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In profiel 
 

Woonplus Schiedam 
 

Bezoekadres Postadres 
Valeriusstraat 3 Postbus 25 
3122 AM  Schiedam 3100 AA  Schiedam 
T 010-2045100 
E wps@woonplus.nl 
I www.woonplus.nl 
 

Oprichting 
Stichting Woonplus Schiedam is ontstaan op 1 juni 1999 door een fusie tussen Woningbouwvereniging 
Schiedam en Woningstichting Noordvest.  
 
Statuten 
De laatste wijziging in de statuten is bij notariële akte vastgelegd op 14 december 2018. 

 
Bestuur 

drs. E.S.F. Klep, directeur-bestuurder (per 1 juli 2019) 
 
Lidmaatschappen 
Stichting Woonplus Schiedam was in 2019 aangesloten bij: 
• Maaskoepel; 

• Aedes, vereniging van woningcorporaties; 
• De Vernieuwde Stad; 
• SUWR, Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond; 
• Geschillenadviescommissie; 
• Stroomversnelling; 
• Platform 31. 

  

Woonplus staat aan de basis van leefbaarheid 
Woonplus investeert volop in de leefbaarheid in Schiedam. Dat doen we met een betrokken team en 
samen met huurders en partners in de stad. 
 
Onze missie: Woonplus is er voor mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden op de woningmarkt om 

economische en/of sociale redenen. Zij hebben bij voorkeur een binding met Schiedam. Wij bieden onze 

huurders een passende woning: een woning waarbij mens, woning en omgeving zodanig met elkaar 
worden verbonden dat persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. Hierbij ervaren huurders de huurlasten als 
aanvaardbaar en hun woning en complex als schoon, heel en veilig. 
 
Vernieuwen van ons bezit: Woonplus neemt verantwoordelijkheid voor en is aanspreekbaar op een 
goede balans tussen betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in 
Schiedam. Om deze huurwoningen voor de toekomst beschikbaar te houden voor onze doelgroep 

hebben we een toekomstbestendige woningportefeuille nodig. Dat betekent dat onze woningen ook 
duurzaam moeten zijn. 
 
Samen voor Schiedam: We doen ons werk niet alleen, maar met onze belanghouders. Naast allereerst 
onze huurders is de gemeente Schiedam een essentiële partner. Wij werken intensief samen aan 
projecten op het gebied van stadsvernieuwing. Voor het versterken van onze wijken zijn ook nauwe 
banden met zorgpartijen, wijkondersteuningsteams en politie onmisbaar, zeker omdat het aantal 

kwetsbare huurders in onze woningen blijft groeien. Verwarde mensen, gezinnen met schulden, jonge 
alleenstaande moeders en daklozen: voor de huisvesting en begeleiding van deze groepen stemmen wij 

zo goed mogelijk af met onze partners en huurdersvertegenwoordigers.  
 
Oog voor menselijke maat: Hoewel onze doelen door de jaren heen onveranderd zijn, zijn we 
bewuster van de manier waarop wij samenwerken. Wij willen een proactieve teamspeler zijn, die oog 

heeft voor de menselijke maat. We komen met ideeën en proberen met huurders en partners de 
leefbaarheid in Schiedam te verbeteren. 
 
Enthousiast team: Dat doen wij met een enthousiast team van medewerkers. Die voelen zich 
betrokken bij Woonplus en werken intensief samen om huurders vooruit te helpen. Hierbij krijgen en 
nemen medewerkers de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. 
  

mailto:wps@woonplus.nl
http://www.woonplus.nl/
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Voorwoord 
 
En alweer is er een jaar voorbij. 2019 was een bijzonder jaar waarin de woningmarkt zich mocht 
verheugen in grote publieke belangstelling. We hebben ook in ons eigen Schiedam gemerkt dat er een 

groot tekort is aan woningen in zowat alle categorieën. Bij het opvangen van deze grote vraag heeft 
voor ons telkens het behoud van leefkwaliteit bovenaan gestaan. Wij zijn in lijn met het 
ondernemingsplan doorgegaan met een maximale inzet op een prettig thuis voor iedereen; immers een 

fundament voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Daartoe hebben we proactief samengewerkt met onze 
partners in deze stad. 
 
De resultaten die in 2019 zijn behaald komen uitgebreid aan de orde in dit jaarverslag. Heel zichtbaar 
zijn opgeleverde nieuwe woningen zoals in de Wetenschappersbuurt. Wat echter net zoveel waardering 
verdient is het werk dat voorafgaat aan zo’n grootschalige herstructurering. Onze medewerkers Verhuur 
zorgden ervoor dat al onze huurders in een te slopen woning tijdig werden geïnformeerd en dat, voor 

wie dat niet zelfstandig lukte, een passende andere woning werd gevonden. En dat was soms best 
puzzelen omdat er steeds minder woningen vrijkomen. 
 
De leefkwaliteit in onze complexen en buurten werd bewaakt door onze sociaal beheerders en 
huismeesters. Samen met bewoners (zonder wie dat niet kan) en partners op het gebied van zorg en 
welzijn en handhaving zijn meldingen op het gebied van overlast, woonfraude, ondermijning, vervuiling 

etc. zo goed mogelijk opgepakt. Door verminderde sociale samenhang in onze wijken hebben we dit 
werk ook in 2019 weer complexer zien worden. Het is goed om te zien dat de veerkracht van 

corporatiewijken sinds kort ook landelijk aandacht krijgt. 
 
2019 was ook een bijzonder jaar omdat ik pas op 1 juli ben gestart als directeur-bestuurder. Voor mij 
persoonlijk dus maar een half jaar dat vooral ook in het teken heeft gestaan van kennismaking met veel 
nieuwe collega’s binnen en buiten de organisatie. Dat was een warm welkom dat een mooie basis biedt 

voor een goed vervolg. In dit jaarverslag kijken we echter terug. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of 
haar bijdrage aan de collegialiteit in en resultaten van 2019. 
 
Nu al is bekend dat 2020 een zeer intensief jaar zal worden, waarin we de strategie van Woonplus 
herijken en vastleggen in een vernieuwd ondernemingsplan met portefeuillestrategie. Niet in de minste 
plaats ook omdat we, op het moment van schrijven van dit jaarverslag, een ongebruikelijke periode 
doormaken en waarin de omvang van de impact van (de maatregelen tegen) het coronavirus nog 

onduidelijk is. Er zullen consequenties zijn voor de woningmarkt en de huishoudinkomens waarmee we 
rekening zullen houden.    
 
Emile Klep 
Directeur-Bestuurder 
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Verslag directeur-bestuurder 
 
In dit verslag zetten wij de taken en de werkwijze van de directeur-bestuurder uiteen. In de werkwijze 
geven wij aan hoe wij onze visie, missie en ondernemingsdoelstellingen realiseren en waar nog 

verbetermogelijkheden liggen.  

 
De taken  
 
Het bestuur van Woonplus wordt ingevuld door één directeur-bestuurder. Hij is belast met het besturen 
van de woningcorporatie. Dat houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor: 

• de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie; 
• de strategie; 
• de financiering; 
• het beleid; 
• de resultatenontwikkeling; 
• het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. 

 

De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Hij 
heeft bij de vervulling van zijn taak altijd het belang van de woningcorporatie voor ogen in het licht van 
haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling. Hij weegt daarbij de relevante belangen af 
van hen die betrokken zijn bij de woningcorporatie. De directeur-bestuurder geeft de RvC tijdig de 
informatie die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. 

 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en 

voor het beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Hij 
rapporteert hierover aan de RvC en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met 
de auditcommissie en de RvC. Daarnaast stelt de concern controller onafhankelijk de werking hiervan 
vast en rapporteert hierover aan de RvC. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn in artikel 5 van de 

statuten van Woonplus omschreven. Woonplus heeft eind 2019 het bestuursreglement van een update 
voorzien en hanteert een (in 2020 te actualiseren) investeringsstatuut. De directeur-bestuurder laat 
investeringen voor vastgoedprojecten boven een limiet van € 3 miljoen goedkeuren door de RvC. De 
marge waarbinnen de bestuur bevoegd is om zonder goedkeuring van de RvC begrotingsposten bij te 
stellen heeft de RvC vastgesteld op 5%.  
 
De werkwijze 

 
Woonplus werkt vanuit de maatschappelijke betekenis die wij willen hebben voor Schiedam. Deze is 

vertaald naar strategische ondernemingsdoelstellingen en vastgelegd in ons ondernemingsplan en 
jaarplan. De taken van de directeur-bestuurder zijn daarvan afgeleid. Elke afdeling binnen Woonplus is 
verantwoordelijk voor het realiseren van een deel van de doelen en prestaties en de inzet van middelen 
daartoe uit het jaarplan. De voortgang ervan volgen wij aan de hand van maand- en 
voortgangsrapportages. In het jaarverslag blikken wij terug op het jaarplan. 

 
Om ervoor te zorgen dat wij de missie en ondernemingsdoelstellingen realiseren: 
1. hebben wij spelregels voor goed bestuur (good governance); 
2. geven wij invulling aan risicomanagement; 
3. hebben wij aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening; 
4. werken wij aan de professionalisering van onze organisatie. 

 
1. Spelregels voor goed bestuur 
Als corporatie onderschrijven wij de Governancecode Woningcorporaties 2015 (onlangs herijkt naar 
2020). Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-
bestuurder, zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Governancecode. Onze spelregels zijn vastgelegd in de 
statuten van Woonplus. Hierin zijn onder meer de afspraken tussen het bestuur en de RvC vastgelegd. 

Eén van de afspraken is dat de directeur-bestuurder belangrijke besluiten ter goedkeuring aan de RvC 

voorlegt. Het bestuur informeert de RvC over de doelen, prestaties en de middelen aan de hand van het 
jaarplan, de voortgangsrapportages en het jaarverslag. De interne besluitvorming leggen wij vast in 
directiebesluiten. 
 
Er zijn daarnaast ‘checks and balances’ in het systeem ingebouwd om goed bestuur te borgen. Zo 
benoemt de RvC de externe accountant, beschikken wij over een statuten/reglementen gericht op 
treasury, financieel beleid en beheer (incl. beleggingen) en investeringen. Het reglement Financieel 

beleid en beheer is in 2017 goedgekeurd door de  Autoriteit Woningcorporaties. De integriteitscode en 
klokkenluidersregeling zijn beide in 2019 herzien. De eerstvolgende visitatie staat voor de eerste helft 
van 2021 gepland. 
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Woonplus staat als maatschappelijke onderneming midden in de Schiedamse samenleving en daarbij 

hoort een voortdurende dialoog over onze doelen en prestaties. Woonplus werkt met een corporatieraad 
(het Adviesforum) met daarin een brede vertegenwoordiging (zie bijlage 5) uit de stad. Mede door een 
intensief gesprek met het Adviesforum toetst Woonplus periodiek of we nog voldoende aangehaakt zijn. 
Daarmee vormt deze dialoog een belangrijke aanvulling op de samenwerking en afstemming conform 

de Woningwet met de vertegenwoordigers van onze huidige huurders in de in 2018 opgerichte HOW 
(Huurdersorganisatie Woonplus). De organisatie heeft daarnaast op alle niveaus structureel en 
incidenteel overleg met partners op het gebied van zorg en welzijn.  

 
2. Risicomanagement 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en de werking van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen hebben te maken met bijvoorbeeld 
beleidsvorming, processen, taken en het beïnvloeden van gedrag. Het gaat ook om andere aspecten 
van de organisatie die het mogelijk maken de doelstellingen te realiseren. Te denken valt aan het 

voorkomen of vroegtijdig signaleren van potentieel wezenlijke fouten, verliezen, fraude of overtreding 
van wetten en regelgeving. 
Procesbeheersing omschrijven wij als het realiseren van doelstellingen op een zo efficiënt en effectief 
mogelijke wijze en met een zo laag mogelijk risico. Kortom: risicomanagement gaat over het dusdanig 
op orde hebben van de bedrijfsvoering op alle niveaus dat we met redelijke zekerheid kunnen stellen 
dat de organisatie de doelen haalt.  
 

Risicomanagement binnen Woonplus geven wij vorm door de belangrijkste processen en risico’s te 

volgen. Woonplus onderkent op de volgende gebieden risico’s:  
• woningmarkt; 
• vastgoedprojecten; 
• onderhoudsopdrachten; 
• duurzaamheid; 
• bedrijfsprocessen; 

• informatievoorziening; 
• financiën; 
• fiscale regels; 
• governance. 
 
De woningmarkt is voor ons een extern risico en heeft met name invloed op ons vernieuwingstempo. 

Voor onze verkoop en de nieuwbouw zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen van onze doelgroep en 
de ontwikkelingen op de woningmarkt. Meer verkopen zorgt voor meer investeringsruimte, maar 
bemoeilijkt het in stand houden van de omvang van ons bezit. Door middel van de 
voortgangsrapportages besteden wij aandacht aan de landelijke en regionale ontwikkelingen en de 
prestaties van Woonplus. Wij volgen de woningmarkt aandachtig en hebben een streefportefeuille die 
geënt is op de woningmarktstrategie. Ons investeringsprogramma is gericht op het realiseren van onze 

portefeuillestrategie. 

 
Het risico in vastgoedprojecten heeft betrekking op de besluitvorming, de risicobeheersing tijdens de 
uitvoering en het nemen van onrendabele toppen. Het besluitvormingsproces rond vastgoedprojecten 
is geregeld in het investeringsstatuut. Doordat wij duidelijke contracten aangaan, processen integreren 
en ontwikkelaars, gemeente Schiedam, architecten en aannemers op tijd betrekken, kunnen wij een 
beter product tegen een lagere prijs aanbieden. De risicobeheersing in de projecten monitoren wij aan 
de hand van vastgoedrapportages. Die ondersteunen ons ook in ons opdrachtgeverschap. In deze 

rapportages beschrijven wij de verschillende type risico’s, zoals die op gebied van financiën en planning. 
Onrendabele toppen neemt Woonplus als het project intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd 
is. In de praktijk hanteren wij hiervoor de volgende regel: als de aanneemovereenkomst is getekend 
en/of (prestatie)afspraken met de gemeente zijn gemaakt. 
 
Het risico ten aanzien van onderhoudsopdrachten heeft met name betrekking op de wijze waarop het 

proces is ingericht en op de autorisatie van de onderhoudsfacturen. Het onderhoudsproces van opdracht 
tot oplevering heeft onze voortdurende aandacht. Het procuratieschema is ‘hard’ ingeregeld in het 
automatiseringssysteem op al onze processen. Wij beschikken over een actuele meerjaren-

onderhoudsbegroting (MJOB) die de basis vormt voor het uitvoeren van planmatig onderhoud. In 2019 
is geconstateerd dat de realisatie van de onderhoudsplanning en -begroting een item is waaraan nog 
meer aandacht moet en zal worden besteed.  
 

Het risico voor wat betreft duurzaamheid betreft een belangrijk aspect aan de kwaliteit van onze 
portefeuille. De gemiddelde energieprestatie van onze portefeuille is beneden gemiddeld. In 2019 
hebben we verdere stappen gemaakt in het concreet maken van de maatregelen die nodig zijn om onze 
ambitie te realiseren. Deze maatregelen toetsen wij voortdurend op verschillende aspecten zoals 
kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid, betaalbaarheid en comfort. Dit naar aanleiding van het 
duurzaamheidsbeleid dat wij eind 2017 hebben gedefinieerd en de afspraken die landelijk zijn gemaakt 
over de CO₂-reductie. Zo is de hele portefeuille geïnventariseerd en is er een inschatting gemaakt van 
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de totale kosten op portefeuilleniveau. Die zijn zeer fors en daarmee is risicobeheersing nodig. In 2019 

zijn nadere stappen gezet (met gemeente en provincie) om door middel van een wijkaanpak de wijk 
Groenoord aan te sluiten op het warmtenet. Daarnaast krijgt de duurzaamheidsambitie bij 
besluitvorming over investerings- en onderhoudsprojecten expliciet aandacht. 
 

Om de kans op fraude in de (overige) bedrijfsprocessen te verkleinen, is reeds in 2018 het 
kasgeldverkeer afgeschaft, hanteren wij een strikte functiescheiding en geldt het vier-ogenprincipe in 
de procedure van de crediteurenstamgegevens. Verder hebben wij voortdurend oog voor het verbeteren 

van onze interne bedrijfsprocessen als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Met behulp van 
prestatie-indicatoren in de diverse rapportages monitoren we de voortgang op de volkshuisvestelijke en 
financiële doelen en sturen bij indien nodig. Naast het managen van risico’s op de dagelijkse processen 
voeren wij regelmatig een frauderisicoanalyse uit. Verder doen wij scenario-analyses om risico’s buiten 
de verantwoordelijkheid en beïnvloedbaarheid van de organisatie te kunnen kwantificeren. Die helpen 
ons om als dat nodig is tijdig te acteren. Hierover rapporteren wij ook. 

 
Om ons risico in informatievoorziening te beheersen geven wij naast onze voortgangsrapportages 
aandacht aan het maken van maandrapportages. Op basis hiervan kunnen wij bijsturen om onze doelen 
te behalen. Wij hebben een datamap geïmplementeerd ter verhoging van onze datakwaliteit. Verder 
hebben wij adequate maatregelen ingevoerd om te voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Waar nodig hebben wij verwerkersovereenkomsten voor bestaande 
leveranciers afgesloten. Bij nieuwe leveranciers beoordelen wij in hoeverre een 

verwerkersovereenkomst nodig is. In 2019 hebben alle medewerkers een aanvullende/tweede e-

learning training AVG gevolgd. Ook zijn wij eind 2019 met een project begonnen om te komen tot de 
implementatie van een BI-tool teneinde onze informatievoorziening verder te verbeteren. 
 
Ons financiële risico heeft vooral betrekking op onze vastgoedportefeuille. Op basis van 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en financiën investeren wij daar waar dit het meest nodig is. 
Wij hanteren onze financiële principes nauwgezet en realiseren onze doelstellingen. Daardoor ontstaat 

er maximale investeringsruimte en een optimale balans in beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en 
onze financiën. Externe factoren waar wij geen invloed op hebben, monitoren wij nauwgezet. Jaarlijks 
toetsen wij of wij nog voldoen aan de ratio’s voor marktwaarde en beleidswaarde, die de toezichthouders 
stellen. In 2019 hebben wij het portefeuille- en assetmanagement weer iets verder vormgegeven. Dit 
deden we onder meer door de implementatie van een Portefeuille Asset Managementtool en door verder 
onderzoek uit te voeren naar duurzaamheidsmaatregelen voor de portefeuille. In 2020 pakken we dit 

verder op.  
Naast het financieel risico op de vastgoedportefeuille vormen de breakclausules in de derivaatcontracten 
(swaps) een mogelijk liquiditeitsrisico in 2021, dit wordt uitgebreid toegelicht op bladzijde 46. 
 
Ons fiscaal risico ligt vooral bij de overheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de Anti-Tax Avoidance 
Directive (ATAD), verhuurdersheffing (inclusief WOZ-waardering), vennootschapsbelasting (VPB) en 

BTW-tarieven. De gevolgen hiervan verwerken wij periodiek in de taxplanning en de fiscale jaarrekening. 

De fiscale regelgeving is complex. Woonplus maakt hierbij gebruik van externe adviseurs. Het streven 
van Woonplus is de fiscale jaarrekening zelf te doen en de specifieke fiscale kennis te blijven inhuren. 
Woonplus is te klein om deze kennis volledig in huis te organiseren.  
 
Binnen Woonplus is steeds meer aandacht voor het risico ten aanzien van de governance. Zoals eerder 
aangegeven hebben wij oog voor mogelijke risico’s op alle relevante niveaus van RvC tot 
proceseigenaar. We nemen maatregelen als dat nodig is, maar ook hebben we aandacht voor preventie. 

Wij bespreken integriteitsvraagstukken in het managementteam en met alle leidinggevenden. Voor 
2020 willen we dit nog breder in de organisatie doen en met medewerkers hun motivatie nader 
uitdiepen. Gesprekken met belanghouders maken ook deel uit van de beheersing van risico’s. Verder 
voert een externe partij elke vier jaar een visitatie uit. In 2021 wederom. 
 
Er is een concern controller aangesteld. De concern controller voert zelf geen (operationele) audits uit 

maar coacht (financial) control, toetst de door financial control uitgevoerde audits, evalueert de 
bevindingen en kan indien nodig rechtstreeks aan de RvC rapporteren. Deze aanpak maakt onze ‘four 
lines of defence’ sterker.  

 
3. Wij hebben aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening 
Wij meten voortdurend onze dienstverlening (zie hoofdstuk 1). Om onze klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn, monitoren wij continu de kwaliteit van onze dienstverlening met behulp van een KCM-

tool maar ook middels de Aedes-benchmark met andere corporaties. In 2019 hebben wij forse stappen 
gezet in ons project Contact op Maat waarvoor we een nieuw (zaakgericht) klantvolgsysteem hebben 
aangeschaft. Vanaf medio 2020 kan de klant ons langs een kanaal naar keuze benaderen. Wij 
actualiseren en intensiveren in dat kader ook de online dienstverlening. Los hiervan merken we dat de 
leefbaarheid in onze complexen en buurten achteruit gaat. Daarom hebben we meer aandacht bij sociaal 
beheer en beschermen we de financiële situatie van onze huurders door preventieve en directe acties 
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bij huurachterstanden. Tot slot maken we met onze leveranciers afspraken om het kostenbewustzijn en 

de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. 
 
4. Wij werken aan de professionalisering van de organisatie 
Woonplus wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we als woningcorporatie als zodanig, maar 

ook als iedere medewerker afzonderlijk, voortdurend in ontwikkeling willen zijn. We gaan actief af op 
vragen van de klant, we staan open voor vernieuwing en we leren van de fouten die we daarbij zonder 
meer ook nog maken. In het kader van het enkele jaren geleden ingezette traject ‘leren en ontwikkelen’ 

hebben wij in 2019 bijzondere aandacht besteed aan enerzijds onze primaire en ondersteunende 
systemen en anderzijds aan de verdere ontwikkeling van onze medewerkers door o.a. een training 
gesprekstechnieken. In hoofdstuk 3 lichten wij dit nader toe. 
 
Impact Corona-crisis op Woonplus 
 

Bij het opmaken van het bestuursverslag 2019 is de Nederlandse maatschappij aanzienlijk geraakt door 
de gevolgen van ingrepen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door 
de getroffen maatregelen die wij uiteraard volgen hebben wij keuzes moeten maken die ons 
bedrijfsproces beïnvloeden. Zo wordt er zoveel mogelijk thuis gewerkt, is onze dienstverlening aan onze 
huurders zoveel mogelijk beperkt tot het hoogst noodzakelijke (spoedreparaties en aangepaste wijze 
van verhuur van woningen). Dit alles om zo min mogelijk risico’s te lopen ten aanzien van de gezondheid 
van onze medewerkers en onze huurders. Met betrekking tot mogelijke financiële gevolgen van deze 

maatregelen kunnen wij stellen dat dit de continuïteit van Woonplus niet of zeer beperkt zal beïnvloeden. 

Tegenover mogelijke betalingsproblemen doordat onze huurders in financiële problemen kunnen komen 
door wegvallen van werk staat dat wij noodgedwongen uitgaven op het vlak van onderhoud door moeten 
schuiven. Op dit moment heeft de Nederlandse overheid een aantal maatregelen getroffen die gericht 
zijn om de komende maanden de continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen zoveel mogelijk in 
stand te houden. Uiteraard geldt hier dat er op dit moment geen zekerheid is te geven hoelang deze 
crisis duurt. Wel is de verwachting dat, mede afhankelijk van de duur van de crisis, de economie zich 

weer zal herstellen. Wij bieden onze huurders maatwerk aan en dat doen wij ook bij onze 
onderhoudswerkzaamheden en verhuuractiviteiten. 
 
 
E.S.F. Klep 
Directeur-Bestuurder 

Stichting Woonplus Schiedam 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
 

Algemene inleiding  
 

Met de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder is 2019 een belangrijk jaar voor de organisatie 
geweest. Op 1 juli 2019 is de nieuwe bestuurder begonnen. De overdracht door zijn voorganger heeft 

in goede harmonie plaatsgevonden. Als RvC zijn we ook dit jaar weer mee genomen in de dilemma’s 
van de organisatie en hebben we werkbezoeken afgelegd. Bovendien heeft de organisatie haar 20 jarig 
bestaan gevierd met een verbindende bijeenkomst voor haar medewerkers waar ook de RvC aanwezig 
was. Hieronder volgt het verslag 2019 van de RvC. Daarin legt de RvC publieke verantwoording af over 
de wijze waarop hij zijn taken en bevoegdheden heeft uitgevoerd in het afgelopen jaar.  
  
Over besturen en toezicht houden  

 
De RvC van Woonplus houdt vanuit een de interne en externe kaders daartoe toezicht op het bestuur 
en op de algemene gang van zaken binnen Woonplus. De RvC adviseert het bestuur daarnaast gevraagd 
en ongevraagd, is verantwoordelijk voor het functioneren van de directeur-bestuurder en stelt zijn 
beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Eind 2019 is het bestuursreglement herzien. 
  

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten van Woonplus 
vastgelegd. De werkwijze van de RvC is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen. Hierin 
is opgenomen dat de RvC beschikt over een auditcommissie en een remuneratiecommissie. In 2019 is 

er een wervings- en selectiecommissie ingesteld met drie leden. Deze commissies adviseren de RvC 
over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de RvC voor. 
Van de vergaderingen van de commissies volgt een verslag gemaakt dat als advies voor de RvC dient. 
De RvC blijft eindverantwoordelijk. 

  
De Auditcommissie  
De auditcommissie heeft de volgende onderwerpen in portefeuille:  

● de accountantscontrole;  

● de financiële verantwoording, inclusief waarderingsvraagstukken en toelichtingen;  

● ontwikkeling van financiële ratio’s;  

● het functioneren van de accountant;  

● het jaarlijks evaluatiegesprek met de accountant;  

● het adviseren over het investeringsplan en het ondernemingsplan;  

● het adviseren over investeringen, als deze een bedrag boven de vastgestelde drempelwaarde 
overschrijden en/of voor Woonplus een aanzienlijk belang vertegenwoordigen;  

● het adviseren over de informatievoorziening op basis van voortgangsrapportages.  
  

Verder houdt de auditcommissie specifiek toezicht op:   

● de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 
naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscodes;  

● de financiële informatieverschaffing;  

● de rol en het functioneren van de interne auditfunctie;  

● indien nodig, het uitbrengen van advies aan de RvC ten behoeve van het opstellen van de voordracht 
tot benoeming van de externe accountant;  

● de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de 
bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de corporatie;  

● de financiering van de corporatie;  

● het bespreken van het bestuursverslag, de kwartaalrapportages, de begroting en het ter accordering 
voorleggen van deze documenten aan de RvC;  

● het – samen met de externe accountant – adviseren van de directeur-bestuurder bij het opstellen 
van het werkplan van de interne auditor en het kennisnemen van de bevindingen van de interne 
auditor;   

● de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants.  
    

De remuneratiecommissie  
De remuneratiecommissie heeft de volgende specifieke taken:  

● het werven, selecteren en voordragen van nieuwe leden voor de RvC;  

● het doen van een voorstel voor de vergoeding voor de RvC;   

● het voeren van het jaarlijkse voortgangs- en functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.  
  
De (tijdelijke) wervings- en selectiecommissie had in 2019 de volgende taken:  

● het werven, selecteren en voordragen van een nieuwe directeur-bestuurder;  

● het maken van afspraken omtrent de arbeidsvoorwaarden van een nieuwe directeur-bestuurder.  
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Visie op toezicht  

 
De RvC hanteert een eigen toezichtkader en visie op goed toezicht. De RvC beschrijft zijn taak, doel en 
functie bij het nemen van besluiten, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de 
realisatie van de doelstellingen van Woonplus. Het toezicht is in lijn met de Governancecode 

Woningcorporaties. De realisatie van de maatschappelijke taak van Woonplus staat hierin centraal. 
Daarnaast staat in het toetsingskader beschreven dat de RvC en zijn leden als toezichthouder actief en 
structureel verantwoording willen afleggen aan interne en externe belanghebbenden.  

  
Naast het toetsingskader hanteert de RvC de volgende documenten bij het vervullen van zijn taak:  
    
Extern toezichtskader:    Intern toezichtskader:  

● Woningwet;  

● Besluit Toegelaten instellingen 
 Volkshuisvesting;  

● Governancecode Woningcorporaties  
 2015 (herijkt naar 2020).  
  

● Statuten van Stichting Woonplus Schiedam;  

● Bestuursreglement;  

● Reglement RvC;  

● Profielschets RvC;  

● Ondernemingsplan Geijkt op de Toekomst;  

● Treasury- inclusief beleggingsstatuut;  

● Reglement financieel beleid en beheer;  

● Integriteitsprotocol;  

● Klokkenluidersregeling.  

 

Om zijn toezichtstaak te vervullen, baseert de RvC zich op de volgende gegevens: 

● Jaarplan 2019; 

● Begroting 2019;  

● Bestuursverslag en accountantsverslag;  

● Treasuryjaarplan;  

● Periodieke voortgangsrapportages;  

● Jaarlijkse rapportage klachtenregistratie; 

● Overzicht bestuursbesluiten.  
  
Concerncontroller  
In 2017 is de heer A.J. Wouters aangesteld als concerncontroller. Woonplus voldoet hiermee aan een 
belangrijke bepaling uit de Woningwet. De concerncontroller rapporteert aan de RvC en vormt daarmee 

een belangrijke schakel bij het vervullen van de toezichtstaak van de RvC.  
  
Governancecode Woningcorporaties  
 
De Governancecode Woningcorporaties geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur 

en toezicht. De RvC beseft dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan hoge normen 
moeten voldoen. In 2019 is de vernieuwde code voor 2020 vastgesteld door het verenigingscongres van 

Aedes. In de Governancecode is aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere 
organisaties. Het belang van (toekomstige) huurders en andere direct-belanghebbenden blijft daarbij 
voorop staan.   
  
De Governancecode kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden 
bezien. Het belang van (toekomstige) huurders staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden 

en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe 2 de manier 
waarop bestuur en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen van 
geschiktheid voor bestuur en RvC en principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) huurders, 
gemeente en andere belanghebbende partijen. Principe 5 ten slotte besteedt aandacht aan het 
beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.  
  
De Governancecode is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor leden van Aedes en de 

Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en dus ook voor Woonplus en de RvC. De naleving 
van de Governancecode is verankerd in de statuten van Woonplus. De RvC van Woonplus onderschrijft 

de code van harte.  
  
Governancecode Woningcorporaties ‘leg-uit’-bepalingen  
Woonplus voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties en wijkt af met ‘leg uit’ bij een tweetal 
bepalingen:   

1. reeds in 2015 heeft Woonplus met de directeur-bestuurder en de RvC-leden een overeenkomst 
gesloten, waarin is bepaald dat Woonplus eventuele kosten voor het voeren van verweer tegen een 
vermeende (interne of externe) aansprakelijkheid betaalt, voor zover deze kosten niet worden gedekt 
door de verzekeraar. Indien een aansprakelijkheid definitief in rechte is vast komen te staan, moeten 
de kosten aan Woonplus worden terugbetaald. De overeenkomsten zijn in lijn met de beleidslijn van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de directeur-bestuurder en de 
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RvC-leden zijn verder geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen 

verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid; 
2. de door de RvC ingestelde commissies werken niet met aparte reglementen waarin hun rol en 

verantwoordelijkheden staan beschreven. De commissies functioneren naar tevredenheid onder het 
algemene RvC-reglement, zodat aan nadere reglementen geen behoefte bestaat. De samenstelling 

en werkwijze van de commissies is duidelijk. Voor het overige voldoet de RvC volledig aan het 
bepaalde in artikel 3.29 van de Governancecode Woningcorporaties. Zo worden de samenstelling van 
de commissies, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen in het jaarverslag vermeld 

en ontvangt de RvC de verslagen van de vergaderingen van de auditcommissie. De 
remuneratiecommissie en de wervings- en selectiecommissie doen mondeling verslag. De voorzitter 
van de RvC is niet eveneens voorzitter van een andere commissie.  

  
Integriteitsprotocol en klokkenluidersregeling  
In 2019 heeft Woonplus het integriteitsprotocol aangepast/aangevuld. Ook de klokkenluidersregeling 

was verouderd en is afgelopen jaar aangepast aan de huidige wet- en regelgeving ‘Huis voor 
klokkenluiders 2016’.   
  
Verslag vanuit de toezichthoudende rol  
 
Toezicht op strategie  
In 2014 heeft Woonplus het ondernemingsplan Geijkt op de Toekomst (2014-2023) vastgesteld. In 2019 

heeft de RvC toezicht gehouden op de voortgang hiervan.   

Het jaar 2020 staat in het teken van een nieuw ondernemingsplan en een nieuwe portefeuillestrategie. 
De voortgang hieromtrent volgen wij met interesse.  
  
Toezicht op implementatie van wet- en regelgeving  
De RvC volgt nauwgezet de naleving van de Woningwet en de implementatie van toepasselijke wet- en 
regelgeving. Hieronder volgt een toelichting op wijzigingen in wet- en regelgeving die tot specifieke 

aanpassingen hebben geleid.   
  
Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet)  
Met de oprichting van HOW in 2018 beschikt Woonplus over een gesprekspartner die voldoet aan de 
eisen die de Overlegwet aan een huurdersbelangenorganisatie stelt. In 2019 is hard gewerkt aan een 
toekomstbestendige huurdersvertegenwoordiging. Daarbij is HOW gefaciliteerd door Woonplus.   

  
Klachtenbehandeling  
Woonplus is aangesloten bij een externe geschillenadviescommissie (GAC) waar huurders terecht 
kunnen met klachten. Begin 2019 waren negen corporaties uit de regio Rotterdam aangesloten. 
Woonplus informeert de RvC in het kalenderjaar over de klachten van het voorgaande jaar. In dit geval 
gaat het dus om klachten uit het jaar 2018. Het jaarverslag van de GAC is namelijk op 8 mei 2019 

verschenen.   

  
In 2018 zijn zes klachten ingediend. Drie ervan bleken niet ontvankelijk. De redenen waren dat in twee 
gevallen de klant de interne procedure van Woonplus nog niet gevolgd had en dat, nadat deze was 
gevolgd, het probleem door Woonplus was opgelost. Eén klacht is doorverwezen naar de 
Bezwarencommissie Huisvesting. Van de drie in behandeling genomen klachten was één klacht gegrond 
en zijn twee aanmeldingen ongegrond verklaard. Over deze drie klachten is de RvC inhoudelijk 
geïnformeerd. De gegronde klacht betrof administratiekosten bij het aangaan van een 

huurovereenkomst. Deze zijn terugbetaald en Woonplus heeft het beleid hieromtrent als gevolg hiervan 
aangepast. Bij aangaan van een huurovereenkomst worden geen administratiekosten meer in rekening 
gebracht. De ongegronde klachten betroffen geluidsoverlast en onenigheid over een uitgevoerde 
reparatie. 
 
Navraag bij de directeur-bestuurder over een tussentijds beeld van de klachten over 2019 heeft de RvC 

opgeleverd dat het afgelopen jaar in totaal vijf klachten zijn ingediend, waarvan twee niet ontvankelijk 
en twee ontvankelijk maar reeds opgelost door Woonplus vóór de hoorzitting van de GAC. Eén klacht 
was gegrond, dit betrof overlast van buren. Omdat Woonplus inmiddels verdere actie heeft ondernomen 

om de overlast te doen stoppen, en de commissie ervan uitgaat dat deze maatregelen passen in het 
overlastprotocol van Woonplus, brengt de commissie verder geen advies uit. 
 
Visitatie  

De laatste visitatie heeft plaatsgevonden in 2017 over de jaren 2012-2016. Het visitatierapport is terug 
te vinden op de website van Woonplus. In de eerste helft van 2021 vindt weer een visitatie plaats. 
  
Toezicht op de belanghoudersdialoog  
In 2019 is ook aandacht besteed aan de relaties met de belanghouders van Woonplus. De RvC heeft 
zich actief laten informeren over de wijze waarop het bestuur omgaat met verschillende belanghouders, 
hoe de participatie is geregeld en welke dialoog plaatsvindt. De RvC heeft terugkoppeling ontvangen 
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van het structureel overleg tussen de directeur-bestuurder met de OR, HOW, de Gemeente Schiedam 

en de externe toezichthouders. De RvC meent dat er sprake is van een goede verstandhouding tussen 
Woonplus en de verschillende belanghouders, waarbij ruimte is voor overleg.  
  
