten
Automatiseringskosten
Huisvestigingskosten
Kosten Raad van Commissarisen
Subtotaal beheerskosten

1.346
469
227
67
2.109

1.376
452
215
79
2.122

Heffingen:
Belastingen
Verzekeringen
Afrondingen
Subtotaal heffingen

2.109
155
2.264

2.108
147
2.255

Overige bedrijfslasten:
Servicekosten
Erfpacht
Bijdrageheffing Autoriteit woningcorparaties
Verhuurderheffing
Contributies Aedes
Saneringsheffing CFV
Uitgaven leefbaarheid
Diverse bedrijfslasten
Subtotaal overige bedrijfslasten

1.559
36
53
7.397
65
190
166
9.466

1.557
35
53
6.761
64
216
183
8.869

13.839

13.246

222
791
386
1
152
7
84
466
2.109

216
848
373
1
146
7
81
450
2.122

35
155
373
84
17
664

51
165
365
81
20
682

98
37

77
19

14
8
157

20
11
127

Totaal overige organisatiekosten
De beheerkosten zijn alsvolgt gealloceerd:
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Activering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (via waarderverandering)
Lasten verkocht vastgoed in portefeuille
Lasten leefbaarheid
Overige organisatiekosten
Totaal
9.6.19 Leefbaarheid
De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in sociaal en fysiek:
Leefbaarheid (sociaal)
Leefbaarheid (fysiek)
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal leefbaarheid

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria via de overige bedrijfslasten ten laste van het resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening 2017 resp. 2016
Nagekomen kosten controle van de jaarrekening 2016 resp. 2015
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten
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
9.6.20 Financiële baten en lasten
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

2017
€

2016
€

Waardeveranderingen van financiële vaste activa
Waardeveranderingen van effecten
Waardeveranderingen overige

301.089

1.714-

Totaal waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

1.059

1.714-

Renteopbrengsten activa in ontwikkeling
Renteopbrengsten leningen
Opbrengsten effecten
Overige opbrengsten

193
101

296
214

Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

294

510

-

-

8.89318698.980-

9.321569.377-

3.484
5245662.394

4.704
2.122
6.826

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Andere rentebaten en soortgelijk e opbrengsten
Rentebaten rekening-courant en deposito’s
Overige rentebaten
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijk e k osten
Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen
Rentelasten rekening-courant
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

9.6.21 Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Acute belastingen
Correctie belasting voorgaande jaren
Mutatie latente belastingen
Totaal belastingen
Het wettelijk tarief voor de vennootschapsbelasting is 25% (2016: 25%). Het effectieve belastingtarief bedraagt -/-17,7% (2016: 10,2%)
Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat
2.017

2.016

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting

13.385-

67.007

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
correctie comm. resultaat nieuwbouw 2017
correctie comm. resultaat verkopen bestaand bezit 2017
correctie commercieel geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling
fiscaal vrijval leningen o/g/derivaten
correctie commercieel-fiscale activering
overige verschillen

2.32531.958
1.970
1.08920
1.519334192350497282-

2.18445.057615
1.714
20
1.7431211513441.080181

Belastbaar bedrag

13.975

18.857

40
3.444
3.484

40
4.664
4.704

Belastingbedrag 20% over € 200.000,=
Belastingbedrag 25% over het meerdere
Totaal

Belastinglatenties
mutatie actieve latentie 2017 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2018 t/m 2058 met betrekking
tot de leningportefeuille O/G
mutatie actieve latentie 2017 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2018 t/m 2030 met betrekking
tot de verkopen
mutatie actieve latentie 2017 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2018 t/m 2018 met betrekking
tot de nieuwbouwprojecten

2017
€

2016
€

87

86

127

2.012

38-

183

mutatie actieve latentie 2017 uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode 2018 t/m 2068 met betrekking
tot de afschrijvingen

742-

159-

Mutatie actieve latentie

566-

Correctie belasting voorgaande jaren

2017
€
66284185
37

Correctie
Correctie
Correctie
Correctie

VPB
VPB
VPB
VPB

aanslag
aanslag
aanslag
aanslag

2013,
2014,
2015,
2016,

definitief afgewikkeld in 2017
definitief afgewikkeld in 2017
te betalen bedrag aangepast aan de meest recente aangifte
te betalen bedrag aangepast aan de meest recente aangifte