De RvC is tevreden over de wijze waarop Woonplus het gesprek aangaat met haar belanghouders. De 

blik is naar buiten gericht, er wordt extern feedback gevraagd en waar nodig gaat Woonplus de 
samenwerking aan.   
  

Toezicht op risicobeheersing  
De RvC heeft in 2019 doorlopend aandacht besteed aan risicomanagement. Dit op basis van interne 
rapportage en door middel van de rapportage van de accountant.  
Met de aanstelling van de concerncontroller heeft de RvC een extra middel om geïnformeerd te raken 
over de soft/interne controls binnen de organisatie. De auditcommissie heeft de soft/interne controls 
eveneens besproken met de externe accountant.   

  
Verslag vanuit de werkgeversrol  
 
De RvC dient de werkgeversrol zodanig uit te voeren dat de corporatie te allen tijde over een goed 
bestuur beschikt, de directeur-bestuurder zijn competenties volledig ten dienste van de corporatie kan 
inzetten en de RvC zelf zijn toezichtrol volledig kan vervullen.   
In het kader van zijn brede rol met betrekking tot het werkgeverschap van Woonplus zijn leden van de 

RvC aanwezig geweest bij bijeenkomsten van nieuwe medewerkers en hebben zij daar een korte 

presentatie over rol en functie van de RvC verzorgd.  
De heer Venhuizen heeft zijn functie als directeur-bestuurder met ingang van 1 juli 2019 neergelegd. 
De heer Klep is per 1 juli 2019 benoemd als opvolger. Ten behoeve van zijn introductie is voor de eerste 
fase een intensieve gespreksfrequentie met de voorzitter van de RvC afgesproken. Bovendien hebben 
de eerste (zomer)maanden zich geleend voor uitgebreide kennismaking met medewerkers, partners en 
vastgoed. Voor de uitwisseling van eerste ervaringen en beelden is tijd ingeruimd in het onderlinge 

contact tussen bestuurder en RvC.  
  
Voor het vinden van een nieuwe directeur-bestuurder heeft de RvC een wervings- en selectiecommissie 
samengesteld met drie leden uit zijn midden. De RvC heeft een functieprofiel vastgesteld. De 
belanghouders en medewerkers van Woonplus zijn betrokken geweest bij het opstellen daarvan. De 
werving is begeleid door een extern bureau. De selectiecommissie heeft 4 kandidaten gesproken. De 

selectiecommissie heeft drie kandidaten als benoembaar voorgelegd aan  de adviescommissie. De 
adviescommissie bestaande uit 2 leden van de OR en 3 van het MT heeft op 18 januari gesprekken 
gevoerd met de drie kandidaten. Zij zijn daarin begeleid door het externe bureau. De adviescommissie 
heeft op 18 januari een onderbouwd advies uitgebracht aan de selectiecommissie. Op 28 januari hebben 
er met 2 kandidaten verdiepende gesprekken plaats gevonden. Daarna is er 1 kandidaat naar voren 
gekomen die het beste aansloot bij het profiel. Hierover zijn de overige leden van de RvC op 29 januari 

geïnformeerd. Het MT en de OR zijn op 31 januari per mail geïnformeerd dat de beoogde kandidaat 

werd voorgedragen aan de AW voor de toets op basis van art 25 en 30 Woningwet. In het kader van de 
arbeidsovereenkomst zijn de voorwaarden van de WNT en de regeling “bezoldingingsmaxima 
topfunctionarissen van toegelaten instellingen volkshuisvesting” in acht genomen. De bestuurder is voor 
vier jaar benoemd en heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.    
 
Beoordelingskader en beoordeling  
In 2019 heeft het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de voormalig directeur-bestuurder plaatsgevonden 

en een gesprek met de OR. Daaruit kwam een positief beeld naar voren. Nadere informatie over de 
bestuurdersbeloning is opgenomen in Bijlage 3. Met de nieuwe directeur-bestuurder zijn in september 
prestatieafspraken gemaakt en heeft eind 2019 een voortgangsgesprek plaatsgevonden.  
  
Cultuur  
Voor Woonplus staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Dat doen we in een integere 

en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. De positieve invloed van de lerende 
organisatie is merkbaar. De RvC waardeert dit.   
  

De RvC-leden beseffen dat zij een voorbeeldfunctie hebben en dragen deze ook uit. De RvC en de 
directeur-bestuurder dragen de grondhouding van Woonplus zowel intern als extern naar buiten en 
zorgen voor bekendheid van de Governancecode Woningcorporaties. Deze is onder meer gepubliceerd 
op de website van Woonplus.  

  
De RvC is onafhankelijk, toont onderling respect, kan goed luisteren en heeft een open oog voor andere 
invalshoeken. Daarnaast is de RvC samenwerkingsbereid en niet bang om beslissingen uit het verleden 
ter discussie te stellen. De RvC neemt zijn adviserende rol ter harte.   
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Integriteit  

De RvC houdt toezicht op eventuele belangenverstrengeling van de directeur-bestuurder en 
tegenstrijdige belangen van de RvC-leden met de belangen van Woonplus. Op grond van het protocol 
nevenactiviteiten wordt een gewenste nevenfunctie van de directeur-bestuurder of commissaris eerst 
ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC. Hierbij besteedt hij aandacht aan eventuele tegenstrijdige 

belangen op grond van de statuten, de Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet. Als hij 
geen tegenstrijdige belangen voorziet, verleent hij goedkeuring voor het vervullen van de nevenfunctie. 
Een besluit hierover legt hij vast in de besluitenlijst van de RvC. Met het protocol nevenactiviteiten is 

een ieder zich tijdig bewust van eventuele tegenstrijdigheden en zijn de nevenfuncties bij directeur-
bestuurder en de RvC bekend. De integriteitscode en klokkenluidersregeling van Woonplus zijn beide te 
raadplegen op de website van Woonplus.  
  
Verslag vanuit de klankbordfunctie  
 

De klankbordfunctie van de RvC is van belang voor het beter functioneren van de directeur-bestuurder 
en de organisatie. Deze functie is dan ook expliciet benoemd en beschreven in het toetsingskader. De 
RvC heeft de directeur-bestuurder en het MT uitgenodigd om dilemma’s explicieter aan de voorkant met 
de RvC te delen. Daarbij wil de RvC nadrukkelijk niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. In 2019 
is dit gedaan in de themabijeenkomsten over woonruimteverdeling, waardecreatie in een lerende 
organisatie en duurzaamheid.   
  

Toezicht in 2019  

 
In het jaar 2019 is duurzaamheid een belangrijk onderwerp geweest. De visie van Woonplus op 
duurzaamheid draait om een duurzame balans tussen mens, woning en woonomgeving. De huurders 
van Woonplus blijven te allen tijde voorop staan. Het maken en behouden van de juiste match tussen 
huurder, woning en woonomgeving blijft essentieel. De huurders van Woonplus gaan 
duurzaamheidsambities eveneens terugzien in het aantal onderhouds-, renovatie- en 

sloop/nieuwbouwprojecten. De uitvoering van dit beleid kwam regelmatig aan de orde in de 
vergaderingen van de RvC.   
  
Een ander belangrijk onderwerp op de agenda van de RvC betrof digitalisering en cybersecurity.  
  
Vergaderingen en besluiten  

In 2019 heeft de RvC zich naast de gebruikelijke onderwerpen ook gebogen over de 
investeringsbeslissingen voor verduurzaming van het kantoorpand (Valeriusstraat 3) en de renovatie 
van Lorentzlaan complex 215 en 220. Daarnaast is er aandacht geweest voor de bieding in het kader 
van te maken prestatieafspraken voor 2020 en de resultaten uit de Aedes Benchmark. Verder heeft 
Woonplus de RvC uitgebreid geïnformeerd over de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB), de 
meerjaren investeringsbegroting (MJIB) en de investeringskaders.  

  

De RvC kwam in 2019 zes keer bij elkaar voor de plenaire RvC-vergaderingen. Tweemaal vond 
besluitvorming buiten de vergadering plaats. Aan de volgende documenten verleende de RvC 
goedkeuring:  

● Investeringsvoorstel verduurzaming Pand Valeriusstraat 3;  

● Vaststellen voor het volgen van de wettelijke termijn voor het vaststellen van de jaarrekening;  

● Nevenfunctie mevrouw R.M. Weber en de heer J. van der Vlist  

● Treasury Jaarplan 2019;  

● Investeringsvoorstel Lorentzlaan complex 215 + 220  

● Bestuursverslag 2018 (waarvan de jaarrekening is vastgesteld);  

● Goedkeuring afsluiten rekening-courant faciliteit met verstrekking van onderpand;   

● Bod ten behoeve van de prestatieafspraken 2020;  

● Goedkeuring gebruikersovereenkomst leaseauto directeur-bestuurder de heer E.S.F. Klep 

● Jaarplan en begroting 2020.  

● Investeringsvoorstel J. Urlusplein e.o. en de realisatie van een modelwoning  

● Aanpassingen bestuursreglement  

● Ongewijzigd RvC-reglement  

● Ongewijzigde notitie Vervanging bij belet en/of ontstentenis RvC  

● Integriteitsprotocol  
  
Daarnaast heeft de RvC de Commissarissenpool van de Vereniging van toezichthouders in 
woningcorporaties (VTW) aangewezen als groep van personen waaruit twee leden worden aangewezen 
die in geval van belet of ontstentenis van de RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen. Zij 
moeten, in geval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo snel mogelijk voorzien in de benoeming 
van een voltallige Raad van Commissarissen, waarbij zij de bepalingen in de statuten van Woonplus in 

acht moeten nemen. Eveneens heeft de RvC goedkeuring gegeven voor het vervullen van nevenfuncties 
van enkele RvC-leden en zijn de verslagen van de vergaderingen vastgesteld. Ten slotte heeft 
besluitvorming over de (nieuwe) directeur-bestuurder plaatsgevonden.  
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De auditcommissie is vier maal bijeen geweest voor vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen is onder 

meer gesproken over de managementletter, het Treasury Jaarplan, het jaarplan en de financiële en 
operationele prestaties. In het bijzijn van de externe accountant is ook de jaarrekening 2018, het 
accountantsverslag en de managementletter besproken.   
De concerncontroller is bij zowel de vergaderingen van de RvC als die van de auditcommissie aanwezig. 

In 2019 zijn themabijeenkomsten georganiseerd waar de thema’s wonen, waardecreatie in een lerende 
organisatie en duurzaamheid op het programma stonden.   
  

Zelfevaluatie van RvC  
Op 7 oktober heeft de zelfevaluatie onder leiding van een externe partij plaatsgevonden. Vooraf zijn 4 
thema’s afgesproken: het functioneren van de raad als team, samenwerking met de nieuwe bestuurder, 
functioneren van de Governance en de strategisch thema’s van de organisatie inclusief 
bewonersparticipatie. Tijdens de zelfevaluatie is afgesproken dat we met elkaar het gesprek aan gaan 
op het goede abstractieniveau over de voor Woonplus belangrijke thema’s: brede woonkwaliteit en 

leefbaarheid. De onderwerpen op de agenda worden door de RvC beschouwd met een integrale blik en 
vanuit een brede scope. We werken hier concreet aan door zelf actief onderwerpen te agenderen die 
het werk van Woonplus raken.  
  
Over de RvC  
 
Voorzitter RvC  

De heer J. van der Vlist is voorzitter van de RvC.   

  
Auditcommissie  
De auditcommissie bestond in 2019 uit de heer M.S. van Hemsbergen (voorzitter auditcommissie), de 
heer R. Heijblom en mevrouw R.M. Weber.   
  
Remuneratiecommissie  

De remuneratiecommissie bestond in 2019 uit mevrouw W.L. Gillis-Burleson (voorzitter 
remuneratiecommissie) en de heer J. van der Vlist.  
  
Wervings- en selectiecommissie  
Op 15 oktober 2018 zijn de leden van de wervings- en selectiecommissie benoemd. Mevrouw W.L.  
Gillis-Burleson is voorzitter en de heer J. van der Vlist is lid. Op 12 november 2018 is mevrouw R.M. 

Weber eveneens benoemd tot lid van de wervings- en selectiecommissie. De commissie heeft, samen 
met een extern bureau in 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Woonplus geworven.  
  
Samenstelling RvC  
In het kader van de vereiste competenties heeft de samenstelling van de RvC doorlopende aandacht. 
De RvC is tevreden met de huidige samenstelling. Mevrouw R.M. Weber gaat zich binnen de RvC 

bezighouden met het onderwerp ‘wonen en zorg’. Daarnaast gaat één van de RvC-leden zich nader 

toeleggen op kennis van digitalisering en cybersecurity. Gelet op de huidige ontwikkelingen op dit vlak 
is dit voor een RvC een onmisbaar kennisgebied. De RvC realiseert zich eveneens dat in 2021 twee RvC-
leden met financiële kennis gelijktijdig aftreden na afloop van hun tweede termijn.   
  
Meer informatie over de samenstelling van de RvC is vinden in Bijlage 1 bij dit verslag.   
  
Permanente educatie  

Leden van de RvC moeten in 2019 5 PE-punten per commissaris behalen. De RvC is in 2019 regelmatig 
geïnformeerd over het cursusaanbod. De in 2019 behaalde PE-punten zijn in Bijlage 1 opgenomen.  
  
Tot slot  
Woonplus is een dynamische organisatie. De medewerkers zijn nieuwsgierig, gaan in- en extern 
samenwerkingen aan en ontwikkelen zich voortdurend. Zij initiëren en gaan mee in nieuwe 

maatschappelijke ontwikkelingen. We zien dat zij daar een positief kritische en vaak initiërende houding 
bij innemen. Het veelvuldige contact met haar belanghouders werpt zijn vruchten af. De verhoudingen 
zijn goed en samenwerkingen worden aangegaan. Woonplus werkt voortdurend aan de 

duurzaamheidsambities. Dit heeft tot mooie projecten geleid in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 
Bij de projecten die Woonplus oppakt staan de belangen van de huurders voorop. Woonplus mag trots 
zijn op de behaalde resultaten. De RvC heeft vertrouwen in de toekomst en in de organisatie die zich 
voor de realisatie van de doelstellingen inzet. Namens de RvC dank ik de directeur-bestuurder en de 

medewerkers van Woonplus voor hun inzet in 2019.  
  
Namens de Raad van Commissarissen,  
  
J. van der Vlist  
Voorzitter 
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Inleiding 
 
In dit jaarverslag blikken wij terug op de ambities per strategisch veld die wij ons in het jaarplan 2019 
hebben gesteld. Welke prestaties hebben wij op die onderdelen geleverd? De ambities verwoord in het 
jaarplan 2019 waren de leidraad voor het behalen van onze doelenstellingen en prestaties.  

 
Geformuleerde ambities 
 

Kerntaak Strategisch veld 

Hoofdstuk 1 
Excelleren in de kerntaak wonen 

• Tevreden klanten 
• Verhuur, financieel- en sociaal beheer 
• Schone, hele en veilige complexen 
• Oog hebben voor bijzondere doelgroepen 

 

Hoofdstuk 2 
Vitaliseren van de vastgoedportefeuille 

• Vitaliseren van de vastgoedportefeuille 
• Vastgoedsturing op rendement en risico 
 

Hoofdstuk 3 
Waardecreatie in een lerende organisatie 

• Waardecreatie voor klanten 
• Waardecreatie in de vastgoedportefeuille 
• Waardecreatie in de keten 
• Besturingsfilosofie 

• Lerende organisatie versterken 
• Behoud goede reputatie 
 

Hoofdstuk 4 
Omgeving 

• Externe ontwikkelingen 
• Optimaliseren contact met de omgeving 
• Financiële continuïteit waarborgen 

 

Hoofdstuk 5 
Cijfers in beeld 
 

• Winst- en verliesrekening (functioneel) 
• Balans 
• Maatschappelijke vermogenstoets 
• Kasstromen 

 

Hoofdstuk 6 
Financiële continuïteit 
 

• Solvabiliteit 
• Loan To Value 
• Rentedekkingsgraad (ICR) 
• Dekkingsratio  

 

Tabel 1: Ondernemingsdoelen en ambities 2019 

 
Leeswijzer 
De hoofdstukken 1 t/m 4 hebben dezelfde opbouw. Eerst geven we een samenvatting van de geleverde 

prestaties in 2019, die we vervolgens nader toelichten. Aan het eind van elk hoofdstuk vatten we de 
prestaties samen aan de hand van de eisen van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
(BTIV). Ook staan hier de tabellen met de prestatie-indicatoren. 
Hoofdstuk 5 geeft de middelen weer, die wij hebben ingezet om onze ambities te realiseren.  

Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de financiële toekomst van Woonplus. 
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Hoofdstuk  1 Excelleren in de kerntaak wonen  
 
Samenvatting geleverde prestaties 
 

Strategisch veld KPI jaarplan Realisatie Behaald? 

Streven naar tevreden 
klanten. 

• Klanttevredenheid; 
Nieuwe huurder 8 
Vertrokken huurder 8 
Incasso 7 
Reparatieverzoek 8 
Planmatig onderhoud 8 

• In te zetten middelen; 
- Uitrollen Contact op maat 
- Training klantgerichtheid 
- Samenwerking Huurder-

organisatie Woonplus 

(HOW) 

• Klanttevredenheid; 
Nieuwe huurder  7,8 
Vertrokken huurder  8,6 
Incasso  7,2 
Reparatieverzoek  8,0 
Planmatig onderhoud  6,7 

• In te zetten middelen; 
 Voorbereiden implementatie 

Klantvolgsysteem, 
Klantportaal, interactieve 
website en team 
Klantenservice 

 

X 
✓ 
✓ 
✓ 
X 
 
 
 
 
 
✓ 

Verhuur, Financieel- en 
Sociaal beheer. 

• Huurachterstand   ≤ 1,20% 
• Oninbare debiteuren ≤ 0,50% 
• Huurderving  ≤ 2,00% 

• Huurachterstand   1,28% 
 Zittende huurders 0,83% 
 PPH1 0,24% 
 Vertrokken huurders 0,21% 

• Oninbare debiteuren 0,27%  
• Huurderving  2,29% 

 Verhuur & mutatie 0,69% 
 Verkoop 0,02% 
 Sloop 0,62% 
 Renovatie 0,96% 

 

X 
 
 
 
✓ 
X 
 
 
 
 
 

Schone, hele en veilige 
complexen. 

• Extra inzet mobiele 
huismeesters 

• Buurtbemiddeling 
• Uitrollen meldingsapp 
• Afspraken maken met 

gemeente; 
- speeltoestellen 
- groenvoorziening 
- ongedierte overlast 

Wij volgen de 
veiligheidsmonitor van de 
gemeente Schiedam. 
 
 

 
 
✓ 
 

Oog hebben voor de 
bijzondere doelgroepen. 

• Taakstelling COA, 100% van 
de Schiedamse opgave en 
nazorg 
 
 

• Preventie huisuitzetting 
gezinnen 

• Intensieve samenwerking met 
WOT en gemeente bij directe 
woningtoewijzing 
verschillende kwetsbare 
doelgroepen 

 

• Taakstelling COA  92 
 Realisatie: 
  gehuisvest 23 
  gekoppeld 29 
 Achterstand   40 
• Preventie huisuitzetting 

gezinnen 
• Intensieve samenwerking met 

onder meer WOT Gemeente, 
Enver, Pameijer bij directe 
woningtoewijzing 
verschillende kwetsbare 
doelgroepen.  

 

 
 
 
 
X 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

Tabel 2: Excelleren in de kerntaak wonen 
 KPI is behaald, X KPI is niet behaald 

 

Streven naar tevreden klanten 
 
Klanttevredenheid 
De klanttevredenheid over onze dienstverlening laten wij voortdurend meten. Dit gebeurt bij 
woningmutatie (nieuwe huurder en vertrokken huurder), reparatieverzoeken, incasso en planmatig 
onderhoud.  
Het streven is een score van 8, behalve voor incasso is het een 7. De uitkomsten van deze metingen 

zijn gedurende het jaar gemiddeld een 7,8 voor nieuwe huurder, 8,6 voor vertrokken huurder, 8,0 voor 
reparatieverzoeken, 7,2 voor incasso en 6,7 voor planmatig onderhoud. 
Eind 2019 bedroeg de totale gemiddelde waardering van de gemeten processen een 7,7 (2018: 7,5). 
Net als in 2018 ligt dit onder ons streefcijfer. In 2020 zullen wij werken aan verbeteringen, waarbij  
extra aandacht uitgaat naar incasso en planmatig onderhoud. 
Voor wat betreft incasso hebben wij de ambitie om ook hier een 8 te scoren. In 2020 zullen wij extra 
stappen ondernemen om dit streven waar te maken. Met name het aantal geënquêteerde huurders zal 

daarbij een aandachtspunt zijn. 

                                                      
1 Dit betreft het Project Preventie Huisuitzetting, zie voor nadere toelichting blz. 21 
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Met een score van 6,7 voor planmatig onderhoud voldoen wij nog niet aan ons streven van een 8. In 

2019 zijn afspraken gemaakt met onze co-makers om intensief samen te werken aan de verbetering 
van onze klantwaardering. 
 
De hieronder getoonde uitkomsten geven de waardering per ultimo jaar weer: 

    
Figuur 1: Nieuwe huurder Figuur 2: Vertrokken huurder Figuur 3: Incasso 

2018: 7,8 2018: 8,1 2018:  7,2  
2017: 7,9 2017: 8,3 2017:  - 
 

   
Figuur 4: Reparatieverzoek Figuur 5: Planmatig onderhoud  

2018: 7,9 2018:  6,6 

2017: 7,8 2017:  - 

 
Klachtencommissie  

Woonplus is aangesloten bij de Geschillen-advies-commissie (GAC). De GAC werkt als onafhankelijke 
geschillencommissie voor verschillende corporaties in de regio Rotterdam. Resultaten van de GAC 
worden medio mei gerapporteerd over het voorgaande jaar (dus 2018), wat te lezen is in het RvC 
verslag. 
De GAC komt 15 tot 20 keer bijeen en beschikt over een brede expertise en jarenlange ervaring. 
Hierdoor zijn klanten verzekerd van een professionele en snelle afhandeling en eventueel bemiddeling 

op het moment dat zij een geschil hebben met Woonplus. Het GAC houdt Woonplus regelmatig op de 
hoogte over de klachten die zijn binnengekomen. Als het om ontvankelijke klachten gaat, kan onze 
organisatie namelijk meteen actie ondernemen. Lopende het jaar zijn vijf klachten over Woonplus in 
behandeling genomen. Twee daarvan waren niet ontvankelijk. Twee klachten waren ontvankelijk, maar 
zijn voor de hoorzitting door Woonplus opgelost. Eén klacht was gegrond, dit betrof overlast van buren. 
Omdat Woonplus inmiddels verdere actie heeft ondernomen om de overlast te doen stoppen, en de 
commissie ervan uitgaat dat deze maatregelen passen in het overlastprotocol van Woonplus, brengt de 

commissie verder geen advies uit. 
 
Contact op maat 
Woonplus streeft ernaar dat de huurder kan kiezen uit het voor hem/haar meest passende 
contactkanaal, -moment en situatie. Woonplus wil daarmee 'contact op maat' bieden voor de huurder. 
Als klantcontactkanalen worden onderscheiden: telefonie, internet, email en fysiek (aan balie en op 
locatie). Belangrijk daarbij is dat de dienstverlening aan de huurder in één keer goed uitgevoerd wordt 

en geen onnodige extra handelingen vraagt. Het gereedschap om hierin te faciliteren is de aanschaf, 
medio oktober, en implementatie van het Klantvolgsysteem, het Klantportaal en interactieve website 
(van Embrace). Ten behoeve van een nog beter effect van deze vernieuwing zijn wij voornemens om 

een integraal team in te richten dat de klantvragen volgens deze standaarden kan beantwoorden. De 
voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. Met de invoering van een team Klantenservice per begin juni 
2020 wordt optimaal gebruik van Embrace mogelijk gemaakt. 

 
Training klantgerichtheid 
In het 1e kwartaal van 2019 stond de afdeling Wonen en Planmatig Onderhoud getrapt stil bij de 
enthousiaste Klant. Onder begeleiding van een externe zijn we meegenomen in de wereld van 
Klanthousiasme en Verleuken. Dit heeft niet alleen te maken met plezier, maar juist ook met empathie 
en aandacht. Dat is een perfecte manier om medewerkers en klanten enthousiast te krijgen én te 
houden. 
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Huurdersorganisatie Woonplus (HOW) 

Het bestuur is voltallig en de onderliggende werkgroepen zijn ingericht. Op donderdag 31 oktober is 
zitting genomen in het nieuwe pand aan de Alphons Ariënstraat. De website is in de luchten de HOW 
heeft nu als prioriteit het betrekken van huurders voor relevante onderwerpen. De ondersteuning vanuit 
Woonplus is vervallen en per tweede kwartaal 2020 moet een bemand secretariaat ter ondersteuning 

zijn ingericht. 
 
Verhuur, financieel- en sociaal beheer 

 
Huurachterstand 
Het percentage huurachterstand is eind 2019 uitgekomen op 1,28% (2018; 1,42%). Ten opzichte van 
de voorgaande jaren is dit een licht dalende trend. Daarmee hebben wij de doelstelling voor 2019 van 
1,20% niet gehaald. Dit wordt in grote mate veroorzaakt doordat wij minder snel tot ontruiming 
overgaan, Project Preventie huisuitzetting (PPH). Zonder de huurders die opgenomen zijn in PPH 0,24% 

(2018; 0,19%) zou het percentage huurachterstand 1,04% (2018; 1,23%) zijn. 
In de afgelopen jaren zien wij een positieve ontwikkeling in de huurachterstand, die wij voort willen 
zetten. Het totaal bedrag van de achterstand neemt af en daarmee ook het percentage. 
Het aantal huurders met huurachterstand neemt af, dit betreft voornamelijk huurders met een beperkte 
huurachterstand. Gevolg is wel dat de gemiddelde huurachterstand per huurder toeneemt, dit betreft 
langdurige huurachterstand. Onder andere door middel van project PPH wordt hier extra aandacht aan 
besteed (zie voor nadere toelichting blz. 21).  

   
Figuur 6: % Huurachterstand Figuur 7: Aantal huurders 

  
Figuur 8: Totale huurachterstand (x €1.000) Figuur 9: Gemiddelde huurachterstand (x € 1) 
 
Huurderving  

De doelstelling (≤ 2,0%) voor huurderving is niet behaald. De derving kwam uit op 2,29% en is ten 
opzichte van 2018 (1,68%) toegenomen. Meer specifiek regulier 0,69% (2018: 0,60%), verkoop 0,02% 
(2018: 0,06%), sloop 0,62% (2018: 0,75%) en renovatie 0,96% (2018: 0,27%). De leegstand 
renovatie is met name verantwoordelijk voor de stijging. Het gemiddeld aantal dagen leegstand op 
totaal niveau is toegenomen van 130 dagen in 2018 naar 238 dagen in 2019. Dit heeft te maken met 
de start van het uitverhuizen in verband met het sloopproject rond de Parkweg en het leeghouden van 

woningen voor renovatie in onbewoonde staat in en om De Meesterstraat. 

 
Leegstand Aantal woningen 

 2019  2018 

Leegstand ultimo voorgaande periode   236   162 
Toevoeging leegstand   779   942 
Verhuringen2  -/- 632  -/- 683 

Reguliere verkoop  -/- 5   -/- 30 
Sloop  -/-  67  -/-   155 
Leegstand ultimo periode   311   236 

                                                      
2 Dit betreft niet alleen reguliere verhuur, maar ook verhuur wisselwoningen bij renovatie en tijdelijke verhuur bij sloop. 

1,06% 1,12% 1,08%

0,32% 0,30%
0,21%

2017 2018 2019

Huidig Vertrokken

943 889 775
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2017 2018 2019

Huidig Vertrokken

799 848 830
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160

2017 2018 2019

Huidig Vertrokken

848
954
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337
357

282

2017 2018 2019

Huidig Vertrokken
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Tabel 3 Ontwikkeling leegstand  
 

Leegstand ultimo jaar Aantal woningen 

 2019  2018 

Verhuur regulier   81   80 
Renovatie   139   52 
Reguliere verkoop      2    2 
Sloop   89   102 
Leegstand ultimo periode   311   236 

Tabel 4 Bestemming leegstaande woningen  
 

De toename van de leegstand aan het einde van het jaar is vooral toe te schrijven aan het leeghouden 
van woningen voor renovatie in onbewoonde staat en sloop. Renovatie Lorentzlaan 46 woningen,  

Meesterstraat e.o. 25 woningen, Wiltonflats 44 woningen en sloop Parkweg Midden 85. 
 

Aansluitende verhuur bestaande huurwoningen 
Wij werken toe naar een zo veel mogelijk aansluitende verhuur, in 2019 is dit echter slechts bij 9 
verhuringen gelukt. Daarnaast is het streven om de reguliere verhuringen binnen 21 dagen af te 
wikkelen. Eind 2019 is het gemiddeld aantal dagen leegstand verhuur en mutatie toegenomen tot 39 
dagen (2018; 26 dagen). Voornaamste reden is de doorlooptijd bij keuken/douche/toilet vervanging, 

want aannemers hebben steeds meer moeite het werk tijdig op te leveren. Ook het beschikbaar houden 
van woningen voor sv-urgenten door ons omvangrijke renovatie-/sloopprogramma zorgt voor langere 
leegstand. 
 

Aansluitende verhuur opgeleverde nieuwbouw 
In 2019 zijn 24 nieuwbouwwoningen opgeleverd voor de sociale verhuur. Dit betreft het project 
Wetenschappersbuurt Oost fase B; 8 eengezinswoningen aan de Morsestraat, 10 aan de Daltonstraat 
en 6 aan de Fahrenheitstraat.  
 

Passend toewijzen naar huurhoogte 
Binnen de lage inkomens is een onderverdeling te maken naar huishoudens met een inkomen dat recht 
geeft op huurtoeslag en huishoudens die daar geen recht op hebben. Corporaties zijn verplicht zich te 
houden aan het passend toewijzen van huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Dit 
houdt in dat wij tenminste 95% van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens (de doelgroep van Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting, BTIV) moeten huisvesten in woningen met een huur tot aan 

de voor hen geldende aftoppingsgrens voor huurtoeslag. In 2019 hebben wij circa 99% passend 
toegewezen, daarmee voldoen wij ruimschoots aan de gestelde doelstelling van 95%. 
 

Toewijzen naar inkomen (80%-10%-10%) 
Corporaties moeten tenminste 80% van de vrijgekomen woningen (inclusief nieuwbouw) met een huur 
tot de huurtoeslaggrens (€ 720,42) toewijzen aan huishoudens met een bruto huishoudinkomen tot 

€ 38.035. Maximaal 10% is bestemd voor huishoudens met een inkomen tussen de € 38.035 –  
€ 42.436 en maximaal 10% voor huurders met een inkomen boven de € 42.436. In 2019 hebben wij 

87,3% van al onze leeggekomen sociale woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot 
€ 38.035. Wij wezen 4,6% de woningen toe aan de inkomenscategorie tussen de € 38.035 - € 42.436 
en 8,1% aan de categorie boven de € 42.436. Hiermee voldoen wij ruimschoots aan de doelstelling. 
 

  
Figuur 10: Passend toewijzen naar huurhoogte Figuur 11: Toewijzen naar inkomen  

 
  

< € 651,03; 89,0%

€ 651,03 - € 720,42; 9,7%>= € 720,42; 1,4%

≤ 38.035; 87,3%

38.035 - 42.436; 4,6%> 42.436; 8,1%
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Zorgen voor schone, hele en veilige complexen 

 
Verantwoorde investeringen in leefbaarheid 
De kern van onze inzet is schone, hele en veilige complexen 
te realiseren. Onze inzet is er op gericht om overlast en 

ontruimingen te voorkomen. Bovendien zorgen wij ervoor 
dat dit past binnen de bestaande regelgeving en onze eigen 
ondernemingsstrategie.  

Als onderdeel van onze maatschappelijke investeringen 
hadden wij voor 2019 € 310K begroot aan directe uitgaven 
voor leefbaarheid. Dit betreft vaste kosten (schoonmaak, 
glasbewassing en afvoer van vuil), leefbaarheidsinitiatieven 
(veiligheid en bewonersparticipatie) en buurtruimten voor 
complexbeheerders/huismeesters en bewonersinitiatieven, 

zoals Het Puttertje. De directe uitgaven bedragen € 328K 
voor 2019. De overschrijding zit voornamelijk in de  
bewonersparticipatie, t.w. het opstarten van de HOW. Totaal 
is 105% van de begroting gerealiseerd. 

Figuur 12: Verdeling kosten leefbaarheid  

 

Woonplus - met name het team Sociaal beheer - zette zich in 2019 verder in voor verschillende 
onderwerpen. Zo gingen wij (woon)overlast tegen en onderhielden wij contact met onze 
bewonersvertegenwoordigers. Een maandelijks casusoverleg leidt tot gepaste en gezamenlijke actie. In 

2019 is Woonplus aangeschoven bij het overleg Verwarde personen en intensief betrokken bij het 
overleg Woonoverlast. 
 
In 2019 zijn 87 nieuwe dossiers sociale begeleiding geopend. Niet alle contacten met onze afdeling 
Sociaal beheer leiden overigens tot de aanmaak van een dossier. De rol van en doorverwijzing naar 
wijkondersteuningsteams (WOT’s) en buurtbemiddeling leidt ook tot afhandeling voordat er feitelijk een 
dossier ontstaat. We merken wel dat de Woonplus-dossiers gemiddeld complexer worden. 

Vaak zijn zaken in onderling overleg of met deskundige externe partijen opgelost. De doorlooptijden 
verschillen wel sterk, afhankelijk van de inhoud van de casus.  
 
In 2019 zijn 10 woningen tijdelijk gesloten op last van de burgemeester in het kader van de Opiumwet. 
 
Mobiele huismeesters 

De mobiele huismeesters zijn onze ogen en oren in de wijk. Zij zijn aanspreekpunt voor bewoners, 
gemeente en de wijkondersteuningsteams. Zo nodig organiseren wij spreekuren. Op verzoek van de 
collega’s Sociale Begeleiding doet een huismeester regelmatig vooronderzoek bij klachten. Waar nodig 
worden zaken in samenspraak met de wijkagent, toezicht en handhaving van de gemeente en Irado 
aangepakt en opgelost. Proactief gaat de huismeester mee op huisbezoeken en verricht hij 

inspectierondes. Ook vindt er controle plaats op het uitgevoerde schoonmaakwerk. Kleine projecten in 
de wijk worden door de mobiele huismeesters zelfstandig uitgevoerd. Dit alles wordt verbonden ook 

met de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor van de Gemeente. De gerichte en extra inzet van onze 
mobiele huismeesters levert zichtbaar resultaat op in onze complexen. De aanpak op het gebied van 
vervuiling en grofvuil en de controle op schoonmaak werkt. Huismeesters spreken klanten aan op dit 
onderdeel. Klanten waarderen dat, wat wij terugzien in de scores op klanttevredenheid. 
 
Buurtbemiddeling 
Met de ondertekening van Projectplan Buurtbemiddeling 2019-2022 hebben de gemeente en Woonplus 

buurtbemiddeling begin 2019 nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks leveren wij er een financiële bijdrage 
aan. Getrainde vrijwilligers helpen om problemen tussen buren op te lossen en de onderlinge 
communicatie te verbeteren. Eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop. Buurtbemiddeling is 
geschikt voor situaties als geluidsoverlast, overlast door kinderen of huisdieren, rommel of vuilnis bij de 
woning of andere irritaties. Zo kan buurtbemiddeling ook in 2020 bijdragen aan een prettiger 
woonklimaat. 

 
Afspraken met Irado en de Gemeente 

Helaas signaleren wij nog regelmatig ratten en vervuiling rondom onze complexen; een hardnekkig 
probleem. Samen met de gemeente en Irado zijn wij in 2019 een proef gestart in de Staatsliedenbuurt. 
Die proef is een combinatie van ongediertebestrijding en groenaanpak. In 2020 maken wij afspraken 
over eenzelfde aanpak in onder meer de Wibautbuurt.  
 

Oog hebben voor bijzondere doelgroepen 
 
Onderdeel van de primaire doelgroep van Woonplus zijn klanten die meer nodig hebben dan alleen een 
dak boven hun hoofd. Woonplus faciliteert op verschillende plaatsen het concept begeleid wonen. Wij 
geven in dat geval bestaande complexen een herbestemming, zorgen voor de verbouwing en inrichting 

Vaste kosten; 65%

Huur 

buurtruimten; 

17%

Leefbaarheidsinitiatieven; 

18%
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van algemene ruimten en berekenen de nieuwe bewoners een aangepaste huurprijs. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van deze bijzondere doelgroepen. 
 

Met wie? Gereserveerde woningen en voor welke periode 

Pameijer Stichting 91 woningen – doorlopend 

Enver 59 woningen – doorlopend 

Plusvoorziening 15 woningen – doorlopend 

Elckerlyck 6 woningen – doorlopend 

Overig 6 woningen – doorlopend 

COA huisvesting 100% Schiedamse opgave statushouders 

Garantie na begeleidingstraject/ uitstroom 
instelling/omklappen contract/ 
maatschappelijke opvang 

6 woningen – doorlopend 

Tabel 5 Huisvesting 
 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)  

Gemeenten zijn het wettelijk verplicht om statushouders te huisvesten. Elk half jaar geeft het rijk aan 
hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is 
verantwoordelijk voor de koppeling van statushouders aan de gemeenten. De provincie houdt toezicht 
op de voortgang. Woonplus verzorgt de uitvoering namens de gemeente Schiedam. De taakstelling voor 
2019 wass lager dan in 2018. Was de taakstelling vorig jaar nog 143 personen, voor 2019 was deze 92 

te huisvesten personen. Per saldo is de achterstand opgelopen van 38 naar 69. 
 

Huisvesting C.O.A. 2019  

Restant taakstelling 2018 38 

Taakstelling 2019 54 

Totaal te huisvesten 2019 92 

Gehuisvest 2019 23 

Restant taakstelling 2019 69 

Gekoppeld aan woning 2019 29 

Tabel 6 Huisvesting COA 

 
De volledige taakstelling over 2019 is niet binnen het kalenderjaar behaald. De taakstelling voor de 
eerste helft was 27 en voor de tweede helft eveneens 27 vergunninghouders te huisvesten. Daarbij 

kwamen nog 38 te huisvesten vergunningshouders uit 2018. Over het gehele jaar zijn 23 
vergunninghouders gehuisvest. Daarnaast zijn in 2019 nog eens 29 vergunninghouders aan een woning 
gekoppeld, maar nog niet geplaatst. Dat we de taakstelling niet halen, heeft vooral te maken met een 
afname van het aantal geschikte matches. In de afgelopen jaren is er achterstand opgelopen, omdat er 

een mismatch is tussen de gekoppelde huishoudens en de beschikbare woningen. Om dit te verbeteren 
is een plan van aanpak opgesteld, met als belangrijkste verzoek het koppelen van huishoudens van 

twee tot vijf personen aan Schiedam. Dit om het aantal geschikte kandidaten gekoppeld aan Schiedam 
te vergroten, meer afgestemd op de beperkt beschikbare woonruimte in verband met ons omvangrijke 
renovatie-/sloopprogramma. 
 
Huisuitzetting (PPH; Preventie huisuitzettinggezinnen) 
Het aantal huisuitzettingen is in 2019 verder 
gedaald. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het in 

2017 gestarte project preventie huisuitzetting. Dit 
project startte als pilot in 2017 met als doel 
huisuitzettingen van gezinnen met kinderen te 
voorkomen. De menselijke maat is onze drijfveer. 
De partners in dit project zijn de 
Wijkondersteuningsteams,  Stroomopwaarts en de gemeente.  Figuur 13: Aantal huisuitzettingen 
Natuurlijk wegen de partners in het project de hoge maatschappelijke vervolgkosten mee, die het gevolg 

zijn van uitzetting. De gemeente heeft inmiddels een onderzoek ingesteld om de daadwerkelijke 
besparingen in beeld te brengen. Het gaat bijna altijd om zware tot zeer zware casussen. Naast 

huurachterstanden (signaleringsfunctie) komen we armoede, verstandelijke beperking, verslaving, 
huiselijk geweld, criminaliteit, vervuiling en psychiatrische problemen tegen. Gezien deze ervaringen 
zijn wij  voornemens in 2020 de aanpak preventie huisuitzettingen te continueren met de nadruk op 
gezinnen met kinderen. Dit betekent dus niet dat andere doelgroepen vergeten worden. Voor alle 

doelgroepen willen wij intensief samenwerken met onze partners om huisuitzetting te voorkomen.  
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Persoonlijke aanpak bij betalingsproblemen 

Wij sturen op het voorkomen van betalingsproblematiek en op het zo snel mogelijk beheersbaar maken 
van eenmaal ontstane betalingsproblemen. Dat laatste gebeurt door persoonlijk contact via de telefoon, 
een uitnodiging voor een gesprek op kantoor of een huisbezoek bij de huurder. In 2019 zijn 338 (2018; 
359) huisbezoeken afgelegd bij huishoudens met een betalingsachterstand. Iedere dag worden circa 10 

adressen geselecteerd. Gezien het slagingspercentage wordt voorafgaand gebeld om te bezien of 
telefonisch reeds een regeling getroffen kan worden. Circa 60% wordt voorafgaand per telefoon of e-
mail bereikt. Deze aanpak en het Project Preventie Huisuitzetting leiden er toe dat het aantal 

huisuitzettingen wederom gedaald is ten opzichte van de voorgaande jaren.   
 
Intensieve samenwerking met WOT en gemeente 
Deze samenwerkingspartners ondersteunen op verschillende locaties in ons bezit specifieke 
kleinschalige woonprojecten voor uiteenlopende klantgroepen die een vorm van begeleiding nodig 
hebben. Hierbij gaat het om onder meer voormalig dak- en thuislozen, mensen die eerst begeleid 

woonden, mensen uit detentie, jongeren, jonge tienermoeders en huurders die de 
Wijkondersteuningsteams aandragen. In de commissie bijzondere woningtoewijzing werken wij samen 
met de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen aan de huisvesting van deze kwetsbare groepen. 
Woonplus staat garant voor deze huurders zodra zij toe zijn aan zelfstandig wonen.  
 
Prestaties ten aanzien van BTIV-eisen 
 

Huurverhoging  

Gelet op de betaalbaarheid en signalen uit ons werkgebied heeft Woonplus voor het sociale segment in 

2019 gekozen om de huurverhoging door te voeren op basis van het ondernemingsplan Geijkt op de 
Toekomst. Dit betekent dat de huren verhoogd zijn met de inflatie (1,6%) plus 1,0%. De verhoging is 
zo nodig afgetopt op de maximaal redelijke huurprijs van de woning. Effectief komt dit op basis van 
huursombenadering uit op ca. 2,3%. Dit is 0,3% lager dan in het ondernemingsplan is beoogd. De 

gekozen wijze van verhogen is met de HOW3 besproken en met hun instemming uitgevoerd. 
 
Naar aanleiding van de aanzegging huurverhoging zijn 95 individuele huurbezwaarschriften 
geregistreerd op basis van het niet akkoord zijn met de huurverhoging. Na intensief contact met deze 
huurders zijn 86 huurders akkoord gegaan met de huurverhoging. Verder hebben twee huurders hun 
bezwaar ingetrokken na de aanmelding van het bezwaar bij de Huurcommissie. Zeven bezwaren zijn 

nog in behandeling bij de Huurcommissie. 
 

Bij het commerciële segment is de huurverhoging per 1 januari 2019 aangezegd vóór 1 november 2018 

volgens de bepalingen in het huurcontract. De verhoging was gemiddeld circa 2,82%. Effectief komt dit 
neer op een verhoging van ongeveer 2,12%. In 2018 was dit effectief 0,63%, belangrijkste oorzaak was 
de splitsing DAEB/niet-DAEB en de omzetting van bijbehorende huurcontracten.  

 
Huurtoeslag  
Met ons huurbeleid streven we naar een goede balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en 

kwaliteit van onze woningen. Woonplus wijst woningen passend toe door huurtoeslaggerechtigden voor 
minimaal 95% te huisvesten in woningen met een huurprijs onder de geldende aftoppingsgrenzen. 
  
Voor de sociale doelgroep hanteren wij minimum-inkomenseisen bij toewijzing van nieuwbouw. Voor 
het bepalen van die inkomensgrenzen (en daarmee de betaalbaarheid van het wonen) maken wij 
gebruik van informatie van het Nibud en van algemeen beschikbaar onderzoek.  
  

                                                      
3 Huurdersbelangenorganisatie Woonplus 



Bestuursverslag 2019  23 
Versie V2.2 definitief 2020-05-11 

Kengetallen 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de kengetallen behorende bij de strategische 

doelstellingen.  

 

Kengetallen  

Exploitatie 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2017 

Omvang bezit: 

Woningen 

DAEB 

Niet-DAEB 

Parkeergelegenheden 

Winkels en bedrijfsruimten 

Totaal 

 

11.270 

11.101 

169 

662 

114 

12.046 

 

11.316 

11.145 

171 

676 

116 

12.108 

 

11.472 

11.287 

185 

712 

121 

12.305 

Gemiddelde huurprijs per woning € 527 € 512 € 500 

Gemiddeld aantal punten (WWS) 131 129 128 

Huur in % van max toegestane huur 

DAEB 

Niet-DAEB4 

80% 

79% 

83%  

80% 

80% 

85%  

80% 

79% 

86% 

Mutatiegraad ultimo jaar in %5 6,8 8,4 7,4 

Huurachterstand in bruto % jaarhuur: 

Actief (zittende huurders) 

Niet actief (vertrokken huurders) 

Aantal dossiers 

Afboeking oninbaar 

1,28% 
1,08% 
0,20% 
1.342 

0,27% 

1,42% 
1,12% 
0,30% 
1.532 

0,26% 

1,38% 
1,06% 
0,32% 
1.656 

0,32% 

Huurderving in netto % jaarhuur: 

Door exploiteren 

Verkoop 

Renovatie 

Sloop 

2,29% 

0,70% 

0,02% 

0,95% 

0,62% 

1,68% 

0,87% 

0,06% 

 

0,75% 

1,31% 

0,61% 

0,12% 

 

0,58% 

Aantal huisuitzettingen 26 29 41 

Aantal ontvankelijke klachten bij regionale 
Geschillen Advies Commissie (GAC) 

 
3 

 
1 

 
0 

Toewijzingen naar huurprijsgrens: 

Tot 2e aftoppingsgrens 

Tot liberalisatiegrens 

Totaal sociaal 

Boven liberalisatiegrens 

Totaal 

 

 590 (89%) 

  64 (10%) 

 654 (99%) 

  9 (1%) 

 663 (100%) 

 

 640 (92%) 

  40 (6%) 

 680 (98%) 

  14 (2%) 

 694 (100%) 

 

 636  (92%) 

  44 (6%) 

 680 (98%) 

  8 (2%) 

 688 (100%) 

Toewijzing DAEB naar inkomen: 

Huishoudinkomen tot € 38.0356  

Huishoudinkomen € 38.035 - € 42.436 

Huishoudinkomen > € 42.436 

 

87,3% 

 4,6% 

 8,1% 

 

89,7% 

 4,9% 

 5,4% 

 

88,5% 

 3,6% 

 7,9% 

Bijzondere doelgroepen 

Aandeel ouderen- en MIVA woningen 

Woningen voor bijzondere groepen 

Aandeel toegankelijke woningen (0-treden) 

 

14,3% 

85 

42,4% 

 

14,0% 

85 

42,1% 

 

14,0% 

85 

41,9% 

Tabel 7 Kengetallen kerntaak wonen  

  

                                                      
4 Strikt genomen is er geen sprake van maximaal toegestane huur voor Niet-DAEB. Het gaat hier om de huur in relatie tot het 

 aantal WSW-punten. 
5 De mutatiegraad is gebaseerd op contractbeëindigingen inclusief verkoop en sloop. 
6 Prijspeil 1-1-2019 
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Hoofdstuk  2 Vitaliseren van de vastgoedportefeuille 
  
Samenvatting geleverde prestaties 

 
Strategisch veld KPI jaarplan Realisatie Behaald? 

Vitaliseren van onze 
vastgoedportefeuille 
 

• Sloop: 
Oost fase D 67 won. 

• Nieuwbouw huur, aankopen: 
Oplevering 
Oost fase B 24 won. 
Fabriplein 46 won. 
Harga Midden 21 won. 
Start 
Oost fase C 10 won. 

• Renovatie: 
Warmtenet-proof 132 won. 

• Verkoop bestaand bezit: 
Aantal o.b.v. mutatiegraad 

 ≥90% taxatie en 85% WOZ 
• Vervanging KDT7: 

Kosten € 2,8 mln. 
• Planmatig onderhoud 

Kosten € 17,6 mln. 
 

• Sloop: 
Oost fase D 67 won. 

• Nieuwbouw huur: 
Oplevering 
Oost fase B 24 won. 
Fabriplein - won. 
Harga Midden - won. 
Start 
Oost fase C 10 won. 

• Renovatie: 
J. Urlusplein e.o. - won. 

• Verkoop bestaand bezit: 
Aantal 5 won. 

 ≥90% taxatie en 85% WOZ 
• Vervanging KDT: 

Kosten € 3,8 mln. 
• Planmatig onderhoud: 

Kosten € 14,3 mln. 
 

 
✓ 
 
 
✓ 
X 
X 
 
✓ 
 
X 
 
✓ 
✓ 
 
X 
 
X 
 

Vastgoedsturing op 
rendement en risico 

• Opdrachtgeverschap 
onderhoud 

• Verder met de 
duurzaamheidsvisie 

• Herijken portefeuillestrategie 
• Woonvisie Gemeente 
• Duurzaamheid eigen pand 

 

• Opdrachtgeverschap 
onderhoud 

• Verder met de 
duurzaamheidsvisie 

• Herijken portefeuillestrategie 
• Woonvisie Gemeente 
• Duurzaamheid eigen pand 

 

 
✓ 
 
✓ 
X 
X 
X 
 

Tabel 8 Vastgoedvitalisering 
 doelstelling is behaald, X doelstelling is niet behaald 

 
 
 
 

Vitaliseren van onze vastgoedportefeuille 
 

Programma Type Aantal 

woningen 

Mijlpaal 2019 

 

Sloop: 

Wetenschappersbuurt, Oost fase D MGW   67 Overdracht aan Gemeente heeft 

plaatsgevonden 

Parkweg Midden MGW   304 Selectie marktpartij heeft 

plaatsgevonden (contractvorming in 

Q1 2020) 

Nieuwbouw huur: 

Wetenschappersbuurt, Oost Fase B  EGW   24 Oplevering juli 2019; NOM-ready  

Wetenschappersbuurt, Oost Fase C  EGW   20 Start bouw juli 2019; all electric  

Fabriplein   EGW   46 Oplevering vanaf eind februari 2020; 

27 NOM, 19 NOM-ready   

Harga Midden  EGW   21 Oplevering vanaf Q2 2020  

Renovatie: 

De Meesterstraat  MGW   44 Plan uitwerken en voorbereiden; start 

uitvoering naar verwachting Q4 2020 

Lorentzlaan   MGW    80 Oplevering vanaf Q2 2020  

Schuttersveld  MGW   105 Besluitvorming uitgesteld  

Van het gas los 

Urlusplein e.o.    Voorbereiding en uitvoering 2019  

Tabel 9 Vastgoed programma 2019 

 

  

                                                      
7 Keuken, douche en toilet 
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Sloop 

Wetenschappersbuurt 
Oost fase D; Volgens planning hebben wij op 2 juni 2019 67 woningen en 7 niet-woningen overgedragen 
aan de gemeente Schiedam. Met deze overdracht zijn de laatste complexen van de 
Wetenschappersbuurt overgedragen zodat de realisatie van de laatste fase kan worden opgestart. 

 
Parkweg Midden 
2019 stond in het teken van de partnerselectie middels een Europese aanbesteding. Samen met de 

gemeente Schiedam heeft Woonplus een uitvraag geformuleerd voor een combinatie van 
werkzaamheden. De gemeente en Woonplus zoeken samen 1 partner die voor Woonplus de 145 sociale 
huurwoningen bouwt en voor de gemeente sloopt, het gebied bouwrijp maakt en de openbare ruimte 
opnieuw inricht. De samenwerkingspartner moet voor eigen rekening en risico de koopwoningen 
realiseren.  
De 145 sociale huurwoningen behelzen zowel grondgebonden gezinswoningen als levensloopbestendige 

driekamer appartementen. Alle nieuwe huurwoningen worden NOM (ready) opgeleverd. Begin november 
hebben drie gegadigden na een concurrentiegerichte dialoog hun definitieve inschrijving ingediend. Een 
beoordelingscommissie, bestaande uit gemeente, bewonersvertegenwoordigers en Woonplus, heeft het 
plan van Van Wijnen als beste beoordeeld. Van Wijnen heeft een evenwichtig plan gemaakt met mooie 
woningen voor gezinnen en 1-2 persoonshuishouden. De sloop van de 1e fase start in het 2e kwartaal 
van 2020, de eerste nieuwe woningen worden opgeleverd in 2022.  
Voor het project Parkweg is het Stedelijk sociaal plan in 2018 in werking getreden. Sloop fase A en B 

staat gepland voor 2020. Per 31 december 2019 is reeds 48% van de woningen leeg/opgezegd en 35% 

verhuurd aan AdHoc, in totaal 83% van de 160 woningen. Nog 28 huurders moeten bemiddeld worden 
naar een nieuwe woning. Hierna een opgave van het gehele gebied. 
 

Project Parkweg Aantal 
woningen 

Verhuurd 
AdHoc 

Leegstand Resteert  
2020 ev 

Sloop  
Jaar 

Parkweg fase A 108  43 (40%)  57 (53%)  8 (7%) 2020 

Parkweg fase B 52  13 (25%)  19 (37%)  20 (38%) 2020 

Parkweg fase C 48  2 (4%)  9 (19%)  37 (77%) 2021 

Parkweg fase D 96  3 (3%)  15 (16%)  78 (81%) 2022 

Tabel 10 Uitverhuizingen project Parkweg Midden 

 
Nieuwbouw huur 
Wetenschappersbuurt 
Oost fase B; In juli en september hebben wij 24 sociale huurwoningen opgeleverd. De woningen in fase 
B zijn de eerste woningen waar Woonplus in navolging van haar duurzaamheidsbeleid een hogere 
kwaliteitseis heeft gerealiseerd dan het bouwbesluit. De woningen voldoen thermisch en qua ventilatie 
aan de eisen van Nul-op-de-Meter. Deze woningen zijn nog wel voorzien van een individuele CV-ketel. 

Op het eerste natuurlijke vervangingsmoment kan deze ketel worden voorzien voor een warmtepomp, 
er hoeven dan geen bouwkundige aanpassing worden uitgevoerd. Met het toevoegen van voldoende 
zonnepanelen kunnen deze woningen worden opgewaardeerd naar NOM.  
Oost fase C; Ten gevolge van de wetgeving voor nieuwbouw moeten in fase C de woningen gasloos 
worden opgeleverd. Dat betekent dat in aanvulling op eisen van fase B, de woningen zijn voorzien van 
een warmtepomp en voldoende zonnepanelen, waardoor deze woningen bij oplevering direct voldoen 

aan de eisen van NOM. De aannemingsovereenkomst met Era Contour is op 21 mei 2019 ondertekend 
en de bouw is conform planning gestart. De huurwoningen waren eind 2019 wind- en waterdicht. 
Verwachte opleveringsdatum mei 2020. 
 
Fabriplein 
In tegenstelling tot de oorspronkelijke planning kon de oplevering van de 46 woningen Fabriplein niet 
in december 2019 plaatsvinden. Dit is een gevolg van vertraging in de aanleg van de NUTS 

voorzieningen en het openbaar gebied. De oplevering vindt begin 2020 plaats. 27 woningen op het 
Fabriplein zijn de eerste woningen voor Woonplus die Nul-op-de-Meter worden uitgeleverd. Een 
belangrijke mijlpaal omdat deze woningen naast NOM ook CO2-neutraal zijn. De overige 19 woningen 
worden NOM-ready opgeleverd. Bij deze 19 woningen was onvoldoende dakoppervlak beschikbaar om 
de benodigde hoeveelheid energie op te wekken, om aan de eisen van NOM te voldoen. De 27 NOM 

woningen voldoen aan de vereisten om een Energieprestatie Vergoeding te vragen, welke Woonplus bij 
de huurders in rekening gaat brengen. Om te voldoen aan de eisen van de EPV wordt gebruik van 

energie in de woningen (gebouw gebonden en huishoudelijk) gemonitord. De huurders kunnen op deze 
wijze nauwgezet controleren of hun gebruik past bij de energiebundel. Ook Woonplus ontvangt 
monitoringsrapportages. Bewoners die stelselmatig energie buiten hun bundel gebruiken, zullen door 
Woonplus worden geïnformeerd. 
 
Aankoop Harga Midden 

De oplevering van de 21 woningen Harga Midden staat gepland voor eind april/begin mei 2020. 
Aanvankelijk zouden deze woningen eind 2019 opgeleverd worden, maar het project heeft vertraging 
opgelopen door de voorbelasting van het gebied en het voorwerk voor de aanleg van kabels en 
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leidingen dat meer tijd in beslag genomen heeft. Deze externe factoren kunnen wij niet beïnvloeden. 

Ook de woningen in Harga worden NOM opgeleverd. 
 
Renovatie  
De Meesterstraat e.o. 

Beide complexen staan eind 2019 volledig leeg. De start uitvoering stond gepland voor eind 2019, naar 
huidige inzichten zal deze pas in Q4 2020 starten. De reden voor deze vertraging is, dat de in het 
voorjaar gestarte onderhandelingen met de geselecteerde samenwerkingspartner vastgelopen zijn. In 

de zomer zijn we met een nieuwe partner aan de slag gegaan, waarbij het oorspronkelijke ontwerp als 
uitgangspunt heeft gediend. Tijdens de uitwerking bleek eind 2019 dat de uitvoering als NOM door 
installatietechnische en constructieve aanpassingen grote financiële consequenties heeft. Om die reden 
wordt een nieuw scenario onderzoek uitgevoerd.  
 
Lorentzlaan 

In september 2019 is gestart met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden van de Lorentzlaan, in 
november 2019 is gestart met de renovatie. Alle woningen worden rond de zomerperiode van 2020 
opgeleverd. Ook de Lorentzlaan is een bijzondere mijlpaal voor Woonplus. De Lorentzlaan zijn de eerste 
gerenoveerde NOM appartementen van Woonplus. 72 Van de 80 woningen worden NOM opgeleverd. 
Voor de resterende 8 woningen geldt dat deze NOM-ready worden gerealiseerd. Deze 8 woningen zijn 
gesitueerd op de onderste woonlaag (half verdiept). Het is niet mogelijk om de begane grondvloer (op 
grondslag) naar de hoge isolatie-eisen op te waarderen. Met start van de voorbereiding van de 

Lorentzlaan waren er in Nederland nog weinig voorbeelden van gerenoveerde Nul-op-de-Meter 

portiekwoningen, met de oplevering van Lorentzlaan is Woonplus een van de voorlopers op dit gebied. 
 
Schuttersveld 
Woonplus heeft besloten om een investeringsbesluit over Schuttersveld pas te nemen nadat de nieuwe 
portefeuillestrategie in 2020 is vastgesteld.  
 

Van het Gas los 
Nieuwe Energie voor Groenoord  
In 2018 zijn middels een ontwerpbesluit de kaders vastgesteld waarbinnen Woonplus haar woningen in 
Groenoord wil aansluiten op een warmtenet. In 2019 is samen met de partners onderzocht of de kaders 
kunnen worden omgezet in een daadwerkelijke propositie voor warmte in Groenoord. Dat betekent dat 
Woonplus in 2019 een innovatieve uitvraag op de markt heeft gezet om een samenwerkingspartner te 

selecteren voor het aanpassen van haar woningen, en die daarnaast ook een plan van aanpak heeft om 
particulieren in de wijk te verleiden hun woningen aan te passen. Woonplus en gemeente hebben in het 
tweede kwartaal een aanvraag bij Eneco voor het indienen van een plan/offerte gedaan. Hiermee is een 
proces van co-creatie gestart welke in 2020 moet leiden tot een bindend voorstel van Eneco voor 
Groenoord. Gemeente trekt de werkgroep financiering, die onderzoek doet naar mogelijkheden voor 
financiering van particuliere eigenaren. Daarnaast werken gemeente en Woonplus in 2019 samen aan 

communicatie, participatie, het in kaart brengen van koppelkansen en het aanvragen van subsidies.  

 
Kansen voor West 
In het voorjaar van 2019 heeft Woonplus ten behoeve van Nieuwe Energie voor Groenoord een subsidie 
aanvraag ingediend bij de managementautoriteit van Kansen voor West II. De subsidie is ingediend 
voor de pijler CO2 reductie. De middelen voor Kansen voor West II zijn beschikbaar gesteld door de 
Europese Unie en provincie Zuid Holland. Eind september ontvingen wij goed nieuws. De Deskundigen 
Commissie heeft een positief advies gegeven op onze subsidieaanvraag. Hiermee is de belangrijkste 

horde (inhoudelijke toets) genomen, vervolgens heeft in het vierde kwartaal een technische toets 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in afgifte van een subsidiebeschikking in februari 2020. In de 
beschikking zijn  opschortende en ontbindende voorwaarden benoemd waaronder de subsidie is 
afgeven. De toegekende  subsidie behelst een bedrag van ruim € 3,6 miljoen. 
 
J. Urlusplein e.o. 

De geplande start uitvoering in 2019 is niet behaald. De voorbereiding en besluitvorming heeft meer 
tijd gevraagd dan aanvankelijk ingeschat. Aangezien deze werkzaamheden buiten het stookseizoen 
uitgevoerd moeten worden, heeft die vertraging ook consequenties gehad voor de uitvoeringsplanning. 

Om de bewoners een goede indruk te kunnen geven van de ingrepen en het eindresultaat is een 
modelwoning gerealiseerd. Daarna is gestart met het voorlichten van de bewoners en het verkrijgen 
van hun toestemming (voor deze ingreep is minimaal 70% akkoord van de bewoners nodig). Voor de 
1e flat is 70% akkoord bereikt. De start van de uitvoering voor de 1e flat staat gepland in mei 2020. 

 
Reguliere verkoop bestaande woningen  
Voor 2019 hanteren wij de per 15 januari 2017 vastgestelde verkoopvijver met een kleine aanvulling in 
2018 van één en twee kamer woningen in een tweetal complexen. 
In 2019 hebben wij 5 woningen en 11 overige eenheden verkocht. In de begroting 2019 waren 3 
woningen voor verkoop opgenomen. In totaal is de verkoopopbrengst € 1,1 mln. en zijn de 
verkoopkosten € 66K, het netto verkoopresultaat komt daarmee op € 1,0 mln. De gemiddelde netto 
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verkoopopbrengst per woning was € 170.520 per woning, 113% van de taxatiewaarde en 134% van de 

WOZ-waarde. Hiermee hebben wij onze doelstelling behaald: minimaal 90% van de taxatiewaarde en 
85% van de WOZ-waarde.  
 

Aan- en verkoop van woningen VOV (Verkocht Onder Voorwaarden) 

Op 1 januari 2019 hadden wij twee teruggekochte woningen in de voorraad opgenomen, daarvan is een 
woning in exploitatie genomen en de andere woning is verkocht. 
In 2019 hebben we nog eens vier woningen teruggekocht. Twee woningen zijn verkocht zonder 
voorwaarden, een woning is in exploitatie genomen en een woning is in de voorraad opgenomen. 
Het netto verkoopresultaat van de 3 verkochte woningen bedraagt € 309K. 

 
Vervanging keuken/douche/toilet 
Om risico’s te beheersen ten aanzien van de verhuurbaarheid van woningen, hebben wij in de afgelopen 
jaren extra ingezet op deelrenovatie van keukens, douches en toiletten. De verwachting was dat er 
sprake zou zijn van een afname in aantallen over de jaren. Deze verwachte afname van het aantal uit 
te voeren deelrenovaties wordt echter niet zichtbaar, de aantallen nemen zelfs iets toe. De mutatie van 
woningen met een keuken/douche/toilet die niet aan de referentie-kwaliteit voldoet is groter gebleken 

dan verwacht. 
 

Planmatig onderhoud (PO) 
 

Bedragen x € 1.000 incl. BTW Jaarplan 
2019 

Realisatie 
t.o.v. budget 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Contract onderhoud 1.400 100% 1.394 1.260 

Planmatig onderhoud 14.756 77% 11.392 15.959 

Planmatig onderhoud VvE 1.441 103% 1.482 1.374 

Totaal  17.597 81% 14.268 18.593 

Tabel 11a Planmatig onderhoud 

 
Het Contract Onderhoud is conform jaarplan en begroting gerealiseerd. Bij Planmatig Onderhoud VvE 
lag de realisatie over 2019 (iets) hoger in verband met aanpassingen in de VvE-bijdragen. 
 
Het Planmatig Onderhoud voor 2019 had een vastgestelde begroting van € 14,8 mln. Hierin is een 
overloop van 34 projecten uit voorgaande jaren opgenomen van € 5,4 mln.  
In 2019 zouden 40 nieuwe planmatig onderhoudsactiviteiten worden opgestart en uitgevoerd, met een 

begroting van € 9,4 mln. Het betrof de volgende activiteiten: 
 

Bedragen x € 1.000 incl. BTW Jaarplan 
2019 

Aantal 
projecten 

Gevelonderhoud 5.400 35 

Vervangen Standleidingen 1.800 1 

Vervangen C.V. + M.V. 1.100 1 

Ophogingsprojecten 600 1 

Liftmoderniseringen 400 1 

Renovatie entrees 100 1 

Totaal 9.400 40 

Tabel 11b Planmatig onderhoud naar activiteit 

 
De realisatie planmatig onderhoud is € 3,4 mln. lager dan begroot, dit wordt veroorzaakt door; 
Lagere kosten op projecten (na beoordeling/aanpassing projectvoorstellen) -/- € 0,9 mln. 
Vervallen projecten -/- € 0,2 mln. 
Overloop van 8 projecten naar 2020 -/- € 3,5 mln. 
Projecten 2020 eerder in uitvoering genomen  € 1,2 mln. 

Totaal -/- € 3,4 mln. 
 

In een 3-tal gevel onderhoudsprojecten deed zich stagnatie voor. Het betrof een 2-tal 

kozijnvervangingsprojecten waarbij de samenloop van levertijd en seizoensinvloed ertoe hebben geleid 
dat de uitvoering van deze projecten in 2020 heeft aangevangen. Het derde project betrof een omvangrijk 
project aan de zogenoemde ‘Minimum Energiewoningen’ in Schiedam Ambachtsbuurt. De omvang en de 
complexiteit, maar ook de afstemming van de uitvoeringsplanning op de planning voor de ophogingen in 

de buitenruimte door de gemeente Schiedam, hebben tot vertraging geleid. Teneinde de onderschrijding 
in de uitgaande kasstroom te beperken, hebben we enkele projecten, geprognosticeerd in 2020 naar 
voren gehaald. Dit betrof de liftmoderniseringen en vervanging van CV-ketels + MV-units. 

In totaal zijn er 8 projecten die overlopen naar 2020 en zijn er nog 6 projecten die doorlopen in 2020. 
Deze projecten hebben een verwachte cashflow van € 4,3 mln. Ultimo 2018 waren er nog 34 projecten 

die overliepen naar het volgende jaar, dit hebben wij in 2019 terug weten brengen tot 14. Hierdoor zijn 
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we een stap dichterbij onze ambitie om het volledige activiteitenplan van het betreffende begrotingsjaar 

ook in dat jaar te realiseren. Deze inhaalslag hebben wij gerealiseerd ondanks het vertrek van 2 (van 
de 3) projectmanagers in de eerste helft van 2019 en dankzij de inzet van onze  afdeling planmatig 
onderhoud en onze projectmanagers in onze flexibele schil. 
 

Reparatie- en mutatieonderhoud (DO) 
Het dagelijks onderhoud is met een realisatie van 116% boven budget uitgekomen. Klachten, mutatie 
en overig onderhoud kunnen als een geheel gezien worden en zijn nagenoeg gelijk (+ 2%) aan het 

budget. De realisatie van keuken-, douche- en toiletrenovatie bedraagt in 2019 circa € 3,9 mln. en is 
daarmee 40% (€ 1,1 mln.) hoger dan begroot. De keuken-, douche- en toiletrenovaties (KDT) zijn op 
basis van melding via het dagelijks onderhoud uitgevoerd en incidenteel op projectbasis aangepakt via 
het planmatig onderhoud. In 2019 hebben wij meer keuken-, douche- en toiletrenovaties gerealiseerd 
dan vooraf begroot. In aantallen hebben we 49 keukens, 75 douches en 104 toiletten meer vervangen 
dan begroot (respectievelijk 400, 300 en 150). De gemiddelde kosten zijn in 2019 (€ 3.571) ca. 15% 

hoger dan in 2018 (€ 3.109). 
 

Bedragen x € 1.000 incl. BTW  Jaarplan 

2019 

Realisatie 

t.o.v. budget 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

KDT vervanging 2.750 140% 3.850 3.087 

Klachtenonderhoud 2.750 86% 2.376 3.121 

Mutatieonderhoud 2.000 103% 2.068 1.906 

Overige onderhoudskosten - -% 422 657 

Totaal dagelijks onderhoud 7.500 116% 8.716 8.771 

Tabel 12 Realisatie klachten- en mutatieonderhoud 

 
Vastgoedsturing op rendement en risico 

Het totale financiële rendement op de vastgoedportefeuille moet voortdurend hoog genoeg zijn om nu 

en in de toekomst de doelgroep te kunnen bedienen. 

 
Opdrachtgeverschap onderhoud 
Zie H 3. Waardecreatie in een lerende organisatie blz. 32 onderdeel “Waardecreatie keten”. 
 
Verder met de duurzaamheidsvisie  
In 2018 is door Woonplus de maatregelenmix vastgesteld. Met deze maatregelenmix zijn op hoofdlijnen 

de uitgangspunten vastgelegd op welke wijze een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 is gerealiseerd. 
Naast de uitgangspunten op hoofdlijnen is ook een stappenplan vastgesteld hoe de hoofdlijnen worden 
uitgewerkt naar complexpaspoorten.  
 
In 2018 is in kaart gebracht of het toekomstperspectief van de complexen (verregaande) 

verduurzamingsmaatregelen rechtvaardigt (‘no regret’). In 2019 is per complex een meerjarig 

onderhoudsprogramma geformuleerd. De volgende stap is het koppelen van de 
verduurzamingsmaatregelen aan de onderhoudsplanning van de complexen.  
 
Om de juiste maatregelen voor verduurzaming én een alternatief voor gas te kunnen vast te stellen is 
Woonplus afhankelijk van de Warmte Transitie Visie (WTV) die de gemeente Schiedam dient vast te 
stellen. Een WTV dient richtlijnen te formuleren voor de aanpak en een houvast te geven voor de 
planning. Woonplus is deelnemer van de projectgroep WTV die door de gemeente is samengesteld. In 

de 2020 wordt de WTV voorgelegd ter besluitvorming aan de gemeenteraad. 
 
Wij willen onze sociale huurwoningen ook voor de toekomst beschikbaar houden voor onze doelgroep. 
Daarvoor hebben we een toekomstbestendige woningportefeuille nodig. Onze ambitie is een CO2-
neutrale woningvoorraad in 2050. Het realiseren van die CO2-neutrale woningvoorraad is een grote 
opgave en doen we stap voor stap. De eerste stap is ervoor zorgen dat we onze woningen duurzaam 
verwarmen (zonder aardgas) en overstappen op elektrisch koken. De omschakeling van aardgas naar 

duurzame warmte gebeurt wijk voor wijk. Per wijk bepalen we welk alternatief voor aardgas de beste 
oplossing biedt voor alle bewoners. Een effectieve maatregel om meer CO2-uitstoot te reduceren, is het 

duurzaam opwekken van elektriciteit door zonnepanalen. In 2020 onderzoeken wij de mogelijkheden 
van financiering van de installatie van deze panelen op een deel van onze daken.  
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Hieronder wordt een weergave gegeven van de theoretische CO₂ reductie in het jaar van oplevering. 