Mutatie correctie belasting voorgaande jaren

524-

In 2013 en 2014 is de definitieve aangifte lager dan de voorlopige aangifte als gevolg van mutaties in de fiscale beoordeling
van uitgaven voor onderhoud en renovatie. De in 2017 ontvangen definitieve aanslag sluit hierbij aan.
Voor 2013 en 2014 was het te betalen bedrag nog niet aangepast aan de meest recente aangifte.
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2.122

2016
€
-

9.7 Overige informatie

9.7.1 Werknemers
Werknemers
Gedurende het jaar 2017 had de corporatie gemiddeld 77,8 werknemers in dienst (2016: 82,4). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.
Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
Per ultimo 2017 zijn 76,6 fte in dienst (2016: 80,2). De verdeling over de afdelingen in het bedrijf is als volgt:
afd. Wonen
43,4
afd. Vastgoed
15,2
afd. Bedrijfsvoering
13,0
afd. Bestuursdiensten en directie
5,0

9.7.2 Bestuurders en commissarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting UWOON.
Het voor Stichting UWOON toepasselijke bezoldigingsmaximum is gebaseerd op klasse F en bedraagt in 2017 € 151.000 voor de directeur-bestuurder,
€ 22.650 voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en € 15.100 voor de leden van de Raad van Commissarissen.
Per 1 november 2017 is de omvang van het dienstverband van de directeur-bestuurder aangepast naar 88.89%. Het WNT-maximum is voor de toetsing naar
rato verlaagd naar € 148.196. Dit bedrag wordt overschreden.
De directeur-bestuurder kwalificeert voor toepassing van het overgangsrecht. Hiervan is in 2017 gebruik gemaakt.
Bezoldiging topfunctionaris
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte 1)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

M.C.F van Balen-Uijen
Directeur Bestuurder
01/01 – 31/12
0.98
nee
nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2)
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 129.932
€ 19.707
€ 149.639

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 148.196

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 3)
Totale bezoldiging

€ 0,-€ 149.639

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

beroep op Overgangsrecht
toepasbaar

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

01/01 – 31/12
1
€ 129.108
€ 19.718
€ 148.826

1) van 1 januari t/m 31 oktober dienstverband 100%; van 1 november t/m 31 december dienstverband
88,89%
2) De beloning van de directeur-bestuurder bestaat uit de volgende onderdelen:
- Bruto Salarissen tijdens dienstverband
- Terbeschikkingstelling auto
- Periodieke eenmalige toeslagen
3) de totale bezoldiging is € 1.443,48 hoger dan het Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.
De topfunctionaris kan echter een beroep doen op het Overgangsrecht. Het bedrag kwalificeert
derhalve niet als Onverschuldigd betaald.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

C.H.P Oosterwijk
Voorzitter
01/01 – 31/12

M.N. Kroes
Lid
01/01 – 31/12

A.R. Hanlo
Lid
01/01 – 31/12

G.W. Hop
Lid
01/01 – 31/12

W.L. Sederel
Lid
01/01 – 31/12

€ 14.288
€ 22.650
n.v.t.
€ 14.288

€ 9.518,-€ 15.100,-n.v.t.
€ 9.518,--

€ 9.518,-€ 15.100,-n.v.t.
€ 9.518,--

€ 9.518,-€ 15.100,-n.v.t.
€ 9.518,--

€ 9.518,-€ 15.100,-n.v.t.
€ 9.518,--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

01/01 – 31/12
€ 14.302
€ 0,-€ 14.302

01/01 – 31/12
€ 9.459
€ 0,-€ 9.459

01/04 – 31/12
€ 6.864,-€ 0,-€ 6.864,--

01/01 – 31/12
€ 9.521
€ 0,-€ 9.521

01/01 – 31/12
€ 9.521
€ 0,-€ 9.521

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 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 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
9.7.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.
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9.8 Verklaring bestuur
Het bestuur van Stichting UWOON verklaart
1. dat de stichting haar middelen uitsluitend bestemt voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting;
2. dat het bestuur op 23 april 2018 het jaarverslag 2017 heeft opgesteld;
3. dat de Raad van Commissarissen op 23 april 2018 de door het bestuur opgestelde jaarrekening 2017 heeft vastgesteld;
4. dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2017 een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

ir. M.C.F. van Balen -Uijen
directeur-bestuurder

Harderwijk, 23 april 2018

9.9 Verklaring Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen van UWOON verklaren kennis te hebben genomen van de door het bestuur
opgestelde jaarstukken 2017 met de daarin opgenomen jaarrekening en de daarbij behorende door de accountant afgegeven
goedkeurende verklaring.
De Raad van Commissarissen heeft het door het bestuur opgestelde jaarverslag inclusief jaarrekening op 23 april 2018
vastgesteld.

De heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter

De heer drs. G.W. Hop RA

Mevrouw Mr. M.N. Kroes

De heer ing. A.R. Hanlo

Harderwijk, 23 april 2018
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10. Overige gegevens
10.1 Statutaire resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming.
10.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van commissarissen van Stichting UWOON
VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting UWOON te Harderwijk gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting UWOON op 31 december 2017 en van
het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering
topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2017.

2.

De winst-en-verliesrekening over 2017.

3.
De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controle-standaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting UWOON zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 90 van de
jaarrekening, waarin staat beschreven dat Stichting UWOON een deel van haar vastgoed in exploitatie
op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen
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actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het bestuursverslag

•

De overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en van de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de toegelaten instelling.
•
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
•
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer
kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.
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•
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Arnhem, 23 april 2018

Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. R.C. van de Lagemaat-van Roekel RA
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10.3.1 Balans DAEB per 1 januari 2018
Alle bedragen x € 1.000
ACTIVA

1-1-2018

PASSIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen productie
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

EIGEN VERMOGEN
213.360
581.316

Totaal eigen vermogen
982.405

794.676

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening onrendabele investeringen
Voorziening overig

3.818

Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Netto vermogesnwaarde niet-DAEB
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvordering
Overige vorderingen
Interne lening

Kapitaal, wettelijke en statutaire reserves
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

979.238
3.167
-

Totaal materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1-1-2018

2.105
32

3.818
Totaal voorzieningen
19.713
6.305
669
12.500

Totaal financiële vaste activa

39.187

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Overige schulden embedded derivaten leningen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden
Waarborgsommen

Totaal vaste activa

2.137

LANGLOPENDE SCHULDEN
234
211.165
7.291
-

1.025.410
Totaal langlopende schulden

218.690

VLOTTENDE ACTIVA
Onderhanden projecten
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Overige voorraden

165

Totaal voorraden

165

Onderhanden projecten

-

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen

495
1

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeente
Schulden aan leveranciers
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

8.932
45
3.427
547
1.683
4.900
19.534

1.446

Rekening Courant deelnemingen

-

Overlopende activa

358

Totaal vorderingen

2.300

Liquide middelen

7.162

Totaal vlottende activa

9.627

TOTAAL

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

1.035.037

TOTAAL
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1.035.037

10.3.2 Balans niet-DAEB per 1 januari 2018
Alle bedragen x € 1.000

ACTIVA

1-1-2018

PASSIVA

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen productie
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal, wettelijke en statutaire reserves
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

25.694
3.859

Totaal materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

12

1
1

LANGLOPENDE SCHULDEN
1.552
53
1.605
31.170

VLOTTENDE ACTIVA

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Overige schulden embedded derivaten leningen
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden
Waarborgsommen

12.500
3.815
-

Totaal langlopende schulden

16.315

Onderhanden projecten
181
4
185

Onderhanden projecten

-

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

28
-

Overige vorderingen

110

Rekening Courant deelnemingen

941

-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Totaal voorraden

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeente
Schulden aan leveranciers
Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

79
102
43
40
264

11

Totaal vorderingen

1.090

Liquide middelen

3.848

Totaal vlottende activa

5.123

TOTAAL

Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening onrendabele investeringen
Voorziening overig

-

Totaal vaste activa

Overlopende activa

19.713

VOORZIENINGEN

Totaal voorzieningen

Totaal financiële vaste activa

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden

8.950
10.763

Totaal eigen vermogen
29.553

12
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Latente belastingvordering
Overige vorderingen
Interne lening

1-1-2018

36.293

TOTAAL

Jaarstukken 2017
126

36.293