De trendlijn laat de lineaire afname per jaar zien om in 2050 CO₂ neutraal te kunnen zijn. 
 

 
Figuur 14: Theoretische gebouw gebonden CO₂ reductie (x 1.000 ton) per jaar 
 

Herijken portefeuillestrategie 
Eind derde kwartaal van 2019 zijn de eerste stappen gezet zodat in 2020 een nieuwe streefportefeuille 
kan worden vastgesteld. Er is een brede aftrap geweest waarin de ontwikkelingen in de stad, wijken en 
doelgroepen in beeld zijn gebracht en besproken. In het verlengde daarvan zijn diverse werkgroepen 

samengesteld die ieder een relevant thema uitwerken. 
Het opstellen en vaststellen van nieuwe complexbeheerplannen is onderdeel van de uitwerking van de 
nieuwe portefeuillestrategie. Een complexbeheerplan bevat richtlijnen voor beheer en onderhoud, 
waaronder de eerder genoemde maatregelen in het kader van verduurzaming. 
 
Woonvisie Gemeente 

Het traject van de totstandkoming van de nieuwe woonvisie heeft vertraging opgelopen. De contacten 
met de Gemeente zijn goed en over de bijgestelde planning zijn we geïnformeerd. Op 6 november 
hebben wij deelgenomen aan een platform Wonen met onze bestuurder in het panel. 
 
Duurzaamheid eigen pand 
Begin 2019 heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met de aanpak van de verduurzaming van 
het pand. Dit om in 2023 te voldoen aan de eis dat kantoren minimaal label C hebben. 

In het 3e kwartaal 2019 is met name CBRE nog eens gevraagd om alternatieven te onderzoeken en de 
Gemeente nog eens gevraagd naar de mogelijkheden van woningbouw op de huidige locatie zodat we 
uiteindelijk zeker zijn dat de juiste keuze wordt gemaakt. Inmiddels is helder dat woningbouw, onder 
voorwaarden, op de huidige locatie is toegestaan. Daarom is er een project opgestart om te kijken of 
de huisvesting toch ook op andere wijze kan worden vormgegeven. 
 
  



Bestuursverslag 2019  30 
Versie V2.2 definitief 2020-05-11 

Prestatie-indicatoren en kengetallen 

 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de prestatie-indicatoren behorende bij de strategische 
doelstellingen.  
 

Prestatie-indicatoren Jaarplan 
2019 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2017 

Verkoop woningen 3 5 30 55 

Sloop 67 67 155 65 

Renovatie 132 - - 132 

Nieuwbouw huur8 70 24 29 - 

Nieuwe locaties & aankopen 21 2 - - 

Totaal (des)investeringen 293 98 214 252 

Tabel 13 Prestatie-indicatoren vastgoed en financieringsruimte 

 
Prestaties ten aanzien van BTIV-eisen 
 

• In 2019 zijn geen woningen in eigendom verkregen (aankoop) met een kostprijs > € 200K. 
• Alle batige saldi zijn bestemd voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.  
• Woonplus heeft in 2019 geen financiële ondersteuning gegeven aan buitenlandse instellingen. 
• Onze leningenportefeuille, inclusief derivatenportefeuille, voldoet aan de beleidsregels voor het 

gebruik van financiële derivaten, die per oktober 2012 in werking traden. Zie hoofdstuk 6.  

• Corporaties mogen uitsluitend middelen uitzetten (beleggen) die aan verscherpte bepalingen van 
de beleidsregels voldoen. Wij voldoen aan betreffende beleidsregels. Zie hoofdstuk 6.  

• Woonplus onderneemt maatschappelijk verantwoord. Economische haalbaarheid is voor ons een 
randvoorwaarde. We streven naar een duurzame woningvoorraad die aansluit bij de huidige en 
toekomstige vraag naar huisvesting. Ons beleid op het gebied van duurzaamheid moet passen 
binnen de regelgeving, convenanten en prestatieafspraken die we hebben. 
 

Kengetallen vastgoedontwikkeling per 

VHE 

Jaarplan 

2019 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2017 

Beleidswaarde 41.514 54.748 50.045  

Marktwaarde 93.288 107.820 96.873 84.630 

Leegwaarde 125.343 138.340 120.510 104.512 

WOZ-waarde (per woning)9 111.969 120.602 110.980 109.678 

Theoretische restant levensduur 18,3 18,4 18,6 18,1 

Verkoop onder voorwaarden inclusief nog niet 
teruggekocht 

176 
 

180 184 188 

Gemiddelde bruto verkoopopbrengst 
(regulier) 

123.667 170.520 129.047 120.650 

Tabel 14 Kengetallen vastgoedontwikkeling per VHE 

 
De WOZ waarde ligt beduidend boven de marktwaarde vanwege het feit dat bij de bepaling van de 

WOZ waarde ervan uitgegaan wordt dat het pand op eigen grond staat. Ons bezit staat voor een 
aanzienlijk deel op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit heeft een waarde drukkend effect.  

                                                      
8 IJkpunt is oplevering. 
9 Peildatum 01-01-2018 
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Kengetallen 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de kengetallen behorende bij de strategische 
doelstellingen. 
 

Kengetallen 

Vastgoed 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2017 

Streef 

portefeuille 

2023 

Bezit naar woonvorm: 

Eengezinswoningen 

Meergezinswoningen zonder lift 

Meergezinswoningen met lift 

Onzelfst.overige wooneenheden 

 

 1.316 11% 

 5.817 52% 

 4.137 37% 

 - 0% 

 

1.295  11% 

5.898  52% 

4.123  37% 

 -    0% 

 

1.268  11% 

6.068  53% 

4.136  36% 

-    0% 

 

10% tot 12% 

48% tot 51% 

38% tot 41% 

 

Totaal  11.270     11.316     11.472  

Bezit naar bouwjaar: 

Tot 1945 

1945 – 1969 

1970 – 1989 

1990 – 1999 

2000 – 2009 

2010 en later10 

 

 1.026 9% 

 5.686 51% 

 2.739 24% 

 1.227 11% 

 342 3% 

 250 2% 

 

1.027    9% 

5.614  50% 

2.710  24% 

1.290  11% 

417    4% 

258    2% 

 

1.104  10% 

5.703  50% 

2.727  24% 

1.291  11% 

418    4% 

 229    2% 

 

8% tot 9% 

46% tot 48% 

24% tot 25% 

11% tot 12% 

7% tot 11% 
 

Totaal  11.270     11.316     11.472  

Bezit naar wijken: 

Centrum 

Oost 

West Zuid/Noord 

Zuid 

Nieuwland 

Groenoord 

Kethel 

Woudhoek 

Spaland/Sveaparken 

 

 450 4% 

 1.173 10% 

 742 7% 

 1.128 10% 

 3.623 32% 

 2.570 23% 

 386 3% 

 895 8% 

 303 3% 

 

451    4% 

1.217  11% 

744    6% 

1.128  10% 

3.624  32% 

2.567  23% 

386    3% 

896    8% 

303    3% 

 

451    4% 

1.271  11% 

822    7% 

1.131  10% 

3.624  32% 

2.579  22% 

386    3% 

904    8% 

304    3% 

 

4% tot 5% 

10% tot 11% 

7% tot 8% 

10% tot 11% 

28% tot 30% 

21% tot 23% 

3% tot 4% 

8% tot 9% 

3% tot 4% 

Totaal  11.270     11.472     11.472  

Bezit naar huurprijsklasse: 

Goedkoop < 424,44 

Sociaal bereikbaar tot 607,46 

Sociaal bereikbaar tot 651,03 

Sociaal betaalbaar tot 720,42 

Commercieel 

 

 1.837 18% 

 7.027 63% 

 949 7% 

 928 8% 

 529 4% 

 

2.066  18% 

7.053  63% 

826    7% 

921    8% 

450    4% 

 

2.345  20% 

7.142  62% 

709    6% 

982    9% 

294    3% 

 

17% tot 18% 

63% tot 65% 

7% tot 10% 

10% tot 12% 

 

Totaal  11.270     11.316     11.472  

Tabel 15 Kengetallen vastgoed (woningen)  
 

Toelichting: 
De verschuiving in aantallen bezit per bouwjaar wordt niet alleen veroorzaakt door sloop, nieuwbouw 
en verkoop. In 2019 hebben wij het bouwjaar van casco renovatie en optopwoningen  
teruggezet op het oorspronkelijke bouwjaar van het onderliggende casco.  

                                                      
10 In de streefportefeuille is geen onderscheid gemaakt naar dit segment. 
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Hoofdstuk  3  Waardecreatie in een lerende organisatie  
 
Samenvatting geleverde prestaties, tekstueel worden deze onderwerpen uitgebreider 
toegelicht. 
 

Strategisch veld KPI jaarplan Realisatie Behaald? 

Waardecreatie vergroten • Vastgoedportefeuille: 
Digitalisering 

- Assetmanagement tool 
- Onderhoudsproces 

• Waardecreatie keten: 
Actief stakeholder 
management 

• Besturingsfilosofie: 
Sturen op waardestromen 

• Lerende organisatie 
versterken: 
Faciliteiten op orde 
- Office 365 
- Telefooncentrale 
- Archief 
Crisismanagement 
Strategisch personeelsbeleid 
- Nieuwe HR-tool 
- Permanent mobiliteitsplan 
- Ziekteverzuim  

 

• Vastgoedportefeuille: 
Digitalisering 

- Assetmanagement tool 
- Onderhoudsproces 

• Waardecreatie keten: 
Actief stakeholder 
management 

• Besturingsfilosofie: 
Sturen op waardestromen 

• Lerende organisatie 
versterken: 
Faciliteiten op orde 
- Office 365 
- Telefooncentrale 
- Archief 
Crisismanagement 
Strategisch personeelsbeleid 
- Nieuwe HR-tool 
- Permanent mobiliteitsplan 
- Ziekteverzuim ≤ 9,5% 

 

 
 
✓ 
✓ 
 

 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
X 
 

Behoud goede reputatie • Nieuwe positionering 
• Nieuw logo 
• Klantvriendelijker website 
• Net Promotor Score min. 0 

• Nieuwe positionering 
• Nieuw logo 
• Klantvriendelijker website 
• Net Promotor Score min. 0 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 

Tabel 16 Waardecreatie in een lerende organisatie  
 doelstelling is behaald, X doelstelling is niet behaald 

 
Waardecreatie vergroten 
 
Wij sturen aan op een organisatie die continu leert en flexibel inspeelt op nieuwe omstandigheden. Dit 

‘leren’ faciliteren wij in de bedrijfsvoering. Onze processen richten wij er maximaal op in. Als wij ons 
primair richten op activiteiten die waarde toevoegen, is dat goed voor onze klanten, onze belanghouders 
en Woonplus zelf. 
 

Waardecreatie Vastgoedportefeuille 
Assetmanagement (tool) 
We hebben de implementatie van PAM van de Bataviagroep achter de rug en de formele oplevering 

heeft plaatsgevonden. Begin 2020 wordt de jaarwissel doorgevoerd en wordt PAM voor het eerst 
gebruikt om de meerjaren investeringsbegroting voor te bereiden. In 2020 starten we met het gebruik 
van de tool voor de complexanalyses en -sturing. 
Halverwege 2019 is de werving gestart voor een assetmanager. De krapte op de arbeidsmarkt is 
duidelijk merkbaar. Eind 2019 was deze vacature helaas nog niet vervuld. Om deze vacature toch in te 
kunnen vullen hebben wij ons ‘zoekgebied’ uitgebreid met niet ervaren assetmanagers, die wel ambitie 
en potentieel in deze functie hebben en (verder) kunnen ontwikkelen. Dat heeft ertoe geleid dat wij 

momenteel in een vergaand stadium zijn met een kandidaat. Deze junior assetmanager gaat door een 
extern bedrijf begeleid worden. In geval het niet tot een arbeidsovereenkomst komt, zullen zij als ad 
interim dienst de assetmanagement rol gaan invullen per 1 juni 2020. 
 
Onderhoudsproces 
Aangezien de eerste pilot niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd zijn we gestart met een 2e pilot. 

Hiervoor hebben we gekozen voor andere software dat als voordeel heeft dat het als bron bestand kan 
fungeren voor meerdere toepassingen zoals woningwaardering en taxatiemanagement. In 2020 ronden 

we deze pilot af. 
 
Waardecreatie keten 
PGG selectie 
We hebben uit de bestaande vijf PGG-partners twee partijen geselecteerd. Met deze nieuwe 

samenwerking beogen we in ieder geval een hogere klanttevredenheid, lagere integrale kosten en 
voorspelbaarheid in geprognotiseerd werk en uitvoering ervan. 
Bij dit selectietraject hebben we gekozen voor een andere opzet dan normaal. Voorheen werd 
geselecteerd op technische werkinhoudelijke criteria, zoals kwaliteit van werk en de kostprijs. Gezien 
de ambitie om meer diepgang in de samenwerking te krijgen, is er naast de technische criteria nu met 
name gelet op competenties behorende bij een “proactieve menselijke teamspeler”. Dit is een metafoor 
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voor de samenwerkingspartner die voorbij het eigen belang kijkt, en pro actief verbeteringen aandraagt 

voor nu en de lange termijn, zodat we onze project overstijgende doelen behalen. In 3 stappen zijn we 
tot een keuze gekomen. De eerste stap was een gezamenlijke bijeenkomst waarbij wij onze 
verwachtingen hebben uiteengezet. De tweede stap behelsde een bedrijfsbezoek aan iedere 
selectiepartij waarin in dialoog visies zijn uitgewisseld over de beste invulling van PGG ‘nieuwe stijl’. Tot 

slot hebben Woonplus en de 5 selectiepartijen in gemixte groepen een managementgame gespeeld, 
waarin de gewenste competenties zaten verwerkt.  
 

Actief stakeholdersmanagement 
We betrekken de buitenwereld steeds meer in wat wij (gaan) doen. Dat doen we onder andere door 
actief en gestructureerd stakeholdermanagement. Acties per stakeholder worden door de relevante 
waardestroomeigenaar uitgewerkt en in het MT gedeeld. Het MT heeft hier meerdere keren met elkaar 
bij stil gestaan op welke wijze hiermee om te gaan in de activatie van deze stakeholder.  
In juli is ook de nieuwe directeur bestuurder begonnen. Dat bood mooie kansen om met veel 

stakeholders kennis te maken en te peilen hoe er over Woonplus gedacht wordt en welke verwachtingen 
er leven.   
De HOW heeft vanuit Woonplus ondersteuning gekregen tot 1 januari 2020, zodat zij daarna een goede 
doorstart konden maken in hun onafhankelijke rol. Het bestuur is inmiddels uitgebreid en de HOW werkt 
aan hun bereikbaarheid en zichtbaarheid. 
 
Besturingsfilosofie 

Waardestroomeigenaren zijn aan de slag om medewerkers aan te haken bij het denken in en het 

handelen vanuit waardestromen. Dat gebeurt onder andere bij de uitrol van ‘4 lines of defence’. Om 
zich een beeld te vormen van de beheersing van de belangrijkste risico’s binnen de waardestromen en 
hoe deze beheersing binnen het FloD model past heeft Financial control interviews bij de 
waardestroomeigenaren afgenomen. Waarbij ook de door Financial Control uitgevoerde controles op de 
werking van de beheersmaatregelen zoveel mogelijk worden/zijn overgedragen aan de 1ste lijn (de 
operatie). 

 
Lerende organisatie versterken 
Office 365 
In vervolg op het in 2018 ingezette project Office 365 zijn in 2019 onder meer de structuur van de 
directories, de overgang van dataopslag van de oude naar de nieuwe omgeving in gang gezet. Daarnaast 
is een nieuw intranet opgezet en begin 2020 in gebruik genomen en tenslotte zullen alle medewerkers 

uiterlijk medio maart 2020 de beschikking hebben over een laptop. 
 
Telefooncentrale 
De telefooncentrale is in november 2019 ge-upgrade. Dit was een vereiste voor het goed laten 
functioneren van het in de tweede helft van 2019 geselecteerde klantportaal- en klantvolgsysteem in 
het kader van ons project Contact op Maat. 

 

Archief (digitaliseren) 
De wens om tot verdere digitalisering over te gaan heeft in 2019 geleid tot het project Digitalisering 
Archief. Met behulp van een externe partij wordt ons fysieke/papieren archief gedigitaliseerd. Dit is in 
het derde kwartaal gestart en loopt door tot in 2020. De 1ste fase is het digitaliseren van de   technische 
complexdossier van alle complexen en het juridisch archief. De 2de fase behelst het resterende gedeelte 
van het archief en zal in de loop van 2020 worden afgerond. 
  

Crisismanagement 
In 2018 en begin 2019 is het crisismanagementplan tot stand gekomen. Teneinde praktijkervaring op 
te doen heeft het Crisis Management Team 2 trainingen gevolgd. In de tweede helft van 2019 is verdere 
communicatie naar de organisatie gestart.  Sleutelfiguren, zoals de BHV en wachtdienst zijn 
geïnformeerd en stapsgewijs volgt de rest van de organisatie.  
 

Nieuwe HR-tool 
Begin dit jaar zijn we gestart met een nieuwe opzet van de gesprekscyclus. Ontwikkelen is daarbij meer 
centraal komen te staan. Het software pakket ‘fit to position’ is in gebruik genomen om met behulp van 

een ontwikkelformulier het gesprek aan te gaan tussen medewerker en leidinggevende. In mei heeft 
een groep medewerkers een aanvullende instructietraining gekregen. Daarbij is ook gesproken over de 
ervaringen met de HR-tool tot dan toe en werden er verbetersuggesties gedaan voor aanpassing van 
de handleiding en het gespreksformulier.    

Mede op verzoek van de leidinggevenden is een extra training gesprekstechnieken voorbereid (vervolg 
op de training in januari 2019). De leidinggevenden hebben deze verdiepende training op 10 september 
gevolgd. 
 
Permanent mobiliteitsplan  
Het doorlopend mobiliteitsplan staat op de agenda van de OR en directeur-bestuurder. Op basis van de 
uitkomsten, zal gekeken worden hoe de ontwikkelingen op dit gebied gemonitord kunnen worden. In 
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2020 is een werkgroep geformeerd met de directie en OR om te komen tot een doorlopend 

mobiliteitsplan. 
 
Ziekteverzuim 
Woonplus kent al een geruime tijd een zeer hoog ziekteverzuim. Dit is onderwerp van gesprek tussen 

directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. Hierin is afgesproken om een plan van aanpak op te 
stellen wat als doel heeft het ziekteverzuim als ook de meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen per 
medewerker) terug te dringen. De Arbo Unie wordt hier ook bij betrokken om een actieve bijdrage te 

leveren. In december 2019 is een bijeenkomst georganiseerd met alle leidinggevenden over het 
ziekteverzuim. Het plan van aanpak zal in 2020 verder uitgevoerd gaan worden door middel van diverse 
acties om het ziekteverzuim verder terug te dringen. 
 
Behoud goede reputatie 
Nieuwe positionering 

Duiding van de nieuwe positionering – proactieve menselijke teamspeler – gebeurt aan de hand van de 
olievlek strategie. In communicatie-uitingen leggen we daar accent op, bijv. in het jaarplan en 
jaarverslag is dat al terug te zien. Verder nemen we de rest van de organisatie in stapjes mee, daarbij 
kiezen we in eerste instantie om medewerkers in een specifiek project op de hoogte te brengen wat die 
positionering is en hoe daar qua communicatie, houding en gedrag invulling aan gegeven kan worden. 
Daarmee bouwen we samen een praktisch toepasbaar referentiekader op.  
 

Medewerkerstevredenheid onderzoek 

Eind 2019 hebben medewerkers van Woonplus kunnen deelnemen aan het medewerkerstevredenheid 
onderzoek (MTO). De resultaten geven een positief en waardevol beeld over hoe medewerkers tegen 
bepaalde zaken aankijken en hoe zij onderwerpen ervaren.  
De algemene tevredenheid komt uit op een 7,7. 97,5% van de medewerkers geeft aan zich veilig te 
voelen in het dagelijks werk. We zijn blij met die hoge score, omdat een deel van onze medewerkers 
ook optreedt bij situaties van overlast, fraude en psychische (multi)problematiek. De e-NPS is ten 

opzichte van 2018 iets gedaald van 19 naar 15 (2017: 12). Deze scores geven het vertrouwen om met 
volle energie de uitdagingen op te pakken waar wij voor staan. 
 
Nieuw logo 
Een werkgroep heeft zich beziggehouden met de selectie van een ontwerpbureau en de uitwerking van 
een nieuw logo en huisstijl. Het design en de toepasbaarheid ervan is met veel enthousiasme ontvangen. 

De interne onthulling aan de organisatie vond 13 juni plaats tijdens het personeelsfeest ‘20 jarig bestaan 
van Woonplus’. Vanaf juli heeft externe communicatie plaatsgevonden en is de website aangepast.  
 
Minimaal een NPS-score van 0 
Meten 
We meten inmiddels structureel een aantal primaire processen, planmatig onderhoud en de reputatie 

onder huurders. We constateren dat de algemene waardering van onze huurders gemeten naar 

aanleiding van een contact/handeling behoorlijk stabiel is op bijna alle onderdelen. Meer specifieke info 
op onderdelen wordt gegeven op blz. 16.  
Resultaten uit de onderzoeken worden in de teams besproken en verbeteracties worden bepaald. Ook 
worden huurders gebeld voor nadere toelichting om te begrijpen waarom iemand een bepaald 
antwoord/cijfer heeft gegeven. Het in de teams analyseren, reflecteren en verbeteracties initiëren op 
de verkregen response is daarbij heel belangrijk.  
Continue reputatiemeting, deze is verbeterd 2019 7,9 (2018 7,7) Het betreft hier een enkele vraag; 

Zou u Woonplus aanbevelen? Het lastige is dat deze vraag gesteld wordt aan huurders zonder dat daar 
een handeling of contact aan vooraf is gegaan. De score is gestoeld op een algemene indruk van 
Woonplus, gekleurd door eigen indrukken en die van anderen, en niet een specifieke actie van Woonplus. 
 
Mediaberichtgeving 
Maandelijks publiceren wij ‘Woonplus Nieuws’, twee pagina’s in de lokale krant het Nieuwe Stadsblad. 

Daarin publiceren we artikelen met onderwerpen voor onze huurders en voor Schiedammers in het 
algemeen. Daarnaast verschenen dit jaar in de (lokale) media ruim 130 berichten waarin Woonplus aan 
bod kwam. Die berichten gingen vooral over:  

• vastgoedprojecten als de Nieuwe Wetenschappers, Johan de Wittsingel, Alphons Ariënsstraat en het 
Fabriplein; 

• de plannen voor het aardgasvrij maken van de wijk Groenoord (en de zorgen daarover van 
bewoners); 

• de introductie van de nieuwe directeur-bestuurder, Emile Klep; 
• de rol van Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) versus die van het Schiedams Overleg 

Bewonersorganisaties (SOBO); 
• rattenoverlast in Schiedam en de gezamenlijke aanpak daarvan door de gemeente, Irado en 

Woonplus. 
• Het ‘Pact Wonen en Zorg’ van de gemeente, zorgpartijen en Woonplus 
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Prestaties ten aanzien van BTIV-eisen 
 
Integriteitscode & klokkenluidersregeling 
Naar aanleiding van een opmerking in de beoordelingsbrief van de AW hebben wij ons integriteitscode 

aangepast/aangevuld. Ook de klokkenluidersregeling was verouderd en is nu aangepast aan de huidige 

wet- en regelgeving “Huis voor klokkenluiders 2016”. Beide documenten zijn op de website te vinden. 
Bij www.woonplus.nl/OverWoonplus - verantwoording en toezicht, kunnen medewerkers en 
belanghouders de regelingen eenvoudig inzien en downloaden.  
  
 
Kengetallen 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de kengetallen behorende bij de strategische doelstellingen. 
 

Kengetallen 

Medewerkers 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2017 

Aantal medewerkers 97 102 105 

FTE medewerkers 91,58 95,86 98,64 

Aantal inhuurkrachten 20 10 13 

FTE inhuurkrachten 13,20  7,01 6,71 

Werkbelasting11: woningen per FTE 108 110 109 

Gemiddelde leeftijd personeel 48 jaar 48 jaar 47 jaar 

Gemiddelde duur dienstverband 14 jaar 14 jaar 13 jaar 

Verhouding fulltime/parttime 75% / 25% 74% / 26% 76% / 24% 

Verhouding man / vrouw 49% / 51%  46% / 54%  45% / 55%  

Personeelskosten per FTE  79.863 77.196 72.128 

Opleidingskosten per FTE 1.287 961 837 

Ziekteverzuim 9,5% 8,1% 7,2% 

Kort verzuim 1,6% 1,7% 1,4% 

Lang verzuim 7,9% 6,4% 5,8% 

Gemiddelde meldingsfrequentie 1,7 1,8 1,7 

Personeelsverloop: 

Instroom 

Doorstroom 

Uitstroom 

 

13,4% 

2,1% 

16,5% 

 

3,9% 

2,0% 

8,8% 

 

4,8% 

1,9% 

2,9% 

Redenen uitstroom: 
Ontbinding op eigen verzoek 
Pensioen 

Ontbinding op verzoek werkgever 
Einde tijdelijk contract 
Uitstroom naar WIA 
Overlijden 

 
10 
3 

1 
1 
1 
- 

 
6 
1 

- 
2 
- 
- 

 
2 
- 

- 
1 
- 
- 

Tabel 17 Kengetallen medewerkers 
 

Tabel 18 Prestatie-indicatoren Waardecreatie werkapparaat 

 
  

                                                      
11 In de werkbelasting per FTE zijn ook de inhuurkrachten meegenomen. 
12 De planmatig onderhoudskosten per woning zijn inclusief het onderhoudsdeel VvE-bijdrage en contractonderhoud. 

Prestatie-indicatoren  Norm 
 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2017 

Netto bedrijfslasten per Verhuureenheid (VHE)   2.165 2.149 2.016 

Netto bedrijfslasten per VHE exclusief 
leefbaarheid  

 2.138 2.126 1.998 

Onderhoudskosten p/won  
Dagelijks onderhoud 

 
663 

1.555 
2.218 

 
773 

 
740 

 
625 

Planmatig onderhoud12 
Totaal onderhoud 

1.266 
2.039 

1.643 
2.384 

1.211 
1.836 
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Hoofdstuk  4 Omgeving  
 
Samenvatting geleverde prestaties 
 

Strategisch veld KPI jaarplan Realisatie Behaald? 

Optimaliseren contact 
met de omgeving. 

Prestatieafspraken maken met 
gemeente. 
 
Sturen op reputatie:  
Vergroten bewustwording van 
de impact van (niet) handelen 
op de reputatie en het 
vergroten van het kennisniveau.  

Prestatieafspraken zijn in 
december definitief. 
 
 
We zijn bewuster van de 
invloed van het eigen handelen 
op onze omgeving.  

 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 

Financiële continuïteit 
waarborgen. 

Prestatie-indicatoren zijn 
leidraad voor sturing.  

De in het jaarplan benoemde 
prestatie-indicatoren monitoren 
wij periodiek.  
Zo nodig en indien mogelijk 
vindt bijsturing plaats. 

 
 
✓ 
 
✓ 
 

Tabel 19 Omgeving  
 doelstelling 2018 is behaald, X doelstelling 2018 is niet behaald 

 
Externe ontwikkelingen 
 

Woningmarkt 
Zowel de prijsstijging als de beschikbaarheid van koopwoningen heeft zijn weerslag op de huurmarkt. 

Dit staat de doorstroming in de weg. De vraag naar goedkope sociale huurwoningen is hoog gebleven. 
De Schiedamse woningmarkt heeft een relatief goedkope voorraad. Tegelijkertijd neemt het aanbod in 
de regio van goedkope huurwoningen gestaag af door vernieuwing en door huurverhogingen. De 
betaalbaarheid en beschikbaarheid bleven daarmee onder druk staan. 
De marktwaarde van onze portefeuille is in 2019 met 11,3% gestegen. Deze forse toename is voor een 
groot deel toe te schrijven aan de aanzienlijk betere marktomstandigheden: 

• De gemiddelde leegwaarde is gestegen met 14% 
• De disconteringsvoeten zijn gemiddeld met 0,06% aangescherpt 
• De markthuur is gestegen met gemiddeld 5,7% 
 
Politiek en lokaal bestuur 
Op lokaal niveau hebben wij een raamovereenkomst (ROK). Deze Raamovereenkomst (ROK) 
volkshuisvesting Schiedam bevat gezamenlijke ambities en bijbehorende strategieën over ‘wonen’ voor 

de periode 2017 – 2024. Doel is een inhoudelijk kader waarbinnen de gemeente Schiedam, Woonplus 
Schiedam en HOW jaarlijks prestatieafspraken kunnen maken. 

 
Optimaliseren contact met omgeving 
 
Conform de woningwet hebben wij in 2019 prestatieafspraken met de gemeente Schiedam gemaakt 
voor 2020. Deze omvatten afspraken op hoofdlijnen. De beschreven onderwerpen zijn bestaande en 

nieuwe woningvoorraad, energieprestaties, doelgroepen, maatschappelijke opvang, 
woonruimtebemiddeling, woonpromotie, veiligheid, borging van financiering, monitoring en evaluatie. 
De prestatieafspraken zijn geen eindpunt, maar een uitgangspunt en ijkpunt in een continu proces van 
overleg en samenwerking. De Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) heeft hierin conform de 
Woningwet eveneens een zelfstandige rol. Woonplus brengt het bod uit, waarin de standpunten van de 
HOW zijn meegenomen en afgewogen. De HOW heeft in ieder geval ruimschoots de gelegenheid 

gekregen haar zienswijze te geven. De huurdersorganisatie tekent mee voor de prestatieafspraken.  
 
Sturen op reputatie  
Reputatie en organisatieontwikkeling zijn naar onze mening onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 
geloven in Woonplus als een lerende organisatie. Dit gaat ons helpen om de juiste dingen steeds beter 
te doen, zodat klanten en andere belanghouders ons blijvend waarderen. Hoe beter we aansluiten op 

de verwachtingen, hoe hoger de tevredenheid en waardering. Maar hoe weten we dat wij op de goede 

weg zijn? Wij vragen actief feedback. Daarvoor maken wij gebruik van een meetsysteem zoals dat is 
beschreven in hoofdstuk 1. Met andere belanghouders zoals de gemeente Schiedam, zorg- en 
welzijnspartijen, huurdersbelangenorganisatie en leveranciers zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking 
om onze klant zo goed mogelijk te bedienen.  
 
Financiële continuïteit waarborgen 
 

Prestatie-indicatoren zijn leidraad voor sturing  
De prestatie-indicatoren zijn benoemd in het jaarplan. Die monitoren wij periodiek. Bij primaire 
processen als verhuur, verkoop, bedrijfslasten, onderhoud en incasso gebeurt dit maandelijks.  
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Naast deze indicatoren nemen wij in elke voortgangsrapportage de belangrijkste kengetallen op per 

strategisch thema. Zo mogelijk vergelijken wij deze met beschikbare benchmarkcijfers. Dit geeft ons 
een goed beeld van ons handelen en de trend in de voortgang. Meer over de financiële continuïteit is 
opgenomen in hoofdstuk 6. 
 

Prestaties ten aanzien van de BTIV-eisen 
 
Corporate sponsoring  

Elk jaar doen bewoners en organisaties een beroep op Woonplus voor (financiële) ondersteuning van 
evenementen of andere initiatieven. Vanuit de regelgeving is sponsoring echter niet toegestaan. Wij 
vinden het geen kerntaak en hebben geen budget beschikbaar gesteld in 2019.  
 
Stedelijk Sociaal Plan  
Het Stedelijk Sociaal Plan is een document, dat de rechten en plichten voor huurders benoemt bij 

verplichte verhuizing als gevolg van renovatie of sloop van de woning. Dit plan is afgesloten voor de 
periode 2018-2022. Het is gebaseerd op wetten, regels en afspraken. Vier belangrijke punten in dit plan 
zijn: 
• Stadsvernieuwingsurgentie 

Huurders ontvangen een stadsvernieuwingsurgentie. Met deze urgentie krijgen huurders voorrang 
op gewone woningzoekenden in de regio Rotterdam bij het zoeken naar een passende vergelijkbare 
woning. 

• Ruimere toewijzingscriteria binnen Schiedam 

Met de HOW 13  en de gemeente Schiedam hebben wij afgesproken dat Woonplus ruimere 
toewijzingscriteria hanteert als huurders binnen Schiedam willen verhuizen naar een woning van 
Woonplus. Die ruimere toewijzingscriteria stellen de huurders in staat om te verhuizen naar een 

ander woningtype, voor zover dit beschikbaar is. 
• Verhuiskostenvergoeding 

De hoogte van de verhuiskostenvergoeding is voor 2018 en 2019 vastgesteld op € 6.013. Gedurende 
de looptijd van het Stedelijk Sociaal Plan wordt de hoogte niet meer jaarlijks geïndexeerd. Dat 
gebeurt pas op 1 januari 2020.  

• Stichting Service Dienst Werk 

Huurders hebben het recht om via Woonplus 35 uur dienstverlening in te kopen door € 200 van hun 
verhuiskostenvergoeding in te leveren. Voor sociale minima is het mogelijk om voor hetzelfde bedrag 
45 uur dienstverlening in te kopen. Zo komt Woonplus een kwetsbare groep huurders tegemoet. 

 
Participatieovereenkomst 
Volgens de Overlegwet dient Woonplus een participatieovereenkomst met een huurdersorganisatie te 
hebben. De participatieovereenkomst bevat afspraken over de jaarlijkse huurverhoging, de eventuele 

sloop van woningen, afrekening servicekosten en de kwaliteit van de dienstverlening. Met deze 
overeenkomst wordt een betere Governance van de huurdersbelangenorganisatie beoogd en een 

efficiëntere besteding van het subsidiegeld. De looptijd van de overeenkomst is 2018 tot en met 2022. 
 
Wetgeving/Corporatiesector 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks voor 1 oktober de hoogte vast 
van de saneringsheffing voor het lopende jaar. Voor 2019 stelde de minister de heffing vast op € 0. Dit 

betekent dat corporaties in 2019 geen bijdrage in het saneringsfonds hoeven te storten.  
Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat in de verhuurderheffing een structurele heffingsvermindering 

komt van 100 miljoen euro per jaar om betaalbare woningen te bouwen in regio’s waar de druk op de 

woningmarkt het grootst is. Om voor de voorgestelde heffingsvermindering in aanmerking te komen, 

dient de woning een huurprijs te hebben onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (607,46 

euro in 2019). Verhuurders kunnen een vrijstelling krijgen van 25.000 euro per woning bij een minimale 

investering van 62.500 euro. De bouw moet starten op of na 1 januari 2020. 

 
Prestatie-indicatoren  
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de prestatie-indicatoren die horen bij de strategische 
doelstellingen.  
 

Prestatie-indicatoren Norm Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2017 

Solvabiliteit (beleidswaarde) >15% 54% 54% 37% 

Loan-to-value (beleidswaarde) <85% 39% 42% 62% 

Dekkingsratio marktwaarde leningen <70% 30%   

Rentedekkingsgraad (ICR) > 1,4 2,3 2,1 2,3 

Liquiditeitspositie >€ 0 mln. € 8,4 mln. € 7,8 mln. € 25,1 mln. 

Tabel 20 Prestatie-indicatoren voor financiële continuïteit 

  

                                                      
13 Huurdersbelangenorganisatie Woonplus 
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Hoofdstuk  5  Cijfers in beeld 
 
In dit hoofdstuk behandelen wij de middelen die wij inzetten om onze missie, doelen en prestaties te 
realiseren. 
 

Winst- en verliesrekening (Functioneel model) 
Bedragen x € 1.000 

 2019  2018 

Bedrijfsopbrengsten      

Huuropbrengsten  69.253    68.812  

Opbrengsten servicecontracten  4.604    4.289  

Lasten servicecontracten -/- 4.615   -/- 4.299  

Overheidsbijdragen  9    8  

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -/- 4.028   -/- 4.306  

Lasten onderhoudsactiviteiten -/-  25.409   -/-  29.973  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -/- 14.722   -/- 14.685  

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille   
25.092 

   
19.846 

      

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.565   7.621  

Toegerekende organisatiekosten -/- 314   -/- 296  

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -/- 5.501   -/- 8.857  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

  
-/- 2.250 

   
-/- 1.532 

      

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -/- 19.666   -/- 7.862  

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

 
115.825 

   
134.372 

 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille VOV 

 
1.268 

   
1.514 

 

Waardeverandering vastgoedportefeuille   97.427    128.024 

      

Opbrengst overige activiteiten  799    766  

Kosten overige activiteiten -/- 713   -/- 619  

Nettoresultaat overige activiteiten   86    147 

      

Overige organisatiekosten  -/- 2.006   -/- 1.937 

Kosten omtrent Leefbaarheid  -/- 1.485   -/- 1.060 

      

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en 
van effecten 

 
 - 

   
 - 

 

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

 
 - 

   
 - 

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  3    99  

Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 8.959   -/- 9.775  

Financiële baten en lasten  -/- 8.956   -/- 9.676 

      

Resultaat voor belastingen   107.908    133.812 

      

Belastingen  -/- 4.142   -/- 3.306 

      

Resultaat na belastingen   103.766    130.506 
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Balans 
Bedragen x € 1.000 

 

Actief 2019  2018 

Vaste activa 
   

   

Vastgoedbeleggingen      

DAEB-vastgoed in exploitatie  1.250.578    1.126.509  

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  48.221    46.426  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  28.815    26.687  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie  15.023    5.659  

   1.342.637    1.205.281 

Materiële vaste activa      

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie 

 
 2.727 

 
 

  
 2.442 

 
 

 
Financiële vaste activa 

     

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 

 
 - 

   
 - 

 

Andere deelnemingen  -    -  

Latente belastingvordering(en)  445  ¤   560  

Leningen u/g   -    -  

Overige effecten  -    -  

Overige vorderingen  -    -  

   3.172    3.002 

      

Som der vaste activa  1.345.809   1.208.283 

Vlottende activa 
     

     

Voorraden      

Vastgoed bestemd voor de verkoop  -    -  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  -    -  

Overige voorraden  131    287  

   131    287 

      

Onderhanden projecten   -    - 

      

Vorderingen      

Huurdebiteuren  608    714  

Overheid  -    -  

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 

 
 - 

   
 - 

 

Latente belastingvordering(en)  -    330  

Belastingen en premies sociale verzekeringen -    8  

Overige vorderingen  135    415  

Overlopende activa  1.636    2.069  

   2.379    3.536 

      

Effecten   -    - 

      

Liquide middelen   8.418    7.756 

      

Som der vlottende activa   10.928    11.579 

      

Totaal activa  1.356.737   1.219.862 
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Balans 
Bedragen x € 1.000 

 

Passief 2019  2018 

Groepsvermogen 
    

    

Eigen vermogen  1.024.320    920.554  

Aandeel derden  -    -  

   1.024.320    920.554 

      

Egalisatierekening   -    - 

      

Voorzieningen      

Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen 

 
 30.489 

   
 9.067 

 

Voorziening latente belastingverplichtingen   -  ¤   123  

Overige voorzieningen  663    733  

   31.152    9.923 

      

Langlopende schulden      

Schulden/leningen overheid  1.807    2.395  

Schulden/leningen kredietinstellingen  241.403    239.557  

Schulden aan participanten en aan maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen 

 
 - 

   
 - 

 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden 

 
 22.630 

   
 21.714 

 

Overige schulden  2    6  

   265.842    263.672 

      

Kortlopende schulden      

Schulden aan overheid  -    -  

Schulden aan kredietinstellingen  15.742    10.222  

Schulden aan leveranciers en handelskredieten  5.640    3.657  

Schulden aan participanten en maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen 

 
 - 

   
 - 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen en 
pensioenen 

  
3.791 

   
 1.297 

 

Overige schulden  58    57  

Overlopende activa  10.192    10.480  

   35.423    25.713 

      

Totaal passiva  1.356.737   1.219.862 

 

De balanspositie is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Aan de activazijde is een stijging van de vaste 
activa zichtbaar. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de marktwaarde in 2019 
ten opzichte van 2018 van zowel het DAEB als niet-DAEB vastgoed.  
 

Aan de passivazijde is een toename zichtbaar van het eigen vermogen. Het eigen vermogen neemt toe 
met € 103,8 mln., welke voor het overgrote deel de post Waardeveranderingen  vastgoedportefeuille (€ 
97,4 mln.) betreft, zijnde een toename van de marktwaarde van zowel het DAEB als niet-DAEB bezit.  
 
Splitsing DAEB en niet-DAEB (Diensten van Algemeen Economische Belang) 
De nieuwe Woningwet verlangt scheiding of splitsing van sociale en commerciële activiteiten van 
woningcorporaties. Bij Woonplus heeft dit geresulteerd in een administratieve scheiding per 1 januari 

2018.  
In onze administratie is een scheiding aangebracht tussen de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten. Ultimo 

2019 hebben wij 11.101 DAEB-woningen, 169 niet-DAEB-woningen en 776 overige niet-DAEB-
eenheden, zoals parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. 
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Maatschappelijke vermogenstoets 

 
Figuur 15: Maatschappelijke vermogenstoets 

 
Leegwaarde 
De leegwaarde is de ‘onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik’ van ons vastgoed in 
exploitatie. Dus een theoretische inschatting van een te realiseren waarde bij verkoop. 
 
Marktwaarde  
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 

verhuurde staat, die is bepaald op basis van het 'Handboek modelmatig waarderen marktwaarde' (full-
versie), die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). 
Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash 
Flow (DCF) methode bepaald. 
Jaarlijks wordt 1/3 deel van het vastgoed in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake 
deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit 

betekent dat elk derde deel van het vastgoed 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. 
Voor het 2/3 deel dat niet getaxeerd wordt, wordt een markttechnische update verricht door de 
taxateur.  
Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting in de jaarrekening blz. 19. 
 
Beleidswaarde  

De beleidswaarde is een afgeleide van de marktwaarde door toepassing van een aantal afslagen, 
namelijk: 
• Beschikbaarheid - Waarde door-exploiteren, niet de hoogste van door-exploiteren en uitponden 

  Instandhouding sociale sector 

• Betaalbaarheid - Bij mutatie naar beleids-/streefhuur (niet markthuur) 
  Instandhouding sociale huurprijzen 

• Kwaliteit - Onderhoud per eenheid dat de corporatie hanteert (in plaats van norm  

  handboek) 
  Onderhoudsniveau kan afwijken voor het langjarig in stand houden van bezit 

• Beheer - Beheerkosten per eenheid dat de corporatie hanteert 
Beheerkostenniveau kan afwijken vanwege extra inspanning ten behoeve van 
sociale verhuur 

Om de beheer en onderhoudsnorm ten behoeve van de beleidswaarde te bepalen maken wij gebruik 

van de verdeelsleutels zoals deze ook gebruikt worden bij het opstellen van de functionele W&V. Het 
gaat daarbij om de toerekening van kosten en opbrengsten aan de exploitatie of overige 
organisatiekosten.  
In de jaarrekening 2019 werken wij met de volgende normratio’s loan to value (75%) en solvabiliteit 
(20%) voor de beleidswaarde.  
Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de toelichting in de jaarrekening blz. 22. 
 

Schematisch: 
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Historische kostprijs 
Historische aanschafwaarde van het vastgoed in exploitatie. Deze houdt geen rekening met toekomstige 
kasstromen. Het is dus een prijsbegrip, geen waarde begrip. 
 

Vreemd vermogen 
Dit betreft het saldo langlopende leningen lange termijn (€ 243.210) en korte termijn (€ 15.742) ultimo 
verslagjaar.  

 
Maatschappelijk rendement  
Ons rendement is meer dan de uitkomst van de winst– en verliesrekening. Vanuit onze maatschappelijke 
taak doen wij investeringen in de maatschappij, die niet direct en niet alleen onze corporatie ten goede 
komen. Dat noemen wij maatschappelijk rendement. In onderstaande tabel worden onze 
maatschappelijke investeringen in 2019 inzichtelijk gemaakt.  
 

Onderdeel 

bedragen x € 1.000 

Omschrijving Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

Maatschappelijke huurbijdrage Huurkorting o.b.v. max. red. huur  17.343  16.634 

Onrendabele investeringen woningen 

in exploitatie 

Woningverbetering 

Nieuwbouw huur 

Aankopen 

 3.424 

 23.314 

 - 

 8.523 

 - 

 - 

Leefbaarheid Buurt- en wijkactiviteiten 

Sociaal beheer 

Groenvoorzieningen 

Bijdrage aan HOW 

 386 

 1.176 

 255 

 80 

 338 

 1.148 

 252 

 66 

Totaal Maatschappelijke investeringen  45.978  26.961 

Tabel 21 Maatschappelijke investeringen  

 
De grote stijging van de Maatschappelijke investeringen is voornamelijk toe te schrijven aan het 
voorzien van een onrendabele investering (sloop/nieuwbouw) in het gebied Parkweg Midden van ca.   € 

21,6 mln. 
 
Optimaliseren kasstromen  
Door goed financieel toezicht wil de Autoriteit Woningcorporaties (AW) risico’s eerder signaleren en 
sneller acteren om op die manier problemen zoveel mogelijk te voorkomen. In het financieel toezicht 
beoordeelt de AW de continuïteit van de corporatie in brede zin. De AW kijkt daarbij naar vijf 

toezichtdomeinen, te weten:  
• Kwaliteit financiële verantwoording; 
• Behoud maatschappelijk gebonden vermogen; 

• Kwaliteit financieel risicobeheer; 
• Liquiditeit; 
• Solvabiliteit en draagkracht vermogen in relatie tot activiteiten. 
 

  



Bestuursverslag 2019  43 
Versie V2.2 definitief 2020-05-11 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
Volgens de directe methode, bedragen x € 1.000 

 2019  2018 

Operationele activiteiten      

Ontvangsten      
Huurontvangsten  71.338    70.378  
Vergoedingen  3.355    3.379  
Overheidsontvangsten  -    -  
Overige bedrijfsontvangsten  1.608    1.401  
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)  -    -  

Saldo ingaande kasstromen   76.301    75.158 

Uitgaven      
Erfpacht -/- 65   -/- 65  
Betalingen aan werknemers -/- 7.540   -/- 7.601  
Onderhoudsuitgaven -/- 21.639   -/- 25.395  
Overige bedrijfsuitgaven -/- 17.582   -/- 17.759  
Betaalde interest -/- 9.207   -/- 10.090  
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat -/- -   -/- 703  
Verhuurdersheffing -/- 7.111   -/- 7.047  
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -/- 189   -/- 169  
Vennootschapsbelasting -/- 1.226   -/- 2.485  

Saldo uitgaande kasstromen  -/- 64.559   -/- 71.314 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   11.742    3.844 

Investeringsactiviteiten      

Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom      
Verkoopontvangsten bestaande bezit  1.231    4.139  
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop 978    115  
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-
woongelegenheden 

 
 - 

   
 - 

 

Verkoopontvangsten grond  -    -  
(Des)investeringenontvangsten overig  -    -  

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van 
vastgoedbeleggingen en MVA 

 2.209 
  

  4.254 
  

Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom      
Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden -/- 12.518   16  
Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden -/- 6.262   -/- 6.634  
Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden  -    -  
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden  -    -  
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -/- 660   -/- 369  
Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden  -    -  
Verkoopuitgaven bestaand bezit  -   -  
Investeringen overig -/- 627   -/- 277  

Verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA   -/- 20.067   -/- 7.264 

Saldo in-en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA -/- 17.858   -/- 3.010 

FVA      
Ontvangsten verbindingen  -    -  
Ontvangsten overig  -    -  
Uitgaven verbindingen  -    -  
Uitgaven overig  -    -  

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA   -    - 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  -/- 17.858   -/- 3.010 

Financieringsactiviteiten 
     

Ingaand      
Nieuwe te borgen leningen  17.000    11.000  
Nieuwe ongeborgde leningen  8.000    -  
Uitgaand      
Aflossing geborgde leningen -/- 10.222   -/- 29.154  
Aflossing ongeborgde leningen  -/- 8.000      

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten  6.778   -/- 18.154 

Mutatie van geldmiddelen   662   -/- 17.320 

Wijziging kortgeld   -    - 

Geldmiddelen per 1 januari   7.756    25.076 

Geldmiddelen per 31 december   8.418    7.756 
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In onderstaande grafiek worden de kasstromen uit de operationele bedrijfsvoering, in miljoenen, 

weergegeven. De ontvangsten zijn weergegeven als positieve kasstroom en de uitgaven zijn 
weergegeven als negatieve kasstroom. De totale uitgaven bestaan uit de operationele uitgaven en het 
saldo van de renteontvangsten en -uitgaven. De zwarte lijn geeft het saldo van de operationele 
kasstromen over de maanden weer.  

Met uitzondering van de maanden april en september is het saldo van de operationele kasstromen 
positief. De negatieve operationele kasstroom in april wordt veroorzaakt door betaling van de 
jaaraanslag zakelijke lasten (WOZ) en in september door de betaling van de verhuurderheffing. 

 

 
Figuur 16: Kasstromen operationele bedrijfsvoering 

 
Treasury  

De treasury activiteiten omvatten cashmanagement, financierings- en beleggingsbeleid en 
(rente)risicomanagement. Woonplus heeft in het treasurystatuut de uitgangspunten en 
verantwoordelijkheden vastgelegd.  
 
Als kader voor de financieringsactiviteiten is in 2019, evenals in voorgaande jaren, een treasury-jaarplan 
opgesteld. De treasurycommissie bewaakt de risico’s met betrekking tot de financiering, Indien nodig 
stelt zij de uitgangspunten bij die zijn opgenomen in het treasury-jaarplan. Hierbij gaat het vooral om 

het (her)financieringsrisico en het renterisico.  
 
Derivaten 
Stichting Woonplus Schiedam maakt gebruik van een drietal derivaten om het rente- en kasstroomrisico 
af te dekken. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling met betrekking tot deze derivaten 
(hedge-instrumenten) wordt kostprijshedge-accounting toegepast. In 2011 heeft Stichting Woonplus 

Schiedam een drietal renteswaps afgesloten bij drie verschillende banken. De swaps zijn afgesloten voor 
het afdekken van de financieringsrisico's bij een tweetal leningen die in 2013 een renteaanpassing 
hebben gehad. Het totale volume van de  derivatenportefeuille en onderliggende leningen bedraagt € 
24,6 mln. Door gebruik van swaps wordt de variabele rente op de onderliggende leningen omgezet in 
een vaste rente. De reeds in 2011 afgesloten swap contracten zijn ingegaan op 1 maart 2013 en 1 mei 
2013. De swaps hebben een gemiddeld rentepercentage over 2019 van effectief 3,6%.  
 

Marktwaarde derivaten: 
Swaps kennen net als andere soorten financiële instrumenten een marktwaarde. De marktwaarde kan 
zowel positief als negatief zijn. Maandelijks wordt de waarde van de derivatenportefeuille berekend aan 
de hand van de meest actuele rentecurve, aangevuld met een tweetal scenario's: 

- Rentedaling van 1% 
- Rentedaling van 2% 
 

De marktwaarde van de drie lopende derivatencontracten ultimo 2019 is € 10,9 mln. negatief (2018: € 
8,4 mln. negatief). Met de drie betreffende banken zijn contractuele afspraken gemaakt over de 
Thresholds; de zogenaamde drempel bedragen waarbij een bijstortingsverplichting ontstaat. Stichting 
Woonplus hoeft alleen bij te storten als de negatieve marktwaarde van de betreffende swap de 
bijbehorende Threshold overschrijdt. De marktwaarde ultimo 2019 blijft voor alle drie de contracten ver 
onder de norm; er is dus géén aanleiding voor bijstorting. Een rentedaling van 1% resulteert in een 

negatieve marktwaarde van € 15,1 mln. en blijft ook ruim binnen de drempel. Een rentedaling van 2% 
resulteert in een negatieve marktwaarde van € 21,5 mln. en blijft ook binnen de drempel. De totale 
Threshold bedraagt € 27,5 mln. De daling van de marktrente heeft in 2019 geen liquiditeitsrisico 
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opgeleverd voor Stichting Woonplus Schiedam. Stichting Woonplus Schiedam hoeft dan ook geen extra 

liquiditeitsbuffer aan te houden uit hoofde van een mogelijk 'margin call' voor de derivaten. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde en boekwaarde van de verschillende 
financiële instrumenten per 31 december 2018 en 31 december 2019: 

 

Rente swaps 2019 2018 

Marktwaarde  -/- € 10,9 mln.  -/- € 8,4 mln. 

Nominale waarde   € 24,6 mln.   € 24,6 mln. 

 Tabel 22 Waarden financiële instrumenten per 31 december 2018 

 
Het treasurystatuut staat het gebruik van nieuwe complexe derivaten onder voorwaarden niet meer  
toe. 
 

Voor alle derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast. Dit betekent dat de derivaten bij eerste 
opname worden opgenomen tegen nul in de balans. Indien op balansmoment de marktwaarde van het 
derivaat beneden kostprijs is, wordt er voor dat verschil geen voorziening gevormd via de winst- en 

verliesrekening.  
 
Liquiditeitsrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat Woonplus over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe 
verplichtingen te kunnen voldoen. Woonplus volgt de beschikbaarheid van liquiditeit op de voet; dit is 

een vast agendapunt bij de bijeenkomsten van de treasurycommissie. De commissie kijkt of de liquiditeit 
is gewaarborgd. Zij monitort daarnaast constant de vervalkalender van de leningenportefeuille.  

 
Derivatencontracten 
De breakclausules in de derivaatcontracten (swaps) vormen een mogelijk liquiditeitsrisico in 2021. Dit 
risico vanwege de ‘mutual break clausules’ bij alle drie de banken maakt onderdeel uit van het 
risicomanagement van Woonplus. De ‘mutual break clausules’ houdt in dat beide contractpartijen zonder 
opgaaf van redenen éénzijdig kan verzoeken de swap te beëindigen. Dat betekent dat de swap 
afgewikkeld wordt tegen de marktwaarde bij de te zijner tijd geldende rentemarkt. Omdat uitgegaan 

wordt van een negatief risico anticipeert Woonplus op het daadwerkelijk afwikkelen door de bank tegen 
betaling van een mogelijk negatieve marktwaarde (de marktwaarde kan te zijner tijd ook positief blijken 
te zijn). De verwachting is dat alle drie de banken de swaps op de aangegeven data van de ‘mutual 
breaks’, zijnde 18 augustus 2021, ook daadwerkelijk gaan afwikkelen tegen marktwaarde.   
 
Financieringsruimte vergroten 

Onze doelstelling is kapitaal vrij te maken door herfinanciering van bestaande leningen tegen een 
gunstiger rentetarief en het aantrekken van nieuwe financiering tegen gunstige voorwaarden.  

In 2019 is een eindaflossing gerealiseerd van een fixe leningen (€ 7,0 mln.). Het gemiddeld gewogen 
rentepercentage van de leningenportefeuille is 3,30% (2018: 3,62%). Hierin zijn de derivaten 
meegenomen. De gewogen gemiddelde restant looptijd van de portefeuille bedraagt 17,4 jaar. 
 
Behoud financieringsruimte voor de lange termijn 

Wij volgen voortdurend de liquiditeit en de renteontwikkeling. Dit zijn vaste agendapunten bij de 
bijeenkomsten van de treasurycommissie. De rente was in 2019 net als in 2017 en 2018 historisch laag. 
Doordat onze liquiditeitspositie onvoldoende is om reguliere aflossingen en de kosten die gepaard gaan 
met de uitvoering van investeringsprojecten uit eigen middelen te financieren, waren wij genoodzaakt 
een tweetal leningen aan te trekken ter grootte van € 10 mln. en € 7 mln. tegen een rente van 
respectievelijk 1,59% en 0,813% met een looptijd van respectievelijk 27 en 30 jaar Daarnaast hebben 
wij een rekeningcourant faciliteit bij de Rabobank van € 3 mln. om onverwachte schommelingen in de 

liquiditeitspositie op te kunnen vangen.  
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Hoofdstuk  6 Financiële continuïteit  
 
Onze strategie van het zogenaamde duurzame businessmodel wordt onverminderd voortgezet. 
Doelstelling van het duurzaam businessmodel is het waarborgen van de financiële continuïteit op zowel 
de korte als lange termijn. Uit dit model is gebleken dat de financiële continuïteit met onze koers 

voortdurend is gewaarborgd, nu en in de toekomst. Onze voorgenomen activiteiten passen bij onze 
vermogenspositie. Hiermee verkrijgen wij een goede beoordeling van de externe toezichthouders. 
Woonplus voldoet zowel aan de eis dat de continuïteit voldoende is gewaarborgd als aan de eis dat we 
onze middelen voldoende inzetten in het belang van de volkshuisvesting.  
Op 28 april 2020 hebben de toezichthouders in het kader van Verticaal toezicht Aw-WSW aangepaste 
en nieuwe normen gecommuniceerd die per direct ingaan. Wij hebben vastgesteld dat wij ook voldoen 
aan deze nieuwe normen. 

Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het vraagstuk van betaalbaarheid van steeds grotere invloed 
wordt. Door wetgeving inzake het ‘passend toewijzen’ en het gesloten huurakkoord tussen Aedes en de 
Woonbond wordt de financiële speelruimte om huren sterk te verhogen (steeds) minder. 
 
Impact Corona-crisis op de financiële continuïteit Woonplus 
 
Bij het opmaken van het bestuursverslag 2019 is de Nederlandse maatschappij aanzienlijk geraakt door 

de gevolgen van ingrepen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Met 
betrekking tot mogelijke financiële gevolgen van deze maatregelen kunnen wij stellen dat dit de 
continuïteit van Woonplus niet of zeer beperkt zal beïnvloeden. Tegenover mogelijke betalingsproblemen 

doordat onze huurders in financiële problemen kunnen komen door wegvallen van werk staat dat wij 
noodgedwongen uitgaven op het vlak van onderhoud door moeten schuiven. Op dit moment heeft de 
Nederlandse overheid een aantal maatregelen getroffen die gericht zijn om de komende maanden de 

continuïteit van ondernemingen en zelfstandigen zoveel mogelijk in stand te houden. Uiteraard geldt 
hier dat er op dit moment geen zekerheid is te geven hoelang deze crisis duurt. Wel is de verwachting 
dat, mede afhankelijk van de duur van de crisis, de economie zich weer zal herstellen.  
 
 Solvabiliteit (beleidswaarde) Loan to value (beleidswaarde) 

  

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het 
eigen vermogen en het totaal vermogen. Het geeft 
de financiële buffer weer voor het opvangen van 

eventuele financiële risico’s en/of tegenvallers en de 
investeringscapaciteit. 
Het verloop van de solvabiliteit voldoet de komende 
jaren ruimschoots aan de norm van 15%. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De loan to value geeft de verhouding weer tussen de 
leningenportefeuille en de waarde van ons bezit. Het 
geeft de financiële buffer weer indien leningen 

moeten worden terugbetaald, wanneer wij niet aan 
onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 
Het verloop van de loan to value op basis van de 
beleidswaarde voldoet alle jaren aan de norm van 
maximaal 85%. 
Het verloop van de loan to value op basis van de 
WOZ-waarde voldoet de komende jaren aan de 

norm van maximaal 50%.  
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Rentedekkingsgraad (ICR) Dekkingsratio Marktwaarde leningen 

 

 

De rentedekkingsgraad ofwel Interest Coverage 
Ratio geeft aan hoe vaak uit de operationele 
kasstroom de rente aan de verschaffers van het 

vreemd vermogen kan worden betaald.  
Het verloop van de rentedekkingsgraad voldoet de 
komende jaren aan de norm van minimaal 1,4. 

De dekkingsratio marktwaarde leningen geeft aan 
of de (markt)waarde van het bezit voldoende is om 
de schuldpositie af te lossen. 

Het verloop van de dekkingsratio marktwaarde 
leningen voldoet de komende jaren aan de norm 
van maximaal 70%. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Samenstelling en nevenfuncties Raad van Commissarissen 

 
De RvC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.  
Per 31 december 2019 was de RvC van Woonplus Schiedam als volgt samengesteld: 
 

Naam Geboorte 
jaar 

Functie RvC Deskundigheids 
gebied 

Permanente  
educatie* 

De heer J. van der Vlist 1947 Voorzitter 
Op voordracht 
Huurdersbelangen 
Organisatie Woonplus 
(HOW) 

Governance 
Volkshuisvestelijk 
Duurzaamheid 
Vastgoed 
 

8 

 Hoofdfunctie: Gepensioneerd 

 Nevenfuncties: - Commissaris Stichting Vestia Groep 
- Voorzitter RvC N.V. Slibverwerking-Noord Brabant 
- Lid Raad van Toezicht stichting Natuur en Milieu 
- Lid Raad van Toezicht stichting Platform31 
- Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad Veiligheid 
- Voorzitter Stichting Schiedamse Molens 

- Voorzitter Nederlandse Stichting Geluidshinder 
- Voorzitter RvC Warmte Bedrijf Rotterdam (WBR) 

De heer M.S. van Hemsbergen 1962 Lid 
Voorzitter Auditcommissie 

Financiën 
Vastgoed 

10 

 Hoofdfunctie: Directeur/eigenaar Navarre B.V.  
(financieel advies & interim management) 

 Nevenfuncties: - Bestuurder Stichting Brabants Investeringsfonds 
 Nieuwbouwwoningen 
- Commissaris Univé Zuid-Nederland 
- Commissaris bij Woningstichting Zayaz 

De heer R. Heijblom 1955 Lid Financiën 9 

Hoofdfunctie: Eigenaar AHC Accountants 

Nevenfuncties: - Penningmeester St. DiaB-TV  

Mevrouw R.M. Weber 1960 Lid 
Op voordracht 
huurdersbelangen-
Organisatie Woonplus 
(HOW) 

Governance 
Volkshuisvestelijk 
Duurzaamheid 
Juridische zaken 

19 

 

Hoofdfunctie: - - Manager Wonen, Woonpartners Midden-Holland 

-  (per 07-01-2019) 

Nevenfuncties: - Zittingslid Huurcommissie  
- Lid Raad van toezicht Welzijn Oud en Jong in 
 Leidschendam 

Mevrouw W.L. Gillis-Burleson 1960 Lid Governance 
Juridische Zaken 
HRM 

10 

 Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar Legato B.V. 

 Nevenfuncties: - Bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht 
- Bestuurder stichting BforYou 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer 
- Lid Bestuur stichting van de Mandele  
- Bestuurslid Ambacht Nederland 
- Lid Raad van Toezicht Rotterdam Topsport tot 1 mei 2019 
- Voorzitter Raad van Toezicht Theater Zuidplein 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting KindeRdam 

 
* Iedere commissaris diende in 2019 5 permanente educatie punten te behalen. 
 
Leden van de RvC kunnen op grond van de statuten en het reglement voor de Raad van 
Commissarissen voor een periode van vier jaar benoemd worden. Herbenoeming is één keer mogelijk 
voor een periode van vier jaar.  

 
Naam benoemd per herbenoemd per aftredend per 

De heer M.S. van Hemsbergen 15-06-2013 15-06-2017 15-06-2021 

De heer R. Heijblom 01-07-2013 01-07-2017 01-07-2021 

Mevrouw R.M. Weber 20-05-2015 20-05-2018 20-05-2022 

De heer J. van der Vlist 01-06-2015 01-06-2018 01-06-2022 

Mevrouw W.L. Gillis-Burleson 01-06-2015 01-06-2019 01-06-2023 
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De RvC heeft uit zijn midden commissies ingesteld. Deze commissies waren in 2019 als volgt 

samengesteld: 
 

Commissie Naam 

Auditcommissie De heer M.S. van Hemsbergen (voorzitter) 
De heer R. Heijblom 
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson 

Remuneratiecommissie Mevrouw W.L. Gillis-Burleson (voorzitter) 
De heer J. van der Vlist 

Wervings- en selectiecommissie Mevrouw W.L. Gillis-Burleson (voorzitter) 
De heer J. van der Vlist 
Mevrouw R.M. Weber 

 

Bijlage 2 Nevenfuncties directeur-bestuurder 
 
In het kader van zijn functie als directeur-bestuurder van Woonplus vervult de heer E.S.F. Klep één 
onbezoldigde nevenfunctie. Hij is lid van het bestuur van ULI Netherlands. 
 
In de privésfeer vervult de heer Klep (bij de KvK ingeschreven) onbezoldigde bestuursfuncties bij 
stichting RYLA (onderdeel van Rotary D1600) en bij stichting Gay Rotterdam. 
  

 

Bijlage 3 Honorering bestuur en commissarissen  
 
Honorering bestuur 
De regels voor bezoldiging voor de (semi)publieke sector, waaronder woningcorporaties, zijn 

vastgelegd in de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector 
(WNT). Topfunctionarissen mogen niet meer verdienen dat het wettelijk maximum: de WNT-norm.  

 

De heer B. Venhuizen 2019 2018 2017 2016 

Periodiek betaalde beloningen (€) 
1e half jaar, directeur-bestuurder 
1/7 – 30/8, adviseur 
1/9 – 31/12, beëindiging dienstverband 

 
80.179 
28.781 
7.663 

163.222 163.899 169.478 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 
betaalbaar op termijn (€) 
1e half jaar, directeur-bestuurder 
1/7 – 30/8, adviseur 
1/9 – 31/12, beëindiging dienstverband 

22.932 
 

11.466 
- 
- 

22.331 21.808 21.485 

Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen (€) 

- - - - 

 
De heer E. Klep vanaf 1 juli 2019 2018 2017 2016 

Periodiek betaalde beloningen (€) 72.042    

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 
betaalbaar op termijn (€) 

11.274    

Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen (€) 

-    

 
De bezoldiging van de directeur-bestuurder omvat: 
• periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, compensatie versobering pensioenopbouw vanaf 

2015, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte en ter beschikkingstelling van auto); 
• voorzieningen ten behoeve van betaalbaar op termijn (zoals werkgeversdeel van premies voor 

pensioenregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding VUT, prepensioen. De VPL-premie is 
vanaf 2015 niet meer meegenomen hieronder). 

 
Toelichting WNT en overgangsrecht 

Op 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden. Deze wet is ook van toepassing op woningcorporaties 
en omvat grofweg de volgende bepalingen: 
• er geldt een wettelijk bezoldigingsmaximum; 

• bezoldiging van topfunctionarissen moet openbaar worden gemaakt;  
• onder andere woningcorporaties zijn ingedeeld in verschillende klassen, met daarbij behorende 

bezoldigingsmaxima.  
 

Na gerechtelijke tussenkomst is de ministeriële regeling aangepast met onder meer een 
overgangsregeling. Bezoldigingsafspraken gemaakt vóór 1 januari 2014 worden nu gedurende vier jaar 

gerespecteerd en moeten erna in drie jaar worden afgebouwd tot het dan geldende 
bezoldigingsmaximum.  
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Het overgangsrecht tot 1 januari 2021 is voor de directeur-bestuurder B. Venhuizen van toepassing. 

 
Permanente Educatie 
In de Governancecode is afgesproken dat bestuurders in een periode van drie jaar 108 PE-punten 
behalen. Voor 2019 heeft de bestuurder, in dienst per 1 juli 2019, 15,5 PE-punten behaald bij 

geaccrediteerde opleidingsaanbieders. In bijlage 1 staan per persoon de behaalde PE-punten van de 
Raad van Commissarissen. 
 

Honorering Raad van Commissarissen  

De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke RvC-leden 

en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de 

prestaties van Woonplus. 

 

 

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een beloning, maar geen belastbare vaste en 

variabele onkostenvergoedingen. De beloning wordt maandelijks aan de leden uitbetaald. In lijn met de 

Wet Normering Topinkomens en de beroepsregels van de VTW bedraagt de maximale beloning voor de 

voorzitter € 21.100 en voor de overige leden € € 14.050. Deze bedragen worden niet overschreden.  

 
  

                                                      
14 Sinds 1 januari 2013 zijn leden van RvC btw-plichtig. Woonplus heeft over de honoraria 2019 21% btw betaald. 

 

Naam Functie  Bruto honorering 2019  

 excl. BTW 14(x € 1) 

 Bruto honorering 2018

 excl. BTW (x € 1) 

De heer J. van de Vlist  Voorzitter    14.655,-  13.322,- 

De heer M.S. van Hemsbergen  Lid   9.770,-  8.881,- 

De heer R. Heijblom Lid   9.770,-  8.881,- 

Mevrouw R.M. Weber  Lid   9.770,-  8.881,- 

Mevrouw W.L. Gillis-Burleson Lid   9.770,-  8.881,- 
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Bijlage 4 Verbindingen  
 
Deelneming 

 

VvE Beheer B.V. 

Vanuit de gedachte dat Woonplus zich volledig focust op de kernactiviteiten zijn de activiteiten op het 
gebied van VvE-beheer per 17 december 2014 ondergebracht in Woonplus VvE Beheer B.V. Stichting 
Woonplus Schiedam is enig aandeelhouder van deze B.V. en heeft € 100.000 kapitaal gestort. Er zijn 
geen bankgaranties afgegeven. De 100% deelneming is gewaardeerd op basis van de netto 
vermogenswaarde. 
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Bijlage 5 Adviesforum  

 
Rol 
Het Adviesforum adviseert de directeur-bestuurder van Woonplus over maatschappelijke en 

volkshuisvestelijke aangelegenheden en geeft Woonplus op die wijze een extra verankering in de 
Schiedamse samenleving. Het gaat hierbij om: 

• de invulling van het maatschappelijk ondernemerschap; 
• de uitwerking van de koers in concrete volkshuisvestelijke beleidsdoelen; 
• ontwikkelingen die van belang zijn voor de koers van Woonplus. 
 
Samenstelling 
Om een zo breed mogelijk spectrum van de Schiedamse samenleving te bestrijken, hebben mensen 
met uiteenlopende achtergronden zitting in het Adviesforum. De leden hebben een zittingsduur van vier 

jaar; zij treden af volgens een door het Adviesforum vast te stellen rooster van aftreden. Aftredende 
leden zijn eenmaal herkiesbaar. 
 
Wijzigingen in de samenstelling van het Adviesforum in 2019: 
• Mevrouw A. Drenth is in februari 2019 afgetreden. Zij was na 8 jaar niet meer herkiesbaar. 
• Mevrouw J. Klooster heeft in mei 2019 haar lidmaatschap van het Adviesforum om persoonlijke 

reden opgezegd. 

• In februari 2019 zijn zes nieuwe leden benoemd. 
 

Woonplus zorgt voor de secretariële en facilitaire ondersteuning van het Adviesforum.  
 

Naam Functie Benoemd 

per 

Aftredend 

per 

Herkies 

baar 

Mevrouw A. Drenth-Onderdelinden Lid 2011 2019 nee 

De heer P. Poiesz Voorzitter 2014 2022 nee 

De heer T. van Giezen Lid 2016 2020 1x 

De heer R. van der Klink Lid 2016 2020 1x 

Mevrouw J. Klooster Lid 2016 2019 nee 

Mevrouw R. Rueda Cuadra - van Broekhoven Lid 2016 2020 1x 

De heer R. Sinnecker Lid 2016 2020 1x 

Mevrouw M. Stijns Lid 2016 2020 1x 

De heer P. de Beer Lid 2019 2023 1x 

Mevrouw A. Boedhram – Boekhie Lid 2019 2023 1x 

Mevrouw H. Bootsma – Liebe Lid 2019 2023 1x 

Mevrouw E. Kaptein Lid 2019 2023 1x 

Mevrouw Y. Martijn Lid 2019 2023 1x 

De heer J. de Vos Lid 2019 2023 1x 

 

Bijeenkomsten in 2019 
In 2019 zijn drie bijeenkomsten geweest met het gehele Adviesforum en diverse bijeenkomsten in 
kleinere samenstelling (bijvoorbeeld overleg binnen een werkgroep). 
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Bijlage 6 Organisatieschema  
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1        GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

 
 
 
 

31 december 2019 

         €                       € 

31 december 2018 

€                       €

ACTIVA 

 
VASTE ACTIVA 

 
Vastgoedbeleggingen                          (1) 

DAEB vastgoed in exploitatie                                   1.250.577.708                            1.126.508.681 
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie                                48.220.505                                 46.425.775 
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden.                                                             28.814.665                                 26.687.189 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie                                                         15.023.014                                   5.659.204 

1.342.635.892                            1.205.280.849 
 

Materiële vaste activa                          (2) 

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie                                                                                  2.727.432                                   2.441.890 

 

Financiële vaste activa 

Latente belastingvordering(en) 

(3)    

 
445.498 

   

 
560.503 

SOM DER VASTE ACTIVA    1.345.808.822   1.208.283.242 

VLOTTENDE ACTIVA        

Voorraden (4)       

Vastgoed bestemd voor de verkoop    131.143   287.060 

Vorderingen (5)       

Huurdebiteuren  607.894    714.381  
Latente belastingvordering(en)  -    329.558  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

  
- 
    

8.167 
 

Overige vorderingen  135.381    415.391  
Overlopende activa  1.635.209    2.069.020  

    2.378.484   3.536.517 

Liquide middelen (6)   8.418.211   7.755.809 

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA    10.927.838   11.579.386 

        

        

TOTAAL ACTIVA    1.356.736.660   1.219.862.628 
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31 december 2019 

€                       € 

31 december 2018 

€                       €

 

PASSIVA 
 
GROEPSVERMOGEN 

 

 
(7) 

  

 
1.024.320.192 

  

 
920.554.061 

VOORZIENINGEN (8)     

Onrendabele investeringen 
en herstructureringen 

  
30.489.061 

  
9.067.425 

 

Latente belastingverplichtingen  -  122.944  
Overige voorzieningen  662.771  732.766  

   31.151.832  9.923.135 

LANGLOPENDE SCHULDEN (9)     

Schulden aan overheid  1.807.428  2.395.206  
Schulden aan kredietinstellingen 
Verplichtingen uit hoofde van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

 241.402.463 
 
 

22.630.097 

 239.557.025 
 
 

21.713.930 

 

Overige schulden  2.257  6.114  

   265.842.245  263.672.275 

KORTLOPENDE SCHULDEN (10)     

Schulden aan kredietinstellingen  15.742.341  10.221.856  
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 
Schulden ter zake van 
belastingen, premies sociale 
verzekeringen en pensioenen 
 

  
5.639.945 

 
 

3.791.127 

  
3.656.530 

 
 

1.297.103 

 

Overige schulden  58.216  

 

57.239  
Overlopende passiva  10.190.762  

 

 

 

 

 

10.480.429  

 

 

   35.422.391  25.713.157 

      

      

      

      

      

TOTAAL PASSIVA   1.356.736.660  1.219.862.628 
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2        GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019 

 
 

2019 

€ 

2018 

€

 

Huuropbrengsten (11) 69.253.019  68.812.239 
Opbrengsten servicecontracten (12) 4.604.099  4.288.687 
Lasten servicecontracten (13) -4.614.941  -4.299.262 
Overheidsbijdragen (14) 8.833  8.427 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten (15) -4.027.872  -4.305.603 
Lasten onderhoudsactiviteiten (16) -25.409.284  -29.973.408 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (17) -14.721.818  -14.685.464 

Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille  25.092.036  19.845.616 

 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 
 

(18) 
 

3.656.361 
 

 

7.814.255 

Verkoopkosten vastgoedportefeuille (18) -91.592  -193.128 
Toegerekende organisatiekosten (19) -313.807  -296.225 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille (20) -5.501.177  -8.857.069 

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  -2.250.215  -1.532.167 

 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

(22) 
 

-19.666.349 
 

 

-7.861.902 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 

(23) 
 

(24) 

115.825.128 
 

1.268.297 

 134.372.130 
 

1.513.675 

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille  97.427.076  128.023.903 

 

Opbrengsten overige activiteiten 
 

(25) 
 

799.852 
  

766.323 

Kosten overige activiteiten (26) -713.471  -619.576 

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten  86.381  146.747 

 

Overige organisatiekosten 
 

(27) 
 

-2.006.311 
 

 

-1.935.952 

 

Kosten omtrent Leefbaarheid 
 

(28) 
 

-1.485.253 
 

 

-1.059.556 
   

 
 

Bedrijfsresultaat  116.863.714  143.488.591 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (29) 3.160  98.708 
Rentelasten en soortgelijke kosten (30) -8.959.245  -9.775.055 

Totaal van financiële baten en lasten  -8.956.085  -9.676.347 

     

Totaal van resultaat voor belastingen  107.907.629  133.812.244 

 

Belastingen 
 

 

-4.141.498 
 

 

-3.305.816 
     

Nettoresultaat na belastingen  103.766.131  130.506.428 
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3        GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
 

 2019   2018  

€ €  € € 

Operationele activiteiten      

Ontvangsten      

Huren zelfstandige huurwoningen 70.269.163   69.316.987  
Huren parkeervoorzieningen 640.073   628.287  
Huren bedrijfsonroerendgoed 428.570   432.684  
Vergoedingen 3.355.120   3.379.160  
Overige bedrijfsontvangsten 1.608.286   1.400.851  
Saldo ingaande kasstromen  76.301.212   75.157.969 

Uitgaven      

Erfpacht -64.920   -64.920  
Betalingen aan werknemers -5.632.426   -5.587.037  
Sociale lasten -847.586     -906.318  
Pensioenen -1.060.383   -1.107.425  
Onderhoudsuitgaven -21.639.342   -25.394.906  
Overige bedrijfsuitgaven -17.580.414   -17.759.841  
Betaalde interest -9.207.137   -10.089.778  
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -   -703.162  
Verhuurderheffing 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering 
gebonden 

-7.111.302 

 
-189.465 

  -7.046.741 

 
-169.577 

 

Vennootschapsbelasting -1.225.832   -2.484.735  
Saldo uitgaande kasstromen  -64.558.807   -71.314.440 

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten  11.742.405   3.843.529 

  
(Des-)investeringsactiviteiten 

     

MVA ingaande kasstroom      
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 
woongelegenheden 

 
1.231.419 

   
4.139.522 

 

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na 
inkoop 

 

977.500 
   

115.000 
 

Totaal van ontvangsten uit hoofde van 
vervreemding van MVA 

  
2.208.919 

   
4.254.522 

MVA uitgaande kasstroom      
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 
Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden 

-12.517.644 
-6.262.097 

  15.959 
-6.633.610 

 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop 

 

-659.915 
   

-369.011 
 

Investeringen overig -627.412   -277.227  
Totaal van verwervingen van MVA  -20.067.067   -7.263.889 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  -17.858.148   -3.009.367 
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Financieringsactiviteiten 

 

Ingaand

2019 
€                       € 

2018 
€                       €

Nieuwe te borgen leningen 17.000.000 11.000.000 
Nieuwe ongeborgde leningen  8.000.000 - 

 
Uitgaand 
Aflossing geborgde leningen -10.221.856 -29.154.109 
Aflossing ongeborgde leningen -8.000.000 - 

 
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.778.144 -18.154.109 

 
Toename geldmiddelen 662.402 -17.319.947 

 
 
Geldmiddelen aan het begin van de periode           7.755.809                                 25.075.756 
Geldmiddelen aan het eind van de periode            8.418.211                                   7.755.809 
 
Mutatie liquide middelen                         662.402                               -17.319.947
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4        TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

 
Algemeen 

 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alle bedragen luiden in 
euro's tenzij anders vermeld. 

 
Activiteiten 

 
Stichting Woonplus Schiedam is een stichting met de status van "Toegelaten Instelling Volkshuisvesting". Zij heeft specifieke 
toelating in de regio Rijnmond en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. 

 
Stichting Woonplus Schiedam is statutair en feitelijk gevestigd aan de Valeriusstraat 3, 3122 AM te Schiedam. De activiteiten 
bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. Het kvk-nr. van stichting 
Woonplus Schiedam is 41134252 

 
Grondslagen voor de consolidatie 

 
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Woonplus Schiedam zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de 
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering in de 
resultaatbepaling van Stichting Woonplus Schiedam. 
 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 

 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 

 
De geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Woonplus Schiedam is opgesteld volgens de bepalingen van de 
Woningwet, de Wet normering topinkomens (WNT), Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting, Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder 
Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

 
De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het resultaat vinden plaats op basis van de historische 

kosten, tenzij anders vermeld. 
 
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 mogelijk verliezen die hun oorsprong vinden voor het eind 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 
Groepsverhoudingen 
 
Stichting Woonplus Schiedam te Schiedam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de 
gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: 
 

 
 
Naam, statutaire zetel 

Aandeel in het 
geplaatste 

kapitaal 
 

% 

 
Opgenomen in 

consolidatie

Woonplus VvE Beheer B.V. Schiedam                                                                                    100,00                      Ja 
De hoofdactiviteiten van Woonplus VvE beheer B.V. zijn het beheren van VvE's. 

 
Financiële instrumenten 
 
Stichting Woonplus Schiedam past RJ 290 "Financiële instrumenten" toe. Onder financiële instrumenten worden zowel 
primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
verstaan. 
 
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende instrument 
toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de 
informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. 
 
Primaire financiële instrumenten 
 
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de 
'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'. 
 
 
 
 
 



- 9 -  

Stichting Woonplus Schiedam te Schiedam Definitief 2020-05-11 
   

 

 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
 
Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per balansdatum tegen 
de reële waarde geherwaardeerd. De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt 
onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in 
aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of dit verlies afhankelijk van de 
aard van de afdekking. 
 
Afscheiden embedded derivaten 
 
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. 
- Stichting Woonplus Schiedam heeft embedded derivaten, echter die behoeven niet te worden afgescheiden van het 

basiscontract. 
 
Kostprijshedge-accounting algemeen 
 
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs 
gewaardeerd. Op iedere balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is voor ineffectiviteit door de kritische kenmerken 
van het hedge-instrument te vergelijken met de kritische kenmerken van de afgedekte positie. In het geval dat de kritische 
kenmerken van het hedge-instrument en de kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is dit 
een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In dat geval wordt een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting 
uitgevoerd door het vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële waarde van het hedge-instrument met de 
cumulatieve verandering van de reële waarde van de afgedekte positie sinds het aanwijzen van de hedgerelatie. 
Ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien en voor zover uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting 
(cumulatief) een verlies blijkt. 
 
Oordelen en 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 Stichting Woonplus Schiedam. 
Inherent aan het maken van schattingen is dat er schattingsonzekerheid bestaat. Een vuistregel binnen de vastgoedwereld  
is dat deze maximaal 10% boven en 10% onder de getaxeerde waarde ligt. Wanneer de daadwerkelijke marktwaarde  
bijvoorbeeld 5% afwijkt van de getaxeerde waarde dan betekent dit niet per definitie dat er sprake is van een 'Fout'. De 
inschatting van de waarde is immers geen precieze waarde, omdat deze mede afhankelijk is van marktontwikkelingen en 
-inschattingen. Deze schattingsonzekerheid is daarmee inherent aan het taxeren van vastgoed. 
 
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.
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5        GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
 

Vastgoedbeleggingen 
 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed 
en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2019 bedraagt deze grens € 720,42 
(2018: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens 
en commercieel vastgoed. 

 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 
welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen 
in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen. 

 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde 

 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. 

 
Vastgoed 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'). Hierbij wordt de marktwaarde op basis van de toekomstige 
kasstromen middels de Discounted Cash Flow (DCF)-methode bepaald. Bij het toepassen van het 'Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde' wordt de full-versie gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het 
waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

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

 
Voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het 
vastgoed in exploitatie wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. 
 
Beleidswaarde 

 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Stichting Woonplus Schiedam en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de 
contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen 
toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Stichting Woonplus Schiedam. De beleidswaarde wordt bepaald 
middels de Discounted Cash Flow (DCF-) methode. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie 
(zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de 
marktwaarde, met uitzondering van: 
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen 

rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van een 
eeuwigdurende looptijd voor de bepaling van de eindwaarde als onderdeel van de DCF-methode. Ten aanzien van de 
gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast. 

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van 
(huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt 
gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met 
gemeenten. Stichting Woonplus Schiedam hanteert in haar beleid een streefhuur van 81% van de maximaal redelijke 
huur. 

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie en 
het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 
onderhoudsnormen in de markt. Stichting Woonplus Schiedam hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte 
van de marktwaarde: 
a. Voor het niet planmatig onderhoud is de norm bepaald op basis van de referentiekwaliteit en vaste prijsafspraken 
b. Voor het planmatig onderhoud is de norm bepaald op basis van de conditiemeting conform NEN2767 en de daaruit 

voortvloeiende gewenste kwaliteit en vaste prijsafspraken 
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden 

verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de 
corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de 
resultatenrekening. Stichting Woonplus Schiedam hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de 
marktwaarde: 
a. Maatschappelijke beheerkosten, zoals passend toewijzen, sociaal beheer en incasso, vallen onder lasten verhuur en 

beheer en zijn toegerekend aan de norm beheer 
b. Kosten voor het ontwikkelen van vastgoed en assetmanagement vallen onder lasten verhuur en beheer en zijn 

toegerekend aan de norm beheer 
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c. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit en leefbaarheid volgens de resultatenrekening zijn toegerekend 
aan de norm beheer 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde. Hierbij wordt dus verondersteld dat de 
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 

 
Stichting Woonplus Schiedam heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd in de beleidswaarde: 

 

 Ultimo 2019 Ultimo 2018 

Streefhuur ..% van de maximaal redelijke huur 81% 82% 

Onderhoudsnorm € 1.716 € 1.444 

Beheerlasten € 1.020 € 1.132 

Verhuurderheffing Cf marktwaardering Cf marktwaardering 

Discontovoet 6,4% 6,5% 

 
Voor zover de gehanteerde uitgangspunten afwijken van die voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat, zijn 
deze afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) 
en geënt op de voorschriften opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. 

 
Stichting Woonplus Schiedam heeft woningen verkocht onder voorwaarden waarbij de koper een contractueel bepaalde 
korting op de reële marktwaarde krijgt. De verwerking van dergelijke transacties hangt af van de contractuele voorwaarden. 
Stichting Woonplus Schiedam heeft onroerende zaken die onder voorwaarden aan een derde zijn verkocht (VOV) onder de 
regelingen: Slimmer kopen en/of maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), waarvoor Stichting Woonplus Schiedam een 
terugkoopplicht en/of terugkooprecht kent. Beide transacties zijn aangemerkt als een financieringsactiviteit. 

 
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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Materiële 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. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt 
niet afgeschreven. 
 
Financiële vaste activa 

 
Latente belastingvorderingen 

 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva 
volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De 
berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar 
gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 
 
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie 
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen 
kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut. 
 
De latente belastingvorderingen zijn berekend tegen het nominale belastingtarief van 20% over de eerste € 0,2 mln. 
daarboven 25%. De opgenomen latentie voor tijdelijke verschillen heeft betrekking op complexen bestemd voor de 
verkoop, het afschrijvingspotentieel en langlopende schulden. 
 

De waardering heeft plaats gevonden tegen contante waarde, waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto-rente. De 
netto-rente bestaat uit de voor Stichting Woonplus Schiedam gemiddelde rentevoet voor langlopende leningen van 3,3 % 
onder aftrek van belasting op basis van het nominaal belastingtarief. 

 
Voorraden 

 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 

 
Vastgoed bestemd voor de verkoop betreft de voorraad woningen (teruggekochte woningen uit hoofde van een 
terugkoopplicht). De teruggekochte woningen worden gewaardeerd tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele 
korting en na eerste verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is de 
verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties van referentiewoningen. 

 
Vorderingen 

 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden 

in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De 
onder de overlopende activa opgenomen vordering STEP-subsidie is gewaardeerd tegen de toegezegde bedragen (contante 
waarde van de uitbetalingen). 

 
Liquide middelen 

 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courant schulden 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 voor onrendabele investeringen en herstructureringen 
 
In de jaarrekening worden naast de 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 nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld 
aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling. Van een feitelijke verplichting is 
sprake indien de formalisering van de verplichting en de externe communicatie 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 desbetreffende 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 latente belastingen 
 
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het 
geldende belastingtarief. Op deze voorziening zijn de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van 
beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de latente belastingvorderingen. 
 
Overige voorzieningen 
 
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgave die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

 
Voorziening pensioenen 

 
Stichting Woonplus Schiedam heeft een pensioenregeling bij 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.  
 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van 31 december 
2019 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 110,7%. In 2018 was de beleidsdekkingsgraad van het 
pensioenfonds 115,9%. Stichting Woonplus Schiedam heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Op de langere termijn moet er 
een dekkingsgraad van 125% bereikt zijn. De SPW heeft hiertoe een herstelplan ingediend, waarbij dit binnen 10 jaar 
bereikt moet gaan worden. 
 
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja, welke , verplichtingen naast de betaling van 
de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premies op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, 
waaronder eventuele herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Stichting Woonplus Schiedam 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 een disconteringsvoet voor belastingen die de actuele marktrente 
weergeeft. 
 
De toevoegingen aan en de vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening.  
 
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer Stichting Woonplus Schiedam beschikkingsmacht heeft 
over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de 
pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan Stichting Woonplus Schiedam, en wanneer de pensioenvordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Ultimo 2019 (en 2018) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en verplichtingen naast de betaling van de 
jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premies. 

 
Voorziening jubileumuitkering 
 
De voorziening jubileumuitkeringen wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende 
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salaris 
stijgingen en de blijfkans. 
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Langlopende schulden 
 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Stichting Woonplus Schiedam 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. 
 
Voor extendible/tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis van de gemiddelde contractuele rente over de 

volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat de vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet worden. 
 
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. 
 
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
 
Stichting Woonplus Schiedam maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. 
De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of er met het 
afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast. Indien er geen kostprijs hedge accounting wordt 
toegepast, wordt er door Stichting Woonplus Schiedam een voorziening getroffen voor een eventuele reële waarde van het 
derivaat die lager is dan de kostprijs. 
 
Stichting Woonplus Schiedam past kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, 
wordt dit door Stichting Woonplus Schiedam gedocumenteerd. Stichting Woonplus Schiedam stelt middels een test per 
balansdatum de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van 
het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het 
hedge instrument en de afgedekte positie. 

 
Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en 
de resultaatbepaling van het hedge instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat Stichting Woonplus 
Schiedam derivaten tegen kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden 
verwerkt. 

 
Het ineffectieve deel van de hedge relatie wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt indien het hedge instrument 
een negatieve reële waarde heeft. 
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6        GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET  GECONSOLIDEERDE RESULTAAT 
 
Huuropbrengsten 
 
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn zowel 
de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. De jaarlijkse huurverhoging is 
van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2019 bedroeg dit maximumpercentage 4,1% tot 
een inkomen van € 42.436, inkomens boven dit bedrag bedroeg het maximumpercentage 5,6%. De opbrengsten uit hoofde 
van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van verlening van diensten. De mutatie van de voorziening 
voor dubieuze debiteuren en de afboeking van dubieuze huurdebiteuren zijn onder deze post opgenomen. 
 
Opbrengsten en lasten servicecontracten 
 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde 
gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van 
de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. 
Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten 
betrekking hebben. 
 
Overheidsbijdragen 
 
De overheidsbijdrage hebben betrekking op de specifieke regelingen en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd op het 
moment dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. 
 
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". 
 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten van vastgoed. Dit betreffen 
naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten, die feitelijk betrekking hebben op 
onderhoudsactiviteiten. 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. De overige directe operationele lasten 
exploitatiebezit zijn echter wel kosten die worden veroorzaakt door het feit dat Stichting Woonplus Schiedam vastgoed 
heeft. 
 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder "Toerekening baten en lasten". 
 
Netto gerealiseerd verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
 
De post netto gerealiseerd verkoopresultaat 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 overdracht van economische rechten en verplichtingen (passeren akte van levering). 
 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door: 
- de waardevermindering die is ontstaan door aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 

investeringen in nieuwbouw en herstructurering indien en voor zover de verwachte marktwaarde lager is dan de 
kostprijs; 

- de terugname van eerder genomen waardeverminderingen door gewijzigde inschattingen van stichtingskosten/ 
marktwaarde; 

- de afwaardering (en eventuele terugnames van eerder genomen afwaarderingen) van grondposities; 
- afboeking van eerder geactiveerde bedragen voor investeringsprojecten. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of verliezen, die ontstaan door een 
wijziging in de marktwaarde 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(exclusief het effect van onrendabele investeringen en herstructureringen). 
 
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. 

 
Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
 
Hieronder worden de opbrengsten en kosten verantwoord die te relateren zijn aan de dochtermaatschappij Woonplus VvE 
Beheer B.V. 
 
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 winst- en verliesrekening 
voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 
het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de 
verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in "Toerekening baten en lasten".  
 
Pensioenlasten 
 
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf “voorziening voor 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 de primaire activiteiten of de niet-primaire activiteiten toegerekend kunnen worden 
middels de systematiek toegelicht in "Toerekening baten en lasten". De overige organisatiekosten betreffen niet-object-
gebonden kosten en algemene organisatiekosten. 
 
Kosten omtrent 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. De kosten 
die zijn te relateren aan leefbaarheid, zijn de kosten van werkzaamheden die zijn gemaakt voor niet in eigendom van de 
Stichting Woonplus Schiedam zijnde gebouwen en gronden (zoals openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn voor de 
verhuurexploitatie. De indirecte kosten, lonen en salarissen en overige organisatiekosten die gemaakt zijn voor de niet in 
het eigendom van Stichting Woonplus Schiedam zijnde gebouwen en die ook niet noodzakelijk zijn voor de 
verhuurexploitatie en die aan het boekjaar toe te rekenen zijn, worden ook verantwoord als leefbaarheidsuitgaven. 
 
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. 
 
Belastingen 
 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening 
houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en 
na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 
1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Stichting Woonplus Schiedam heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. 
Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) 
af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is 
opgezegd. 
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De overeenkomst is stilzwijgend verlengd. 
 
Stichting Woonplus Schiedam heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2019 en 
het fiscale resultaat 2019 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties 
nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen 
schatting. 
 
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 personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. 
De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van deze werkelijke activiteiten 
van de werknemers. 

 
 
7        GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
 
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom 
uit operationele activiteiten. 
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8        TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA  

 

31-12-2019 

  

 

31-12-2018 

 €  € 

1. Vastgoedbeleggingen    

DAEB vastgoed in exploitatie 1.250.577.708  1.126.508.681 
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 48.220.505  46.425.775 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. 28.814.665  26.687.189 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 15.023.014  5.659.204 

 1.342.635.892  1.205.280.849 

 
 
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

   

 

DAEB vastgoed in exploitatie 
Niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie

2019 

€ 

2018 

€ 

2019 

€ 

2018 

€

 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 502.532.926  499.416.235  29.295.006  31.685.817 
Cumulatieve herwaardering 623.975.755  496.521.256  17.130.769  13.752.207 

Boekwaarde per 1 januari 1.126.508.681  995.937.491  46.425.775  45.438.024 

 
Mutaties 

       

Investeringen 10.260.939  1.755.954  -  135.547 
Investeringen - oplevering nieuwbouw 4.404.099  3.601.391  -  - 
Buitengebruikstellingen en afstotingen -887.762  -4.124.012  -460.496  -643.001 
Herwaarderingen 110.173.202  -  2.255.226  - 
Herclassificaties marktwaarde -  -238.556  -  238.556 
Investeringen aankopen 118.549  -  -  - 
Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-vastgoed        
in exploitatie -  1.883.357  -  -1.883.357 
Aanpassing marktwaarde -  127.693.056  -  3.140.006 

Totaal mutaties 2019 124.069.027  130.571.190  1.794.730  987.751 

 
Boekwaarde per 31 december 

       

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 516.428.751  502.532.926  28.834.510  29.295.006 
Cumulatieve herwaarderingen 734.148.957  623.975.755  19.385.995  17.130.769 

 1.250.577.708  1.126.508.681  48.220.505  46.425.775 

 
Per 31 december 2019 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 753 mln. Deze 
heeft voor € 734 mln. betrekking op het DAEB-vastgoed en voor € 19 mln. op het niet-DAEB- vastgoed. 
 
De investeringen (€ 14,8 mln.) bestaan uit:  
- Oplevering van 66 all-electric woningen aan de J. de Wittsingel en de Heinsiusstraat in Nieuwland € 4,4 mln. 
- Oplevering 78 gerenoveerde woningen aan de A. Ariënsstraat, ook in de wijk Nieuwland € 5,0 mln. 
- In diverse woningen zijn boilers en/of centrale verwarming aangebracht € 0,9 mln.  
- Oplevering van 24 nieuwe, duurzame, eengezinswoningen in de Wetenschappersbuurt € 4,4 mln. 
- In exploitatie nemen van twee teruggekochte woningen die destijds onder voorwaarden waren verkocht € 0,1 mln. 
 
De desinvesteringen (€ 1,3 mln.) bestaan uit: 
- Overdracht van 67 woningen (DAEB) en 7 overige eenheden (Niet-DAEB) aan de gemeente Schiedam.  

Deze eenheden worden gesloopt ten behoeve van de ontwikkeling van fase D in de Wetenschapersbuurt € 0,8 mln. 
- De verkoop van 3 woningen (DAEB) en 2 woningen en 11 overige eenheden (Niet-DAEB) € 0,5 mln. 

 
Het verschil tussen de historische kostprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie wordt in de winst- en 
verliesrekening verwerkt als niet gerealiseerde waardeverandering; € 115,8 mln. (DAEB € 113,2 mln. en Niet-DAEB € 2,6 
mln.). Door de realisatie uit hoofde van verkoop en sloop is de herwaardering van het vastgoed in exploitatie € 3,5 mln. 
lager.
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Desinvesteringen Historische 

kostprijs 

Herwaardering Resultaat*)     

DAEB 

Resultaat*)     

niet-DAEB 

Totaal Winst- en 

Verliesrekening 

 € € € € € 

Te slopen:      

DAEB 793.403 2.927.315 3.720.718 - 3.720.718 

Niet-DAEB 9.726 221.781 - 231.507 231.507 

Totaal 803.129 3.149.096 3.720.718 231.507 3.952.225 

      

Verkocht:      

DAEB 94.359 140.041 234.400 - 234.400 

Niet-DAEB 450.770 195.205 - 645.975 645.975 

Totaal 545.129 335.246 234.400 645.975 880.375 

      

Totaal DAEB 887.762 3.067.356 3.955.118 - 3.955.118 

Totaal Niet-DAEB 460.496 416.986 - 877.482 877.482 

Totaal 1.348.258 3.484.342 3.955.118 877.482 4.832.600 

 

*) Dit betreft de marktwaarde die ten laste van het resultaat wordt gebracht in verband met sloop en verkoop. 

 

Voor positieve niet-gerealiseerde waardeveranderingen wordt een herwaarderingsreserve gevormd in het eigen vermogen. 
De herwaarderingsreserve bedraagt voor het DAEB bezit € 737,5 mln. en voor het Niet-DAEB bezit € 19,8 mln. Voor het 
verloop van de herwaarderingsreserve verwijzen wij naar de toelichting op het eigen vermogen.  
Negatieve waardeveranderingen worden niet in de herwaarderingsreserve, maar ten laste van het eigen vermogen 
verwerkt. De waardeverandering ten laste van het eigen vermogen bedraagt voor het DAEB bezit € -3,4 mln. en voor het 
Niet-DAEB bezit € -0,4 mln. De cumulatieve herwaardering bedraagt voor het DAEB bezit € 734,1 mln. en voor het Niet-
DAEB bezit € 19,4 mln. 
 
Uitgangspunten marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die 
is bepaald op basis van het 'Handboek modelmatig waarderen marktwaarde' die als bijlage is opgenomen bij de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde 
middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de 
berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden: 
 
- Markthuur (stijging): door de taxateurs generiek vastgestelde markthuurtabel; 
- Leegwaarde (stijging):door de taxateurs op basis van referenties bepaalde leegwaarde; 
- Disconteringsvoet: door de taxateurs gehanteerde model ontwikkeld door ValueMetrics conform de Best Practice; 
- Onderhoud: op basis van de VTW-norm 2019; 
- Mutatie- en verkoopkans: op basis van historie 2015-2019 en daar waar nodig door de taxateurs gecorrigeerd op basis 

van de Best Practice; 
- Erfpacht: canon volgens contracten; 
- Exit yield: in beginsel is het handboek gevolgd en daar waar nodig door de taxateurs een correctie toegepast. 
 
Toepassing van het Handboek en de daarbij gehanteerde vrijheidsgraden leidt op de totale portefeuille tot een 
marktwaardestijging van 11,3%. Dit wordt met name veroorzaakt door de leegwaardestijging van de eengezinswoningen 
met gemiddeld 11% en de meergezinswoningen met gemiddeld 15% als gevolg van een toenemende druk op de markt. 
 
De waardestijging van de portefeuille bedraagt € 125,9 mln. en is opgebouwd uit de volgende elementen: 
- Voorraadmutaties  + €   1,2 mln. 
- Marktontwikkeling  + € 80,7 mln. 
- Mutatie objectgegevens  + € 14,3 mln. 
- Methodische wijzigingen  + € 29,7 mln.
 
Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden 
wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht 
kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het 
kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB vastgoed. De waarderingscomplexen 

ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald: 
  



- 20 -  

Stichting Woonplus Schiedam te Schiedam Definitief 2020-05-11 
   

 

 

Locatie 

(Postcode) 
 

Type 

 

Bouwjaar 

 

Strategie 

 

Lift 

 

Grondpositie 

3111 Eengezinswoning 1900-1919 Door exploiteren Ja Eigendom 

3112 Meergezinswoning 1920-1939 Verkoop Nee Erfpacht 

3114 Parkeerplaats 1940-1959 Sloop   

3116 Garagebox 1960-1969    

3117 Bedrijfsonroerendgoed 1970-1979    

3118 Maatschappelijk onroerend goed 1980-1989    

3119  1990-1999    

3121  2000-2009    

3122  2010-2019    

3123      

3124      

 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische 
parameters: 

 2020  2021  2022  2023 e.v. 

 

Parameters woongelegenheden 
       

Prijsinflatie 1,30 %  1,50 %  1,80 %  2,00 % 
Looninflatie 2,50 %  2,50 %  2,50 %  2,50 % 
Bouwkostenstijging 3,50 %  2,50 %  2,50 %  2,50 % 
Leegwaardestijging 7,00 %  2,00 %  2,00 %  2,00 % 
Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW (€) 1.179,00  1.179,00  1.179,00  1.179,00 
Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW (€) 868,00  868,00  868,00  868,00 
Beheerkosten per vhe – EGW (€) 447,00  447,00  447,00  447,00 
Beheerkosten per vhe – MGW (€) 439,00  439,00  439,00  439,00 
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

11,50 % 
 

0,09 % 

 11,50 % 
 

0,09 % 

 11,50 % 
 

0,09 % 

 11,50 % 
 

0,09 % 
Verhuurderheffing (% van de WOZ) 
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 
zelfstandige eenheden 

0,56 % 
 

1,00 % 

 0,56 % 
 

1,20 % 

 0,56 % 
 

1,30 % 

 0,54 % 
 

0,50 % 
Huurderving (% van de huursom) 
Verkoopkosten bij uitponden (% van de 
leegwaarde) 

1,00 % 
 

1,40 % 

 1,00 % 
 

1,40 % 

 1,00 % 
 

1,40 % 

 1,00 % 
 

1,40 % 

 

Voor de juridische splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van 
een verhuureenheid. Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen bedraagt 3 maanden. 

 

 2020  2021  2022  2023 e.v. 

 

Parameters bedrijfsmatig en 
maatschappelijk onroerend goed 

       

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (€) 5,60  5,60  5,60  5,60 
Mutatieonderhoud per m2 bvo (€) 9,40  9,40  9,40  9,40 
Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,00 %  3,00 %  3,00 %  3,00 % 
Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00 %  2,00 %  2,00 %  2,00 % 
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

0,27 % 
 

0,13 % 

 0,27 % 
 

0,13 % 

 0,27 % 
 

0,13 % 

 0,27 % 
 

0,13 % 

 
Het instandhoudingsonderhoud per m2 BVO-M0G bedraagt € 6,80. 
Het mutatieonderhoud per m2 bvo - MOG bedraagt € 11,40. Marketing (% van de marktjaarhuur) bedraagt 14%. De 
mutatieleegstand in maanden bedraagt 6 maanden. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

 2020  2021  2022  2023 e.v. 

 

Parameters parkeerplaatsen 
       

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats (€) 52,00  52,00  52,00  52,00 
Instandhoudingsonderhoud - garagebox (€) 173,00  173,00  173,00  173,00 
Beheerkosten - parkeerplaats (€) 27,00  27,00  27,00  27,00 
Beheerkosten - garagebox (€) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

38,00 
 

0,24 % 

 38,00 
 

0,24 % 

 38,00 
 

0,24 % 

 38,00 
 

0,24 % 
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Voor de juridische splitsingskosten en de verkoopkosten is een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid. De 
mutatieleegstand in maanden bedraagt 6 maanden. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 
 

Inschakeling taxateur 
Jaarlijks wordt 1/3 deel van het vastgoed in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe 
taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van het vastgoed 
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. Voor het 2/3 deel dat niet getaxeerd wordt, wordt een markttechnische update 
verricht 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 Stichting Woonplus 
Schiedam en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 
 

Bandbreedte parameters 
Leegwaarde: Woningen met een hoge leegwaarde > € 250K, zowel in de basis als in de full variant, betreffen voornamelijk 
relatief nieuwe woningen met een oppervlakte > 100m2. Woningen met een lage waarde < € 80K in de full variant 
betreffen relatief kleine woningen aan het Edisonplein en sloopwoningen aan de Van Heuven Goedhartstraat. 
 

Disconteringsvoet: Disconteringsvoet woningen in de full variant heeft een grotere bandbreedte dan in de basis variant. 
Enerzijds als gevolg van het hanteren van het model ontwikkeld door ValueMetrics conform de Best Practice. Anderzijds 
als gevolg van een gehanteerde opslag voor bijzondere complexen als sloopcomplexen. 
 

Markthuur: Markthuur woningen in de full variant is bepaald op basis van de door de taxateurs vastgestelde 
markthuurtabel gespecificeerd naar de regio Rotterdam. 
 

Onderhoud: Onderhoud woningen in de full variant is bepaald op basis van de VTW normering 2019 uit de Vastgoed 
Taxatiewijzer. Hierin wordt ook een normbedrag voor de aanwezigheid van liften opgenomen. Ook de norm op 
woningniveau wordt naar oppervlakte verfijnd. Overige vrijheidsgraden worden gehanteerd volgens de basisvariant. 
 

Zie hieronder de tabellen: 
Model Disconteringsvoet DE 

 Basis Full 

 Min Max Min Max 
Woning 6,28% 6,94% 3,60% 11,10% 
Parkeerplekken 6,28% 6,37% 6,16% 7,50% 
BOG 8,07% 8,97% 6,05% 10,30% 

 

Model Disconteringsvoet UP 

 Basis Full 

 Min Max Min Max 
Woning 6,68% 7,34% 4,20% 11,50% 
Parkeerplekken 6,28% 6,37% 6,06% 7,90% 
BOG nvt nvt nvt nvt 

 

Model Markthuur 

 Basis Full 

 Min Max Min Max 
Woning € 459 € 1.355 € 405 € 1.343 
Parkeerplekken € 18 € 182 € 33 € 125 
BOG nvt nvt nvt nvt 

 
Model Onderhoud 

 Basis Full 

 Min Max Min Max 
Woning € 370 € 1.825 € 405 € 2.077 
Parkeerplekken € 52 € 173 € 40 € 187 
BOG € 50 € 4.463 € 18 € 5.364 

 

Model Leegwaarde 

 Basis Full 

 Min Max Min Max 
Woning € 40.236 € 384.612 € 68.000 € 341.587 
Parkeerplekken € 1.043 € 45.911 € 4.500 € 22.000 
BOG nvt nvt nvt nvt 

 

WOZ-informatie 
De WOZ-waarde bedraagt 01-01-2019 € 1,38 miljard (01-01-2018: € 1,29 miljard).
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Beleidswaarde 

Omdat de doelstelling van Stichting Woonplus Schiedam is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar 
niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed 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 hieronder de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie toegelicht. Deze 
beleidswaarde sluit aan op het beleid van Stichting Woonplus Schiedam en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 
 
De beleidswaarde van BOG/MOG/ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de 
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
De beleidswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2019 € 620.096 (31 december 
2018: € 568.142). 
De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2019 € 39.397 (31 december 
2018: € 37.803). 

 
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 
 DAEB-vastgoed  Niet-DAEB 

vastgoed 

 €  € 
    
Marktwaarde verhuurde staat per 31-12-2019 1.250.578  48.220 

    
Beschikbaarheid (door exploiteren) 79.136  -376 

Betaalbaarheid (huren) 364.510  7.776 

Kwaliteit (onderhoud) 75.639  360 

Beheer (beheerkosten) 111.197  1.063 

 
Beleidswaarde per 31-12-2019 

 
620.096 

  
39.397 

 
 DAEB-vastgoed  Niet-DAEB 

vastgoed 

 €  € 
    
Marktwaarde verhuurde staat per 31-12-2018 1.126.509  46.426 
    
Beschikbaarheid (door exploiteren) 152.794  4.492 
Betaalbaarheid (huren) 244.418  4.773 
Kwaliteit (onderhoud) 29.851  -1.993 
Beheer (beheerkosten) 131.304  1.351 

 

Beleidswaarde per 31-12-2018 
 

568.142 

  

37.803 

 
 
Eigen vermogen 
Per 31 december 2019 is in totaal € 757 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen 
(2018: € 641 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de 

kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is 
daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten 
geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. 

 

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 114 miljoen in het eigen 
vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het 
verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Stichting Woonplus 
Schiedam. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de 
marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 
Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 
kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie 
van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- 
en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de 
corporatie. 
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Toelichting bij activa in exploitatie: sensitiviteitsanalyse 
 
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als 
volgt: 

 2019 

Disconteringsvoet 6,4 % 

Streefhuur per maand € 537 per woning 

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 2.736 per woning 
wwoningwoning  

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten 
heeft op de beleidswaarde: 
 
Effect op de beleidswaarde: Mutatie t.o.v. uitgangspunt Effect op de beleidswaarde  

(x € 1000,-) 
Disconteringsvoet 0,5% hoger € 58.689  lager 

Streefhuur per maand € 25 hoger € 51.521 hoger 

Lasten onderhoud per jaar € 100 hoger € 31.737  lager 

Lasten beheer per jaar € 100 hoger € 31.436  lager 

 
 
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling 
van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in de komende perioden, 
denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.  
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie 

 

Onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden. 

Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie

2019 
€ 

2018 
€ 

2019 
€ 

2018 
€

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 22.379.086  22.719.632  15.810.638  9.163.233 
Cumulatieve herwaardering 4.308.103  1.000.167  -10.151.434  -2.397.486 

Boekwaarde stand per 1 januari 26.687.189  23.719.799  5.659.204  6.765.747 

 
Mutaties 
Investeringen 

 

- 

 
 

- 

 
 

21.456.893 

 
 

11.715.857 
Desinvesteringen -684.403  -73.486  -13.848.370  -5.068.455 
Herwaarderingen 2.811.879  3.307.936  1.755.287  -7.753.945 
Herclassificatie -  -267.060  -  - 

Totaal mutaties 2019 2.127.476  2.967.390  9.363.810  -1.106.543 

 
Boekwaarde per 31 december 
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

 

21.694.683 

 
 

22.379.086 

 
 

23.419.161 

 
 

15.810.635 
Cumulatieve herwaarderingen 7.119.982  4.308.103  -8.396.147  -10.151.431 

Boekwaarde per 31 december 28.814.665  26.687.189  15.023.014  5.659.204 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
 
Stichting Woonplus Schiedam heeft in het verleden woningen onder voorwaarden verkocht onder de labels "Slimmer Koop", 
"Koopplus", "MGE 1997" en "MGE 1999". Aan de kopers van woningen aan o.a. het Bachplein, het Schubertplein, de van 
Maanenstraat en de Havendijk is een korting verleend tussen de 0% en 20% onder de voorwaarde dat Stichting Woonplus 
Schiedam bij terugkoop van de woning deelt in de waardeontwikkeling. Dit kan, afhankelijk van het label, variëren van 15% 
tot 50%. In 2019 zijn 4 woningen teruggekocht. Stichting Woonplus Schiedam heeft ultimo 2019 180 woningen verkocht 
onder voorwaarden (2018: 184). 
 
In 2019 zijn vier woningen, verkocht onder voorwaarden, aan Woonplus te koop aangeboden. Twee woningen zijn verkocht 
zonder voorwaarden (€ 442k) één woning is in exploitatie genomen (€ 131k) en één woning is ultimo 2019 nog niet 
(door)verkocht en daarom opgenomen onder de post ’voorraden’. De waarde op het moment van terugkoop van deze 
woning is gelijk aan de VOV-waarde op 1 januari, ad € 111k. Stichting Woonplus Schiedam heeft daarnaast een vergoeding 
van 20k betaald voor zelf aangebrachte voorzieningen. 
 
De waarde van de woningen die onder voorwaarden zijn verkocht, is toegenomen met ruim € 2,8 mln. De leegwaardestijging 
voor de woningen aan het Bachplein bedraagt, volgens de taxateurs die het bezit taxeren c.q. de waarde valideren, 
gemiddeld 10,4% en de stijging van de woningen aan het Schubertplein bedraagt 14,3%. De marktwaarde van de woningen 
aan het Bach- en Schubertplein die zijn verantwoord in de jaarrekening als woningen verkocht onder voorwaarden zijn 
daarom met zo’n 12% toegenomen; van € 19 mln. naar € 21 mln.  
 
Omdat geen (leegwaarde)taxatie (of validatie) voor de overige woningen, verantwoord in de jaarrekening onder de post 
verkocht onder voorwaarden, is uitgevoerd (woningen zijn niet in bezit van Woonplus), wordt voor de berekening van de 
stijging van de leegwaarde de prijsindex van de bestaande verkoopwoningen gehanteerd. Deze index bedraagt over 2019 
ongeveer 7,3%. De marktwaarde van de overige woningen verkocht onder voorwaarden neemt toe tot € 12,7 mln.  
 
De woningen verkocht onder voorwaarden worden gemiddeld tegen 85% van de leegwaarde in de balans opgenomen; zo’n 
€ 28,8 mln. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
 
De investeringen (€ 21,5 mln.) in 2019 hebben voornamelijk betrekking op uitgaven ten behoeve van: 
- 24 nieuwbouw woningen in de Wetenschappersbuurt, fase B € 2,6 mln.  
- 10 nieuwbouw woningen in de Wetenschappersbuurt, fase C € 1,1 mln. 
- 46 nieuwbouw woningen aan het Fabriplein € 6,7 mln.  
- 29 nieuwbouw woningen in Harga Midden (aankoop) € 3,9 mln.  
- Renovatie van 72 woningen en 8 winkels aan de Lorentzlaan € 4,2 mln. 
- Renovatie van 78 woningen aan de A. Ariënstraat € 0,3 mln.  
- Uitverhuiskosten € 1,1 mln. 
- Uitgaven overige projecten € 1,6 mln. 
 
Er is in totaal aan de zogenoemde "uitverhuiskosten" € 1,1 mln. uitgegeven, dit heeft betrekking op de uitverhuizing van 

de huurders van verouderde woningen in het herontwikkelingsgebied ‘Parkweg Midden’ en de Wiltonflats.  
 
De desinvesteringen (€ 13,8 mln.) bestaan uit:  
- Oplevering 66 all-electric woningen aan de J. de Wittsingel en de Heinsiusstraat in Nieuwland € 4,4 mln. 
- Oplevering 78 gerenoveerde woningen aan de A. Ariënsstraat, ook in de wijk Nieuwland € 5,0 mln.  
- Oplevering 24 nieuwe, duurzame, eengezinswoningen in de Wetenschappersbuurt € 4,4 mln. 
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2. Materiële vaste activa 

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Onroerende en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie 

 
 2019  2018 

€  € 

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 10.521.393 
 

10.333.266 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -8.079.503  -7.811.430 

Herrekende stand per 1 januari 2.441.890  2.521.836 

 
Mutaties 
Investeringen 

 

627.412 

 
 

277.227 
Desinvesteringen -873.423  -89.100 
Afschrijving desinvesteringen 873.423  88.641 
Afschrijvingen -341.870  -356.714 

Totaal mutaties 2019 285.542  -79.946 

 
Boekwaarde per 31 december 
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

 

10.275.382 

 
 

10.521.393 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.547.950  -8.079.503 

 2.727.432  2.441.890 

 
De investeringen in de onroerende zaken ten dienste van de exploitatie hebben onder andere betrekking op: 
- De aanschaf van laptops en docking-stations € 240k 
- De upgrade naar de release 17 van het ERP-systeem ‘Empire’ € 190k 
- De ontwikkeling en invoering van een nieuwe logo en de aanpassing van de huisstijl € 70k 
 
De desinvesteringen hebben betrekking op diverse hard- en software (die volledig zijn afgeschreven). 

 
Op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt lineair afschreven. De afschrijvingstermijnen 
luiden als volgt: 

- Grond geen afschrijvingen 
- Kantoorpand 40 jaar 
- Verbouwingen 10 jaar 
- Inventaris 5 jaar 
- Vervoersmiddelen 10 jaar 
- Automatisering 5 jaar 

 

3. Financiële vaste activa   
31-12-2019 

 
31-12-2018 

  € € 
Latente belastingvordering(en)    

Latente belastingvorderingen  445.498 560.503 

 
Het verloop van de post latente belastingvorderingen (lang) is als volgt: 

   

      2019     2018 

Boekwaarde per 1 januari  560.503 1.804.982 

Mutaties:    

Mutatie uit hoofde van verwachte verkopen  - -164.765 

Mutatie latentie uit hoofde van waarderingsverschil leningen  - -27.079 

Mutatie latentie uit hoofde van afschrijvingspotentieel  -115.005 -1.052.635 

  -115.005 -1.244.479 
 

Boekwaarde per 31 december  445.498 560.503 

 
De latente belasting vorderingen hebben per 31 december 2018 betrekking op de latenties die gevormd zijn uit hoofde van 
het fiscale afschrijvingspotentieel en het disagio ten aanzien van de leningen. 
Het woningbezit van Woonplus bestaat voor een deel uit woningen waarvan de fiscale boekwaarde hoger is dan 100% van 
de WOZ (de fiscale bodemwaarde). Over deze woningen kan mogelijk de komende jaren fiscaal worden afgeschreven. 
De actieve latentie ten aanzien van het fiscaal afschrijvingspotentieel bedraagt ultimo 2019 € 445k. Dit bedrag is bepaald 
door de fiscale boekwaarde ultimo 2019 af te zetten tegen de (voorlopige) WOZ waarde 2020 en de marktwaarde per 31-
12-2019. Slechts indien de fiscale boekwaarde hoger is dan de WOZ én de marktwaarde, wordt een latentie bepaald. 
Het fiscale afschrijvingspotentieel is contant gemaakt tegen de resterende afschrijvingsduur van de van toepassing zijnde 
verhuureenheden op basis van een rente van 2,58%. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde vermogenskostenvoet 
op de langlopende leningen en gecorrigeerd met een afslag voor de vennootschapsbelasting. De gemiddelde looptijd 
bedraagt 4 jaar (2018:5 jaar) 
 
Ultimo 2018 is het commercieel-fiscaal verschil met betrekking tot het disagio ten aanzien van de leningen € 114k. In het 
fiscaal resultaat over 2019 is een afschrijvingslast van € 114k. verwerkt waardoor het commercieel / fiscaal verschil ultimo 
2019 nihil is. Zodoende is ultimo 2019 geen latentie ten aanzien van het disagio t.a.v. de leningen opgenomen. De nominale 
waarde van de belastinglatentie bedraagt € 474k (2018: € 949k).   
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VLOTTENDE ACTIVA 
 

4. Voorraden 

 

 
 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 

31-12-2019 
€ 

31-12-2018 
€

Vastgoed bestemd voor de verkoop 131.143 287.060 
 
De teruggekochte woningen (VoV) die bestemd zijn voor de verkoop worden onder de post vastgoed bestemd voor verkoop 
opgenomen. Op 1 januari waren twee woning onder deze post opgenomen. Een van deze woningen is in exploitatie 
genomen (€ 73k). De ander is verkocht (€ 214k). Eén woning, die in 2019 is teruggekocht, is ultimo 2019 nog niet 
verkocht en daarom gerubriceerd  onder de post ’voorraden’. De waarde op het moment van terugkoop van deze woning 
is gelijk aan de VoV-waarde op 1 januari, ad € 111k. Stichting Woonplus Schiedam heeft daarnaast een vergoeding van  
€ 20k betaald voor zelf aangebrachte voorzieningen. De verwachting is dat deze woning in 2020 wordt verkocht. 
 

5. Vorderingen 
 

 
 

31-12-2019 

  

 
 

31-12-2018 

 €  € 

Huurdebiteuren    

Huurdebiteuren 989.894  1.077.381 

 989.894  1.077.381 
Voorziening wegens oninbaarheid -382.000  -363.000 

 607.894  714.381 

De huurachterstand huurdebiteuren per 31-12-19 is 1,28% van de bruto jaarhuur (2018: 1,42%). 
 

De stand van de voorziening is bepaald op basis van een percentage over het openstaand saldo per 31-12-19: 
10% = < 4 maanden 
50% = 5- 12 maanden 
100% = >12 maanden 
60% = vertrokken bewoners 
 

Latente belastingvordering(en) 

Latente belastingvordering(en) 

 
 

- 

  
 

             329.558 
  

Betreft het kortlopend deel van de post latente belasting vorderingen. 
 

Het verloop van de post latente belastingvorderingen (kort) is als volgt: 

   
 

  
         2019 

 
        2018 

Boekwaarde per 1 januari  329.558 806.022 
 

Mutaties: 
Mutatie uit hoofde van verwachte verkopen 

 

 
 - 

 
 

-43.380 

Mutatie latentie uit hoofde van waarderingsverschil leningen  -27.851 -123.321 

Mutatie latentie uit hoofde van afschrijvingspotentieel -301.707 -309.763 

 329.558 -476.464 
 

Boekwaarde per 31 december 
 

 - 
 

329.558 

    

Overige vorderingen 
   

Overige debiteuren 187.851  415.391 
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31-12-2019  31-12-2018 

€  € 

Overlopende activa    

Vooruitbetaalde kosten 929.758  800.862 

Nog te ontvangen bedragen 136.675  253.449 

Nog te ontvangen STEP-ISDE-subsidie 568.776  1.002.800 

Service contractfonds -  11.909 

 1.635.209  2.069.020 

 
De vooruitbetaalde posten hebben voornamelijk betrekking op licentiekosten en verzekeringen. 
De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op de te ontvangen vergoeding  van de gemeente Schiedam uit hoofde 
van SUWR (€ 80k) en de afrekening van de glasverzekering over 2018 (€ 57k). 
Voor de projecten aan de A. Ariënsstraat en de Lorentzlaan is STEP-ISDE-subsidie aangevraagd. De subsidie wordt 
uitgekeerd in het jaar nadat het project afgerond is. In 2019 is de subsidie voor de renovaties aan de J. de Wittsingel en  de 
Nolenslaan (gedeeltelijk) ontvangen. De verwachting is dat in 2020 de subsidie voor de projecten aan de A. Ariënsstraat 
en de Lorentzlaan (gedeeltelijk) zal worden ontvangen. 

 
6. Liquide middelen  

Bank 8.415.761  7.753.284 

Kas 2.450  2.525 

 8.418.211  7.755.809 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Woonplus Schiedam. 
Per balansdatum beschikt Stichting Woonplus Schiedam over een rekening-courant kredietfaciliteit van € 3 mln. bij de RABO 
bank. 
 
7. GROEPSVERMOGEN 
 
Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige 
balans op pagina 47 van dit rapport. 

 

8. VOORZIENINGEN   
 

 

31-12-2019 

 
 

 

31-12-2018 

  € € 

Onrendabele investeringen en herstructureringen    

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  30.489.061 9.067.425 

 
Stand per 

01-01-2019 

  
Dotatie 

 
Onttrekking 

 
Stand per  

31-12-2019 
  

€  €                    € € 

Voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen                                                                 9.067.425 

  
17.442.098        1.755.287 

 

30.489.061 

Er is een stijging van de voorziening onrendabele investeringen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de 

geplande ingreep aan het Urlusplein (voorbereiding stadswarmte) en het herontwikkelingsproject Parkweg Midden. 
 
De stichtingskosten van een (renovatie- of nieuwbouw)project worden getoetst aan de verwachte marktwaarde van de 
investering (volgens het 'Handboek modelmatig waarderen marktwaarde', full-versie). Stichting Woonplus Schiedam vormt 
vervolgens een voorziening voor het onrendabele deel van de investering zodra het betreffende project intern geformaliseerd 
en extern gecommuniceerd is.  
 
De kosten voor het verhuizen van huidige bewoners en de kosten die betrekking hebben op het einde van de exploitatie worden 
ook opgenomen  in de kosten van de investering. 
 
In 2019 zijn voorzieningen gevormd voor (€ 25,7 mln.): 
- Het herontwikkelingsgebied ‘Parkweg Midden’ € 21,4 mln.  
- De voorbereidingen voor stadswarmte t.b.v. 132 woningen aan het Jacques Urlusplein € 4,3 mln. 

 

Door aanpassing van de marktwaarde en/of stichtingskosten een herziening (vermindering) van de voorziening voor 
(-/- € 1,1 mln.): 
- 10 nieuwbouw woningen in de Wetenschappersbuurt, fase C -/- € 0,6 mln. 
- 46 nieuwbouw woningen aan het Fabriplein -/- € 1,7 mln.  
- Renovatie van 72 woningen en 8 winkels aan de Lorentzlaan -/- € 1,1 mln. 
- Renovatie van 44 woningen aan de Meesterstraat € 2,3 mln. 
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Daarnaast is de in het verleden gevormde voorziening (-/- € 7,1 mln.) vrijgevallen voor de oplevering van de:   
- Renovatie van 66 woningen aan de Johan de Wittsingel -/- € 2,0 mln.  
- Renovatie van 78 woningen aan de A. Ariënstraat -/- € 4,5 mln.  
- 24 nieuwbouw woningen in de Wetenschappersbuurt, fase B -/- € 0,6 mln.  
 
Als gevolg van de mutatie in de activa in ontwikkeling is € 1,8 mln. onttrokken aan de voorziening vanwege uitgaven.  
 
De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is zowel kort- als langlopend van aard. Verwacht 
wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 13,7 mln. binnen een jaar wordt gerealiseerd en alles zal binnen 
vijf jaar worden gerealiseerd. 
 

 

Latente belastingverplichtingen 
31-12-2019 

€ 

31-12-2018 

€

Latente belastingverplichtingen                                                                                                    -               122.944 
 
Het commercieel-fiscale verschil in waardering in vastgoed in exploitatie, kan deels worden gerealiseerd bij toekomstige 
verkopen van woningen. Op dat moment leidt de realisatie tot een afwijkende fiscale boekwinst in vergelijking met de 
boekwinst volgens de commerciële jaarrekening. Stichting Woonplus Schiedam maakt bij verkoop gebruik van de 
herinvesteringsreserve (HIR). 
 
Aan Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 272.405 is de bepaling toegevoegd dat indien het zeer waarschijnlijk is dat 
voor het betreffende actief of passief geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur plaats zal vinden, rekening dient 
te worden gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie na afloop van de 
levensduur. Deze nieuwe bepaling heeft voor Woonplus tot gevolg dat de latentie voor verkopen naar nihil tendeert doordat 
het zeer waarschijnlijk is dat Woonplus positieve boekresultaten 'doorschuift' in de boekwaarde van nieuw ontwikkeld 
en/of aangekocht bezit door toepassing van een fiscale faciliteit (herinvesteringsreserve). Voor dit nieuwe vastgoed heeft 
Stichting Woonplus Schiedam het voornemen dit blijvend te exploiteren tot het einde van de levensduur, waarna sloop en 
vervangende nieuwbouw plaatsvindt. Als gevolg daarvan wordt de latentie niet gewaardeerd in de jaarrekening 2019. 
 
In het boekjaar 2018 heeft Woonplus bij de bepaling van de latentie op het vastgoed in exploitatie rekening gehouden 
met de verwachte realisatie van het verschil tussen commerciële en fiscale waardering op termijn als gevolg van verkopen. 
Hiervoor is ultimo 2019 een latentie gevormd van € 125k (€ 123K langlopend en € 2K kortlopend). 
 
De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € - (2018: € 140k). 
 31-12-2019  31-12-2018 

€  € 

Overige voorzieningen    

Voorziening loopbaanbudget 371.780  383.678 

Voorziening jubileumuitkering 290.991  349.088 

 662.771  732.766 

 
De voorzieningen loopbaanbudget en jubileum-uitkering zijn per einde van het boekjaar opnieuw bepaald op basis 
van de CAO. 

 
Stand per 1   Dotatie/    Overige  December 
januari 2019   vrijval  Onttrekking  Mutaties  2019 

€   €  €  €  € 

 
Voorziening loopbaanbudget 383.678   40.004  -707  -51.195  371.780 

Voorziening           
jubileumuitkering 349.088   -14.765  -24.817  -18.515  290.991 

 732.766   25.239  -25.524  -69.710  662.771 

 
Voorziening loopbaanbudget 
Werknemers hebben op basis van de CAO-Woondiensten recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Jaarlijks 
wordt per werknemer maximaal € 900 aan de voorziening gedoteerd (tot een maximum van € 4.500). De uitgaven voor 
opleidingen worden op de voorziening in mindering gebracht. De voorziening valt vrij bij beëindiging van het 
dienstverband. 
 
Voorziening jubileumuitkering 
Werknemers hebben recht op een extra uitkering bij het vieren van 12,5-, 25- of 40-jarig ambtsjubileum. Hier wordt een 
voorziening voor getroffen. De voorziening valt vrij bij beëindiging van het dienstverband. Van deze voorziening is 
ongeveer € 280k langlopend. 
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9. Langlopende leningen 
 
Het verloop van de post leningen overheid en leningen kredietinstellingen voor leningen van Stichting Woonplus 
Schiedam is als volgt: 

 2019 2018 

 € € 

Boekwaarde per 1 januari 252.174.087 270.328.196 

Bij: nieuwe leningen 17.000.000 - 

Af: aflossingen 10.221.855 18.154.109 

Boekwaarde per 31 december 258.952.232 252.174.087 

 

Marktwaarde 384.467.875 308.781.716 

 

 31-12-2019 aflossings Resterende Resterende 

  verplichting looptijd >1 en looptijd > 5 

  2020 < 5 jaar jaar 

 € € € € 

Schulden/leningen overheid 2.395.206 587.778 1.807.428 - 

Schulden aan kredietinstellingen 256.557.026 15.154.563 29.869.674 211.532.789 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken 

Verkocht onder voorwaarden 22.630.097 - 22.630.097 - 

Overige schulden 2.257 - 2.257 - 

 281.584.586 15.742.341 54.309.456 211.532.789 

 
Marktwaarde 
De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen contant 
gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. De marktwaarde per 31 december 2019 bedraagt € 384 mln. (31 december 
2018: € 309 mln.). 
 
Borging door WSW 
Per ultimo december 2019 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 259 mln. (2018: € 252 mln.) borging verstrekt door 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het borgingplafond bedraagt € 282 mln. 
 
WSW-Obligoverplichting 
Per 31 december 2019 heeft Stichting Woonplus Schiedam een obligoverplichting jegens WSW ten bedragen van € 10,6 
mln. (2018: € 10,4 mln.) uit hoofde van de door WSW verstrekte borgstelling. 
 
Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 56 mln. aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op deze leningen 
wordt een vaste basisrente plus een kredietopslag betaald van gemiddeld 3,06% (2018: 3,2%). De creditspread die op 
deze leningen wordt betaald wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de gemiddelde credit spread 0,24% (2018: 
0,34%). Het vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven: 

 
Leningnummer Borgnummer Relatie Schuldrestant  Herziening spread 

99109 42564 NWB € 11.000.000 31-12-2020 
99110 42591 NWB € 7.000.000 01-09-2020 
99111 42598 NWB € 6.000.000 30-12-2020 
99112 42602 NWB € 4.000.000 01-03-2020 
99113 42604 NWB € 10.000.000 29-06-2020 
99114 43293 BNG € 8.500.000 05-04-2022 
99115 43954 BNG € 9.500.000 10-10-2022 
Totaal   €56.000.000 

 
Rente- en kasstroomrisico 
Hieronder is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd: 

 
Rente percentage Rente herzieningsperiode Resterende looptijd 

Roll over 24.656.214 Van 1 tot 3 maanden 12.803.660 < 1 jaar (kortlopend) 12.450.000 
0% - 1% 10.298.844 Van 3 tot 6 maanden 27.354.711 Van 1 tot 5 jaar 27.160.243 
1% - 2% 28.198.874 Van 6 maanden tot 1 jaar 38.240.183 Van 5 tot 10 jaar 6.824.255 

2% - 3% 75.800.000 Van 1 tot 5 jaar 49.677.102 Van 10 tot 15 jaar 47.875.642 
3% - 4% 37.286.437 Van 5 tot 10 jaar 5.666.378 Van 15 tot 20 44.838.422 
4% - 5% 64.516.076 Vanaf 10 jaar 125.210.198 > 20 jaar 119.803.670 
5% - 6% 18.195.787     
> 6% -     

 258.952.232  258.952.232  258.952.232 
 
Onder de langlopende schulden is er geen achtergestelde schuld inbegrepen. 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 15,7 mln. zijn niet begrepen in 
de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 
De gemiddelde rente bedraagt 3,30%. In 2018 was de gemiddelde rente 3,62%. 
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Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

31-12-2019 
€ 

31-12-2018 
€

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden                  22.630.097        21.713.930 
 
 
De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder een regeling 
Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en 
getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening 
gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden. 
 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  

 2019  2018 

 €  € 

 
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 

 
18.154.969 

  
18.473.820 

Vermeerderingen / verminderingen 3.558.961  1.784.569 

Stand per 1 januari 21.713.930  20.258.389 

 
Terugkoop 

 
-578.092 

  
-318.851 

Opwaarderingen 1.494.259  1.774.392 

Stand per 31 december 22.630.097  21.713.930 

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 17.576.877 
 

18.154.969 
Vermeerderingen / verminderingen 5.053.220  3.558.961 

Langlopend deel per 31 december 22.630.097  21.713.930 

 

Als gevolg van onder meer de stijging van de marktwaarde van de woningen verkocht onder voorwaarden stijgt de 
terugkoopverplichting van deze woningen met € 0,9 mln. De mutatie van de verplichting is verwerkt in de niet gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 
 
De post "Terugkoop" heeft betrekking op de teruggekochte woningen. Het verschil tussen de opgenomen verplichting van 
deze teruggekochte woningen (€ 578K) en het daadwerkelijke bedrag van de terugkoop (€ 627K) is als resultaat op de 
terugkoopverplichting in de waardeveranderingen verkochte woningen onder voorwaarden opgenomen (€ 49K). 

 

    31-12-2019     31-12-2018 

 
Waarborgsommen 

€  € 

Waarborgsommen 2.257  6.114 

 

De waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten van huurders ontvangen en dienen als eerste zekerheid 
voor de voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. Over de waarborgsommen wordt 
geen rente vergoed en worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend. 
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10. KORTLOPENDE SCHULDEN  

 
Schulden/leningen kredietinstellingen 

Overheidsleningen 587.778  580.579 
Schulden aan kredietinstellingen 15.154.563  9.641.277 

 15.742.341  10.221.856 

 

In 2020 is er 1 fixe leningen met een eindaflossing ad € 12,5 mln. Het totaal van de reguliere jaarlijkse aflossing en de 
eindaflossingen in 2019 ad € 15,7 mln. wordt per 31 december 2019 als kortlopend deel van de langlopende schulden 
verantwoord. 
 
In 2019 is er 1 fixe leningen met een eindaflossing ad € 7,0 mln. Het totaal van de reguliere jaarlijkse aflossing en de 
eindaflossingen in 2019 ad € 10,2 mln. wordt per 31 december 2018 als kortlopend deel van de langlopende schulden 
verantwoord. 

 

Schulden aan leveranciers 

Crediteuren 

 
 

5.639.945 

  
 

3.656.530 

 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 

 
 
 

757.989 

  
 
 

761.191 
Loonheffing 175.151  137.002 

Sociale lasten 81.377  76.466 

Pensioenen 41.065  96.978 

Vennootschapsbelasting 2.723.230  225.466 

 3.778.812  1.297.103 
 

    

De vennootschapsbelasting bestaat uit de nog te betalen vennootschapsbelasting over 2019 ad € 2,5 mln. en nog te 
betalen vennootschapsbelasting 2018 ad € 223K.  

 

 
Overige schulden 

Overige schulden 

 
 
 

58.216 

  
 
 

57.239 

 

De post overige schulden is samengesteld uit RC personeelsvereniging en RC HOW.    

Overlopende passiva    

Niet vervallen rente 3.577.252  3.826.361 
Overige verplichtingen 1.020.624  680.695 
Vooruit ontvangen huren 5.481.405  5.174.114 
Fondsen (serviceabonnement) 16.895  - 
Nog te verrekenen servicekosten 94.591  799.259 

 10.190.767  10.480.429 

 

De overlopende passiva neemt af met ca. € 0,3 mln. door de nog te betalen kosten 2019. De nog te verrekenen 
servicekosten zijn gedaald met ca. € 0,7 mln. door de afrekening van de stookkosten. De positie stook- en servicekosten is 
bepaald op basis van de inrekening gebrachte voorschotten minus de geboekte kosten. 
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
 
Derivaten 
Stichting Woonplus Schiedam maakt gebruik van een drietal derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor 
de verwerking, waardering en resultaatbepaling met betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) wordt 
kostprijshedge-accounting toegepast. In 2011 heeft Stichting Woonplus Schiedam een drietal renteswaps afgesloten bij 
drie verschillende banken. De swaps zijn afgesloten voor het afdekken van de financieringsrisico's bij een tweetal leningen 
die in 2013 een renteaanpassing hebben gehad. Het totale volume van de  derivatenportefeuille en onderliggende leningen 
bedraagt € 24,6 mln. Door gebruik van swaps wordt de variabele rente op de onderliggende leningen omgezet in een vaste 
rente. De reeds in 2011 afgesloten swap contracten zijn ingegaan op 1 maart 2013 en 1 mei 2013. De swaps hebben een 
gemiddeld rentepercentage over 2019 van effectief 3,6%.  
 
Marktwaarde derivaten: 
Swaps kennen net als andere soorten financiële instrumenten een marktwaarde. De marktwaarde kan zowel positief als 
negatief zijn. Maandelijks wordt de waarde van de derivatenportefeuille berekend aan de hand van de meest actuele 
rentecurve, aangevuld met een tweetal scenario's: 
- Rentedaling van 1% 
- Rentedaling van 2% 
 

De marktwaarde van de drie lopende derivatencontracten ultimo 2019 is € 10,9 mln. negatief (2018: € 8,4 mln. negatief). 
Met de drie betreffende banken zijn contractuele afspraken gemaakt over de Thresholds; de zogenaamde drempel bedragen 
waarbij een bijstortingsverplichting ontstaat. Stichting Woonplus hoeft alleen bij te storten als de negatieve marktwaarde 
van de betreffende swap de bijbehorende Threshold overschrijdt. De marktwaarde ultimo 2019 blijft voor alle drie de 
contracten ver onder de norm; er is dus géén aanleiding voor bijstorting. Een rentedaling van 1% resulteert in een 
negatieve marktwaarde van € 15,1 mln. en blijft ook ruim binnen de drempel. Een rentedaling van 2% resulteert in een 
negatieve marktwaarde van € 21,5 mln. en blijft ook binnen de drempel. De totale Threshold bedraagt € 27,5 mln. De 
daling van de marktrente heeft in 2019 geen liquiditeitsrisico opgeleverd voor Stichting Woonplus Schiedam. Stichting 
Woonplus Schiedam hoeft dan ook geen extra liquiditeitsbuffer aan te houden uit hoofde van een mogelijk 'margin call' 
voor de derivaten. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde en boekwaarde van de verschillende financiële instrumenten 
per 31 december 2018 en 31 december 2019: 
 
Rente swaps (in mln.) 2019 2018 
- Marktwaarde € 10,9 -/- € 8,4 -/- 
- Nominale waarde € 24,6 € 24,6 
 
Voor alle derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast. Dit betekent dat de derivaten bij eerste opname worden 
opgenomen tegen nul in de balans. Indien op balansmoment de marktwaarde van het derivaat beneden kostprijs is, wordt 
er voor dat verschil geen voorziening gevormd via de winst- en verliesrekening.  
 
Risico's 
Stichting Woonplus Schiedam heeft in 2015 het treasury statuut, waarin opgenomen het treasury beleid, herzien op basis 
van de Beleidsrichtlijnen. In het treasury statuut zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen Stichting Woonplus mag 
handelen. Jaarlijks wordt een treasury jaarplan gesteld, waarin de voornemens van Stichting Woonplus uiteen worden 
gezet. De activiteiten worden bewaakt door de Treasury commissie, welke ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar komt. Deze 
commissie wordt gevormd door de Directeur bestuurder (toehoorder), Manager Bedrijfsvoering & Control, interne treasury 
adviseur en een onafhankelijk extern deskundige welke ondersteund en zorgt voor waarborging van interne 
professionaliteit. In het treasury statuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. 
Binnen het treasury beleid van Stichting Woonplus Schiedam dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten) ter beperking van inherente financiële risico's. Op grond van de vigerende interne treasury statuut is het 
gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde 
vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.  
 
Daarnaast is medio december 2017 het financieel reglement van Stichting Woonplus Schiedam goedgekeurd. In het 
reglement van Stichting Woonplus Schiedam zijn onder meer de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de 
organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer verwoord. Ook zijn regels 
gesteld voor beleggingen en derivaten.  
 
Stichting Woonplus  Schiedam zorgt er voor dat het reglement financieel beleid en beheer actueel blijft, dat het een 
feitelijke beschrijving van de processen is en dat zij toeziet op de naleving daarvan. De actualiteit van het reglement wordt 
geborgd door de toetsing hiervan op te nemen in de P&C cyclus.  
 
Het beleid is om deze risico's te beperken is als volgt.  

 
Kredietrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het 
spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de 
financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (ratings). Dit is opgenomen in het treasury statuut en wordt 
periodiek gemonitord in de treasury commissie. 
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Liquiditeitsrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen 
voldoen. Stichting Woonplus Schiedam volgt de beschikbaarheid van liquiditeit op de voet; dit is een vast agendapunt bij 
de bijeenkomsten van de treasury commissie. Hierbij wordt gekeken of de liquiditeit is gewaarborgd. Tevens wordt de 
vervalkalender van de lening portefeuille constant gemonitord. 
 
De breakclausules in de derivaatcontracten (swaps) vormen een mogelijk liquiditeitsrisico in 2021. Dit risico vanwege de 
'mutual break clausules' bij alle drie de banken, maakt onderdeel uit van het risicomanagement van Stichting Woonplus 
(en de berekeningen van de mogelijk te zijner tijd benodigde liquiditeitsbuffer). De 'mutual break clausules' houdt in dat 
beide contractpartijen zonder opgaaf van redenen éénzijdig kan verzoeken de swap te beëindigen. Dat betekent dat de 
swap afgewikkeld wordt tegen de marktwaarde bij de te zijner tijd geldende rentemarkt. Omdat uitgegaan wordt van een 
negatief risico wordt geanticipeerd op daadwerkelijk afwikkelen door de bank tegen betaling van een mogelijk negatieve 
marktwaarde door Stichting Woonplus (de marktwaarde kan te zijner tijd ook positief blijken te zijn). De verwachting is 
dat alle drie de banken de swaps op de aangegeven data van de 'mutual breaks' zijnde 18 augustus 2021 ook daadwerkelijk 
gaan afwikkelen tegen marktwaarde. 

 
Valutarisico 
Stichting Woonplus Schiedam loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en 
uitgaande kasstromen in euro's zijn. 
 
Renterisico 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Woonplus Schiedam risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot de variabel renderende schulden 
(schulden aan kredietinstellingen) heeft Stichting Woonplus Schiedam renteswaps gecontracteerd, zodat er per saldo een 
vaste rente wordt betaald.  
 
Per financieringsbesluit maakt Stichting Woonplus Schiedam een bewuste keuze over het aantrekken van een lening tegen 
vaste rente of van een lening tegen variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de 
variabele rente effectief in een vaste rente wordt omgezet. De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn (1) de 
financieringsbehoefte en (2) de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd 
verspreiden van betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten. Hierbij wordt uitsluitend gekozen voor 
rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder (2) criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten 
dan bij het aantrekken van leningen met een vaste rente. Bovendien dienen financiële instrumenten tot een volledige 
effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan 
betaaldata van de onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum van het derivaat 
gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende lening, of volledig daarbinnen vallen. 
 
Marktrisico 
Stichting Woonplus Schiedam beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te 
stellen. 
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NIET IN DE GECONSOLIDEERDE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
 
Voorwaardelijke verplichtingen 
 

WSW Volmacht 
 

WSW staat garant voor (borgt) leningen die Stichting Woonplus Schiedam is aangegaan voor het verkrijgen van vastgoed, 
het doen van investeringen in het vastgoed en het herfinancieren van leningen. 
 

Voor deze borging van leningen verlangt het WSW van Stichting Woonplus Schiedam een zekerstelling dat Stichting Woonplus 
Schiedam haar verplichtingen aan het WSW nakomt. Daartoe heeft Stichting Woonplus Schiedam een volmacht verstrekt 
aan het WSW in geval Stichting Woonplus Schiedam haar verplichtingen niet nakomt. 
 
Hiertoe is in 2013 een hypothecaire overeenkomst opgesteld, in lijn met artikel 30 van het WSW reglement, waarvan het 
WSW de begunstigde is en gerechtigd is uitgaven te verrichten vanuit deze overeenkomst. De hypotheek staat gelijk aan 
het saldo van leningen waarvoor WSW borg staat tot een maximum van € 795,6 mln. Aanvullend is een recht van pand 
verleend aan het WSW op de roerende zaken, rechten en inventaris ter hoogte van € 1,4 mln. 
 

Niet-verwerkte activa en verplichtingen 
 
Bankgaranties 
 

In 2019 zijn bankgarantie afgegeven voor het project Oost fase B, voor een bedrag van € 143.960,- looptijd tot 31 januari 
2020. Oost fase C , voor een bedrag van € 66.286,- looptijd tot 1 september 2021. En voor Oost fase D, totaal bedrag van 
€109.500,- looptijd tot 30 september 2021. 
 

Aansprakelijkheid bij fiscale eenheid 
 

Stichting Woonplus Schiedam vormt met deelnemingen Woonplus VvE Beheer B.V. een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting. De Stichting staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond 
daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
 
Operationele lease 
 

De verplichting uit hoofde van met derden aangegane operationele-leaseovereenkomsten zijn als volgt te specificeren. 
In 2019 zijn voor 7 auto's verlengingscontracten afgesloten en is een nieuw contract afgesloten. 
Binnen 1 jaar:  € 50.343,-  
Tussen 1 en 5 jaar: € 45.006,- 
Naast de leaseverplichting voor het wagenpark is er nog een huurverplichting voor de kopieerapparaten. De jaarlijkse huur 
bedraagt € 21.165,- 
 

Erfpachtverplichtingen 
 
Stichting Woonplus Schiedam heeft 7.594 verhuureenheden op afgekochte erfpachtgrond. Voor de komende 10 jaar loopt 
voor 1.101 woningen de erfpachttermijn af. Naar schatting zal in de periode 2019-2028 de nieuw te betalen koopsom van 
de erfpachtgronden per ultimo 2019 circa € 2,9 mln. bedragen (2018: € 2,4 mln.). 
 

Aankopen en investeringen 
 
Per 31 december 2019 zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van DAEB vastgoed in exploitatie totaalbedrag van 
€ 13,4 mln. (2018 € 15,0 mln.) en ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot planmatig onderhoud 
zijn verplichtingen aangegaan ter grootte van € 5,4 mln. (2018: € 2,8 mln.). 
 

Garantieclaims 
 
Stichting Woonplus Schiedam is in overleg met een VVE vanwege een ingediende garantieclaim waarbij Stichting Woonplus 
Schiedam en de VVE samen tot een oplossing  zijn gekomen en begin januari 2020 een vaststellingovereenkomst hebben 
getekend. In deze vaststellingsovereenkomst zijn afspraken opgenomen die zien op de afkoop van alle gebreken uit het 
verleden en in de toekomst. De kosten (€ 112.500) zijn opgenomen in de jaarrekening onder de post ‘onderhoudslasten’. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 is de Nederlandse maatschappij aanzienlijk geraakt door de gevolgen van 
ingrepen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door de getroffen maatregelen die wij 
uiteraard volgen hebben wij keuzes moeten maken die ons bedrijfsproces beïnvloeden. Zo wordt er zoveel mogelijk thuis 
gewerkt, is onze dienstverlening aan onze huurders zoveel mogelijk beperkt tot het hoogst noodzakelijke (spoedreparaties 
en aangepaste wijze van verhuur van woningen). Dit alles om zo min mogelijk risico’s te lopen ten aanzien van de 
gezondheid van onze medewerkers en onze huurders. Met betrekking tot mogelijke financiële gevolgen van deze 
maatregelen kunnen wij stellen dat dit de continuïteit van Woonplus niet of zeer beperkt zal beïnvloeden. Tegenover 
mogelijke betalingsproblemen doordat onze huurders in financiële problemen kunnen komen door wegvallen van werk staat 
dat wij noodgedwongen uitgaven op het vlak van onderhoud door moeten schuiven. Op dit moment heeft de Nederlandse 
overheid een aantal maatregelen getroffen die gericht zijn om de komende maanden de continuïteit van ondernemingen en 
zelfstandigen zoveel mogelijk in stand te houden. Uiteraard geldt hier dat er op dit moment geen zekerheid is te geven 
hoelang deze crisis duurt. Wel is de verwachting dat, mede afhankelijk van de duur van de crisis, de economie zich weer 
zal herstellen. Wij bieden onze huurders maatwerk aan en dat doen wij ook bij onze onderhoudswerkzaamheden en 
verhuuractiviteiten.
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9     TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019 

 

11. Huuropbrengsten 
 
 

2019 

  
 

2018 

 €  € 

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 
Woningen en woongebouwen DAEB 

 

68.639.067 

  

67.814.643 
Huurderving wegens leegstand -1.074.754  -1.264.747 
Huurderving wegens oninbaarheid -259.327  -214.515 
Huurderving wegens projecten -723.819  -105.457 

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 66.581.167  66.229.924 

 
Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
Woningen en woongebouwen 

 

2.612.822 

 
 

2.358.365 
Onroerende zaken niet zijnde woningen 275.839  276.648 
Huurderving wegens leegstand -201.927  -52.698 
Huurderving wegens projecten -14.882  - 

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 2.671.852  2.582.315 

Totaal huuropbrengsten 69.253.019  68.812.239 

 
De stijging van de huurontvangsten van de woningen en niet-zijnde woningen (exclusief derving) ad € 1,1 mln. is 
gewijzigd als gevolg van: 
- Algemene huurverhoging niet-DAEB per 1 januari en DAEB per 1 juli € 1,6 mln. 
- Huurharmonisatie € 0,1 mln. 
- In exploitatie nemen vastgoed (nieuwbouw/aankoop) € 0,1 mln. 
- Sloop van verhuureenheden  -/- € 0,6 mln. 
- Verkoop van verhuureenheden -/- € 0,1 mln. 

 
Alle opbrengsten zijn behaald in de gemeente Schiedam. De gemiddelde huurverhoging in 2019 is 2,34% (2018; 2,08%). 

 

12. Opbrengsten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten 

 
 

4.604.099 

  
 

4.288.687 

 
13. Lasten servicecontracten 

Lasten servicecontracten 

 

 

4.614.941 

  

 

4.299.262 

 

In de lasten servicecontracten zit een kleine post niet-afrekenbare kosten. Hierdoor is een verschil tussen de 
opbrengsten en lasten servicecontracten. 

 

14. Overheidsbijdragen 

Overige rijksbijdragen 

 
 

8.833 

  
 

8.427 

 
15. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

   

Toegerekende overige bedrijfsopbrengsten -617.547  -547.132 
Toegerekende afschrijvingen 136.425  157.541 
Toegerekende personeelskosten 3.340.475  3.387.401 
Toegerekende overige organisatiekosten 1.168.519  1.307.793 

 4.027.872  4.305.603 

 
De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. 

 
 2019  2018 

€  € 

Lonen, salarissen en sociale lasten    

Lonen en salarissen 5.534.414  5.605.003 
Sociale lasten 953.709  961.751 
Pensioenlasten 853.529  833.213 

 
 
 
 
 

7.341.652  7.399.967 
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Personeelsleden 
 

Het gemiddelde aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten, 
bedroeg: 

2019                 2018 
 

Onderverdeeld naar: 

Directeur bestuurder                                                                                                                    1                       1 
VVE Beheer                                                                                                                                 7                       6 
Afdeling Bedrijfsvoering                                                                                                              30                     27 
Afdeling Adviseurs Reputatie & WAP                                                                                              2                       2 
Afdeling Vastgoed                                                                                                                      12                     12 
Afdeling Wonen                                                                                                                          49                     54 

101                   102 
 

 
Geen van de werknemers is in 2019 buiten Nederland werkzaam (2018: -). 

 

2019 

€ 

2018 

€

 

16. Lasten onderhoudsactiviteiten 

Onderhoudslasten (niet cyclisch) 

 
 

8.716.169 

  
 

8.771.029 

Onderhoudslasten (cyclisch) 14.268.636  18.593.409 
Toegerekende personeelskosten 1.840.344  2.042.191 
Toegerekende overige organisatiekosten 558.277  538.420 
Toegerekende afschrijvingen 74.476  76.159 
Toegerekende overige organisatieopbrengsten -48.618  -47.800 

 25.409.284  29.973.408 

 
De onderhoudslasten zijn ten opzichte van 2018 met € 4,4 mln. afgenomen. 

   

 
De niet cyclische onderhoudslasten in 2019 zijn vrijwel gelijk aan de realisatie 2018 (1% daling)  Er is een stijging realisatie 
van het aantal aangebrachte keuken-, douche- en toiletrenovaties van € 0,8 mln., daar staat tegenover staat een daling 
realisatie klachtenonderhoud en mutatieonderhoud (€ 0,8 mln.). Tevens is er een daling waarneembaar van het aantal 
klachtmeldingen en contract beëindigingen veroorzaakt door de uitverhuizingen van de sloop-renovatie woningen. 
 
Van de € 8,7 mln. in 2019 is een bedrag van € 6,7 mln. verantwoord onder de posten klachten- en overig onderhoud en 
voor mutatieonderhoud een bedrag van € 2,0 mln. 
 
De daling van het cyclisch onderhoud (€ 4,3 mln.) wordt enerzijds veroorzaakt door de oplevering van gerenoveerde 
woningen aan de Johan de Wittsingel, de A. Ariënsstraat en het Heijermansplein. In 2018 werd de toename van de cyclische 
onderhoudslasten (€ 5,2 mln.) voornamelijk veroorzaakt door de renovaties van woningen in deze projecten. Anderzijds is 
meer regulier planmatig onderhoud gerealiseerd door het later starten– c.q. de uitloop van projecten die begroot waren in 
2017 en 2018 én door het eerder starten met de uitvoering van projecten die begroot zijn in 2020 (€ 0,6 mln.). De uitgaven 
voor het contractonderhoud en het onderhoud aan VVE complexen, stegen met name door de indexering van de prijzen (€ 
0,3 mln.). 
 
 
 2019  2018 

€  € 

17. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit    

Toegerekende personeelskosten 1.406.924  1.522.387 
Toegerekende overige organisatiekosten 1.224.408  1.166.707 
Toegerekende afschrijvingen 44.609  46.821 
Toegerekende overige bedrijfsopbrengsten -27.641  -27.144 
OZB 1.591.323  1.533.672 
Overige zakelijke bedrijfslasten 3.364.523  3.396.280 
Verhuurderheffing 7.117.672  7.046.741 

 14.721.818  14.685.464 

 
 
Ondanks een tariefdaling (2019; 0,561%, 2018; 0,591) is de verhuurderheffing toegenomen door een stijging van de WOZ 
waarden. De stijging van de overige organisatiekosten ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door de stijging 
van de kosten van licenties. 
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NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE 
 
18. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het resultaat uit verkopen van bestaand bezit (DAEB- en 
Niet-DAEB vastgoed)aan derden en is als volgt te specificeren: 
 

Verkoop bestaand bezit 1.098.600  4.294.395 
Verkoopkosten bestaand bezit -66.226  -184.679 
Verkoop grond -  500.000 
Verkoop teruggekochte woningen 977.500  115.000 
Verkoopkosten verkoop teruggekochte woningen -25.366  -8.449 
Opbrengst in verband met onteigening 1.580.261  2.904.860 

 3.564.769  7.621.127 

 
In 2019 zijn 16 eenheden (woningen en overige eenheden) verkocht (in 2018: 63). Daarnaast zijn 3 woningen die in het 
verleden onder voorwaarden aan derden waren verkocht en in 2018 en 2019 door Stichting Woonplus Schiedam 
teruggekocht, zonder voorwaarden verkocht in 2019. 
 
De opbrengst in verband met onteigening betreft de ontvangen onteigeningsvergoeding van de Gemeente Schiedam voor 
69 woningen en 6 overige eenheden ten behoeve van het de herontwikkelingsgebied De Wetenschappersbuurt, fase D. De 
opbrengsten betreft de ontvangen onteigeningsvergoeding erfpacht van de Gemeente Schiedam. 

19. Toegerekende organisatiekosten 

Toegerekende personeelskosten 

 
 

234.454 

  
 

221.889 

Toegekende overige organisatie kosten 75.458  70.175 
Toegerekende afschrijvingen 10.238  9.900 
Toegerekende overige organisatie opbrengsten -6.343  -5.739 

 313.807  296.225 

 
20. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 

   

Boekwaarde bestaand bezit 880.375  3.070.210 
Boekwaarde grond -  477.501 
Boekwaarde teruggekochte woningen 668.577  73.486 
Boekwaarde sloopwoningen 3.952.225  5.235.872 

 5.501.177  8.857.069 

 

De boekwaarde bestaand bezit is de marktwaarde in verhuurde staat. De boekwaarde van de teruggekochte woningen die 
zijn verkocht zonder voorwaarden, is de marktwaarde op het moment van terugkoop onder aftrek van de contractuele 
korting. 
 

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 
 
22. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

Overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling -19.666.349  -7.861.902 

 
Deze post wordt toegelicht onder 8. Voorzieningen pagina 27. 
 

23. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Waardeverandering DAEB-vastgoed in exploitatie 113.198.719  131.274.838 
Waardeverandering Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 2.626.409  3.097.292 

 115.825.128  134.372.130 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen. 

 
24. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 

 

1.268.297 

  

1.513.675 

 
De marktwaarde van de woningen verkocht onder voorwaarden is toegenomen met € 2,8 mln., daar tegenover is de 
terugkoopverplichting met € 1,5 mln. toegenomen. Per saldo resulteert dit in een waardeverandering van € 1,3 mln. 
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NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
 

25. Opbrengsten overige activiteiten 

 
2019 

€ 

 
2018 

€

Overige opbrengsten                                                                                                          799.852             766.323 
 

De overige opbrengsten betreffen de opbrengsten van de dochtermaatschappij VvE beheer BV. Dit betreft o.a. 
beheervergoeding, vergoedingen voor administratiekosten, de doorbelasting van de deurwaarderskosten, de doorbelasting 
van de fondsen en de antennevergoedingen. 

 

26. Kosten overige activiteiten 
 
 

  

Personeelskosten 597.963  511.645 
Automatiseringskosten 45.947  44.012 
Huisvestingskosten 33.965  36.136 
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 1.534  1.401 
Overige kosten 34.062  26.382 

 713.471  619.576 

 
De kosten overige activiteiten betreffen de kosten die gemaakt zijn door de dochtermaatschappij VvE Beheer BV. 

 
27. Overige organisatiekosten 
 
Overige personeelskosten 

 
 

1.155.690 

  
 

799.599 
Overige organisatie kosten 651.590  196.494 

Overige afschrijvingen 39.743  34.885 

Bestuurs- en toezichtkosten 183.914  222.037 

Overige organisatieopbrengsten -24.626  -20.225 

Saneringsheffing -  703.162 

 2.006.311  1.935.952 

 
28. Leefbaarheid 

   

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 58.245  22.880 

Leefbaarheid (cyclisch) 269.856  257.063 

Overige organisatie kosten 242.250  198.342 

Overige organisatieopbrengsten -21.592  -17.397 

Overige personeelskosten 901.647  568.659 

Overige afschrijvingen 34.847  30.009 

 1.485.253  1.059.556 

 
Financiële baten en lasten 

   

 
29. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

   

Overige rentebaten 3.160  98.708 

 
30. Rentelasten en soortgelijke kosten 

   

Rentelasten leningen -8.893.814  -9.630.710 

Overige rente lasten -65.431  -144.345 

 -8.959.245  -9.775.055 
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10      FISCALE POSITIE 
 
10.1   Fiscale eenheid 
 
Stichting Woonplus Schiedam vormt samen met haar dochtermaatschappij Woonplus VvE Beheer B.V. een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting. 
De vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappij wordt berekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig is. 

 
10.2   Berekening belastbaar bedrag 2019 
Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2019 is als volgt berekend: 

 
 

 

 

2019 

€

Resultaat 

Waarderingsverschillen: 

Fiscaal meer winst a.g.v. verkopen en sloop 

107.907.629 
 

 

2.925.623 
Fiscaal minder winst a.g.v. afschrijvingen -1.504.790 
Fiscaal meer winst a.g.v. investeringen en afschrijvingscorrectie leefbaarheid -10.000 
Fiscaal meer winst overige waardeveranderingen (ORT) 19.666.349 
Fiscaal minder winst overige waardeveranderingen (vastgoed) -117.093.425 
Fiscaal meer winst als gevolg van saldo (niet) te activeren onderhoudslasten 915.000 
Fiscaal meer winst a.g.v. terugname  waardedaling van >30% 400.000 
Fiscaal meer winst a.g.v. te activeren rente en afschrijving (dis)agio 56.068 

 -94.645.175 

Fiscale verschillen:  

Fiscaal meer winst a.g.v. aftrekbeperking 20.521 
Fiscaal minder winst a.g.v. gebruik maken van HIR -331.397 
Fiscaal meer winst a.g.v. niet aftrekbare rente 2.080.853 

 1.769.977 

Belastbaar bedrag 2019 15.032.431 
 
Berekening vennootschapsbelasting 

 

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt:  

2019 

 € 

19,0% over  € 200.000 38.000 
25,0% over  € 14.832.431 3.708.108 

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2019 3.746.108 

 

De over het jaar 2018 verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt:  

2018 

 € 

20% over  € 200.000 40.000 
25,0% over  € 5.679.420 1.419.855 

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2018 1.459.855 

 

De post belastingen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening bestaat uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 2019  2018 

€  € 

    

Verschuldigde vennootschapsbelasting 3.746.108  1.459.855 
Vrijval voorzieningen latente belasting 320.025  1.845.482 
Vennootschapsbelasting 2017 96.283

3 
 479 

Korting betaalde voorlopige aanslag 2019 -20.918  - 

 4.141.498  3.305.816 

 

De effectieve belastingdruk bedraagt 3,9% (2018: 2,5%). 
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11      TOELICHTING OP HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019 

 

Toelichting op de kasstromen 
 
In 2019 is een verdere verfijning van de allocatie van de kasstromen doorgevoerd De vergelijkende cijfers 2018 zijn 
eveneens aangepast aan verfijning. 
 

De liquide middelen nemen in 2019 toe met ca. € 0,7 mln. tegenover een afname van ca. € 17,3 mln. in 2018, per saldo 
een verschil van ca. € 18 mln. Dit is het gevolg van: 
- Toename van de kasstroom uit operationele activiteiten € 6,0 mln. 
- Toename van de kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- € 13,0 mln. 
- Toename van de financieringsactiviteiten € 25,0 mln.  
  
Van de per 31 december 2019 aanwezige geldmiddelen is een bedrag van € - ( 31 december 2018 : € -) niet vrij 
beschikbaar. 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2019 

Enkelvoudige balans per 31 december 2019 
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 
Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019 
Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019
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12      ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

 

 

 

 

31 december 2019 

€                       € 

31 december 2018 

€                       €

 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Vastgoedbeleggingen 

DAEB vastgoed in exploitatie                                   1.250.577.708                            1.126.508.681 
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie                                48.220.505                                 46.425.775 
Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden.                                                             28.814.665                                 26.687.189 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie                                                         15.023.014                                   5.659.204 

1.342.635.892                            1.205.280.849 
 

Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie                                                                                  2.723.567                                   2.436.491 

 

Financiële vaste activa 

Deelneming in groepsmaatschappijen  

(30)    
 

158.527 

   
 

158.526 

Latente belastingvordering(en)     
         445.498  

   
560.503 

 

SOM DER VASTE ACTIVA    1.345.963.484   1.208.436.369 

VLOTTENDE ACTIVA 
       

Voorraden    131.143   287.060 

Vorderingen (31) 
      

Huurdebiteuren  607.894    714.381  

Vorderingen op groepsmaatschappijen  138.851    166.609  

Latente belastingvordering(en) 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 - 
 

- 

   329.558 
 

- 

 

Overige vorderingen  73.971    337.247  
Overlopende activa  1.635.063    2.068.698  

    2.455.779   3.616.493 

Liquide middelen    8.099.615   7.437.733 

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA    10.686.537   11.341.286 

 
 

 

 

TOTAAL ACTIVA                                                                              1.356.650.021                            1.219.777.655
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31 december 2019 

€                       € 

31 december 2018 

€                       €

 

PASSIVA 

 

EIGEN VERMOGEN                              (32)  

Herwaarderingsreserve 768.559.404  656.994.948  

Overige reserves 255.760.788  263.559.113 

  1.024.320.192  920.554.061 

VOORZIENINGEN 
    

Onrendabele investeringen en 
herstructureringen 

 

30.489.061 

  

9.067.425 

 

Latente belastingverplichtingen -  122.944  
Overige voorzieningen 626.717  700.155  

  31.115.778  9.890.524 

LANGLOPENDE SCHULDEN 
    

Schulden/leningen overheid 1.807.428  2.395.206  

Schulden/leningen kredietinstellingen 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden 

241.402.463 
 

22.630.097 

 239.557.025 
 

21.713.930 

 

Overige schulden 2.257  6.114  

  265.842.245  263.672.275 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
    

Schulden aan kredietinstellingen 15.742.341  10.221.856  

Schulden aan leveranciers 
Schulden ter zake van 
belastingen en premies sociale 
verzekeringen en pensioenen 

5.636.322 
 

 
3.755.396 

 3.653.658 
 

 
1.255.051 

 

Overige schulden 58.217  57.239  

Overlopende passiva 10.179.530  10.472.991  

  35.371.806  25.660.795 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA                                                                            1.356.650.021                            1.219.777.655 
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13      ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019 

 

 

 

 

 

2019 

€ 

2018 

€

 

Huuropbrengsten  69.253.019  68.812.239 
Opbrengsten servicecontracten  4.604.099  4.288.687 

Lasten servicecontracten  -4.614.941  -4.299.262 

Overheidsbijdragen  8.833  8.427 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  -4.027.872  -4.305.603 

Lasten onderhoudsactiviteiten  -25.409.284  -29.973.408 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  -14.721.818  -14.685.464 

Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille  25.092.036  19.845.616 
 
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

  
3.564.769 

  
7.621.127 

Toegerekende organisatiekosten  -313.807  -296.225 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -5.501.177  -8.857.069 

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  -2.250.215  -1.532.167 
 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

  
-19.666.349 

  
-7.861.902 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 

 115.825.128 
 

1.268.297 

 134.372.130 
 

1.513.675 

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille  97.427.076  128.023.903 
 
Opbrengsten overige activiteiten 

  
- 
  

3.220 
 
Overige organisatiekosten 

  
-2.006.311 

  
-1.935.952 

 
Kosten omtrent leefbaarheid 

  
-1.485.253 

  
-1.059.556 

     

Bedrijfsresultaat  116.777.333  143.345.064 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  3.160  98.708 
Rentelasten en soortgelijke kosten  -8.959.245  -9.775.054 

Totaal van financiële baten en lasten  -8.956.085  -9.676.346 

     

Totaal van resultaat voor belastingen  107.821.248  133.668.718 
 
Belastingen 

  
-4.119.903 

  
-3.269.935 

 
Resultaat uit deelnemingen 

 
(33) 

 
64.786 

  
107.645 

Totaal van resultaat na belastingen  103.766.131  130.506.428 
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14      ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
 
Het is voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening te presenteren volgens de 
functionele indeling. Het model voor de winst-en-verliesrekening dat hiervoor gebruikt moet worden, is opgenomen in 
bijlage 3 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 inzake de Toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv). 
SBR-wonen heeft een handleiding gemaakt die woningcorporaties helpt bij het toepassen van deze functionele indeling van 
de winst-en-verliesrekening. Voor de jaarrekening 2019 heeft Woonplus deze handleiding gevolgd. De cijfers van 
2018 zijn daarom, voor de vergelijkbaarheid, aangepast. 
 
De enkelvoudige jaarrekening van Stichting Woonplus Schiedam is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de 
Woningwet wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. 
Tevens is deze enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 
645 toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening, de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva 
en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders 
wordt vermeld. 
 
Financiële vaste activa 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde 
wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Woonplus Schiedam. 
 
Als de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere 
langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto- 
investering in de deelneming. Wanneer de woningcorporatie 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. 
 
Herwaarderingsreserve 
 
De herwaarderingsreserve wordt bepaald voor het vastgoed dat wordt gewaardeerd op marktwaarde. De 
herwaarderingsreserve wordt op complexniveau gevormd. De omvang van de herwaarderingsreserve voor het vastgoed 
wordt op iedere balansdatum bepaald op basis van het verschil tussen de boekwaarde op basis van marktwaarde en de 
boekwaarde op basis van historische kostprijs. Bij de bepaling van de boekwaarde op basis van historische kostprijs geen 
rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves gebracht.
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15      TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
30. Financiële vaste activa 
 
Stichting Woonplus Schiedam te Schiedam staat aan het hoofd van één rechtspersoon. Een overzicht van de gegevens 
vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

 
 

Naam, statutaire zetel 

Aandeel in het 
geplaatste 

kapitaal 

% 

 
Opgenomen in 

consolidatie

Woonplus VvE Beheer B.V.                                                                                                   100,00                      Ja 
Schiedam 

De hoofdactiviteiten van Woonplus VvE beheer B.V. zijn het beheren van VvE's. 

 
Saldo nog te 

splitsen 

€ 

 
Aandeel in 

het resultaat 

€ 

Stand per 31 
december 

2019 

€

Woonplus VvE Beheer B.V.                                                                              158.526           64.786          223.312 
 

Per 17 december 2014 is Woonplus VvE Beheer B.V. opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Woonplus 
VvE Beheer B.V. is een 100%-deelneming van Stichting Woonplus Schiedam. Het eigen vermogen van Woonplus VvE Beheer 
B.V. betreft het gestorte aandelenkapitaal van € 100.000. Het gerealiseerde resultaat boekjaar minus het uitgekeerd 
dividend. 

 
VLOTTENDE ACTIVA 

 
31. Vorderingen 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Woonplus VvE Beheer B.V.                                                                                                    138.851             166.609 

 
Over het gemiddeld saldo (voor verrekening van de vennootschapsbelasting en de dividenduitkering) van de 
rekeningcourantverhouding met VVE Beheer BV wordt 2% rente per jaar berekend. Het saldo per einde jaar bestaat 
voornamelijk uit de vennootschapsbelasting en de dividenduitkering, waardoor er geen rente is berekend in 2019.  

 
Overige vorderingen 
Overige vorderingen                                                                                                            73.971             337.247 

 
Overlopende activa  

Service contractfonds -  11.909 

Diversen -  -1.494 

Vooruitbetaalde kosten 929.612  800.740 

Nog te ontvangen bedragen 136.675  254.743 

Nog te ontvangen STEP-ISDE-subsidie 568.776  1.002.800 

 1.635.063  2.068.698 
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PASSIVA 

 

32. EIGEN VERMOGEN 

 

  
31-12-2019 

  
31-12-2018 

 €  € 

Herwaarderingsreserve    

DAEB vastgoed in exploitatie 737.524.913  630.266.179 
Niet DAEB vastgoed in exploitatie 19.844.852  18.211.949 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 11.189.639  8.516.820 

 768.559.404  656.994.948 

 
De cumulatieve herwaardering voor het DAEB bezit bedraagt € 734,1 mln. bestaande uit € 737,5 mln. positieve 
herwaardering en € 3,4 mln. negatieve herwaardering. De negatieve herwaardering is in het eigen vermogen verwerkt. Voor 
het Niet-DAEB bezit is de cumulatieve herwaardering € 19,3 mln. bestaande uit € 19,8 mln. positieve herwaardering en € 
0,5 mln. negatieve herwaardering De negatieve herwaardering is in het eigen vermogen verwerkt.  
 

Voor de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt de cumulatieve herwaardering € 11,2 mln. 
 

   Onroerende  

Niet DAEB  zaken verkocht 
DAEB vastgoed  vastgoed in  onder 
in exploitatie  exploitatie  voorwaarden  Totaal 

€  €  €  € 

 
2019: 

Stand per 1 januari 2019 630.266.179  18.211.949  8.516.8204  656.994.948 

Realisatie uit hoofde van verkoop -140.042  -208.968  -33.152  -382.162 

Realisatie uit hoofde van desinvesteringen 
exploitatie 
Toename uit hoofde van stijging van de 
marktwaarde 

 
-2.927.315 

 
116.696.345 

  
-221.781 

 
2.326.322 

  
-91.058 

 
2.797.029 

  
-3.240.154 

 
121.819.696 

Afname uit hoofde van daling van de marktwaarde -7.892.218  -269.311  -  -8.161.529 

Overige mutaties 1.521.964  6.641  -  1.528.605 

Stand per 31 december 2019 737.524.913  19.844.852  11.189.639  768.559.404 

         

2018:        

Stand per 1 januari 2018 508.070.703  17.221.969  5.308.776  530.601.448 

Realisatie uit hoofde van verkoop -1.752.554  -167.221  -53.044  1.972.819 

Realisatie uit hoofde van desinvesteringen 
exploitatie 

 
-2.994.677 

  
-78.132 

  
- 
  

-3.072.809 
Toename uit hoofde van stijging van de 
marktwaarde 

 
124.544.061 

  
1.603.042 

  
3.261.088 

  
129.408.191 

Afname uit hoofde van daling van de marktwaarde -  -55.328  -  -55.328 

Overige mutaties 2.398.646  -312.381  -  2.086.265 

Stand per 31 december 2018 630.266.179  18.211.949  8.516.820  656.994.948 

   

2019 

  

2018 

  €  € 

Overige reserves     

Stand per 1 januari  263.559.113  259.446.184 
Resultaat boekjaar  103.766.131  130.506.428 
Mutatie herwaardering  -111.564.456  -126.393.499 

Stand per 31 december  255.760.788  263.559.113 

 
 31-12-2019  31-12-2018 

€  € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen    

Omzetbelasting 757.989  741.044 
Loonheffing 164.716  127.354 
Sociale lasten 75.214  70.725 
Pensioenen 34.247  90.462 
Vennootschapsbelasting 2.723.230  225.466 

 3.755.396  1.255.051 
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16      TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019 

 
 2019 2018 
 € € 
 

Resultaat Woonplus VvE Beheer B.V.                                                                                     64.786             107.645 
 
100% van het resultaat deelneming wordt als dividend uitgekeerd. 
 
17      OVERIGE INFORMATIE 
 
In het  bestuursverslag geeft Stichting Woonplus Schiedam toelichting op het maatschappelijk rendement. Hierin staat 
opgenomen welke investeringen Stichting Woonplus Schiedam doet vanuit haar maatschappelijke taak. 
 
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 is de Nederlandse maatschappij aanzienlijk geraakt door de gevolgen van 
ingrepen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Door de getroffen maatregelen die wij 
uiteraard volgen hebben wij keuzes moeten maken die ons bedrijfsproces beïnvloeden. Zo wordt er zoveel mogelijk thuis 
gewerkt, is onze dienstverlening aan onze huurders zoveel mogelijk beperkt tot het hoogst noodzakelijke (spoedreparaties 
en aangepaste wijze van verhuur van woningen). Dit alles om zo min mogelijk risico’s te lopen ten aanzien van de 
gezondheid van onze medewerkers en onze huurders. Met betrekking tot mogelijke financiële gevolgen van deze 
maatregelen kunnen wij stellen dat dit de continuïteit van Woonplus niet of zeer beperkt zal beïnvloeden. Tegenover 
mogelijke betalingsproblemen doordat onze huurders in financiële problemen kunnen komen door wegvallen van werk staat 
dat wij noodgedwongen uitgaven op het vlak van onderhoud door moeten schuiven. Op dit moment heeft de Nederlandse 
overheid een aantal maatregelen getroffen die gericht zijn om de komende maanden de continuïteit van ondernemingen en 
zelfstandigen zoveel mogelijk in stand te houden. Uiteraard geldt hier dat er op dit moment geen zekerheid is te geven 
hoelang deze crisis duurt. Wel is de verwachting dat, mede afhankelijk van de duur van de crisis, de economie zich weer 
zal herstellen. Wij bieden onze huurders maatwerk aan en dat doen wij ook bij onze onderhoudswerkzaamheden en 
verhuuractiviteiten 
 
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 

 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 13 mei 2019. De 
vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 
 
Bestemming van de winst 2019  
 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 
103.766.131 ten gunste van de overige reserves te brengen. Vooruitlopend op de vaststelling in de vergadering van de 
Raad van Commissarissen is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.  

 2019 
    € 

 
Resultaat   103.766.131 

Toevoeging overige reserves   103.766.131 

    

       2019        2018 

 €  € 

Afschrijvingen op materiële vaste activa    

Materiële vaste activa 340.338  356.715 

 340.338  356.715 

 
 
Accountantshonoraria 

   

Controle van de jaarrekening 139.755  119.318 

Andere controlewerkzaamheden 18.755  18.150 
Fiscale advisering 6.595  13.307 

 165.105  150.775 

 
Bovenstaande honoraria betreft de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, andere controleopdrachten, 
voor adviesdiensten op fiscaal terrein en voor andere niet-controlediensten, uitgevoerd door de externe accountant en de 
accountantsorganisatie, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet toezicht accountantsorganisaties, 
ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat 
boekjaar zijn verricht. De kosten worden toegerekend aan het jaar dat de controle c.q. werkzaamheden betrekking hebben. 
Ongeveer € 21k van de kosten opgenomen onder de post ‘controle van de jaarrekening’ heeft betrekking op de controle 
van de jaarrekening 2018. 
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De DAEB niet-DAEB uitsplitsing is gebaseerd op de volgende uitgangspunten; In geval er sprake is van vastlegging op OGE niveau gebeurt dit rechtstreeks op DAEB en niet-DAEB niveau. 

Wanneer dit niet plaatsvindt wordt de verdeling, 96,3% DAEB en 3,7% niet-DAEB gehanteerd. Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding van de totale huur DAEB en niet-DAEB. 

18 Enkelvoudige balans DAEB per 31 december 2019  
 

    31.12.2019    31.12.2018 

 

 

 

    31.12.2019    31.12.2018 

    €    €        €    € 

Activa            Passiva         

                     
Vaste activa            Eigen vermogen         

            Herwaarderingsreserve  747.177.962    637.921.351   

Immateriële vaste activa    -    -    Wettelijke en statutaire reserves   -    -   

            Overige reserves  173.376.099    152.126.281   
Vastgoedbeleggingen            Resultaat boekjaar  103.766.131    130.506.426   

DAEB-vastgoed in exploitatie  1.250.577.708    1.126.508.680          1.024.320.192    920.554.061 

Onroerende zaken verkocht onder                     

voorwaarden  18.180.217    16.333.204      Egalisatierekening    -    - 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen                     
Exploitatie  15.023.014    5.659.204      Voorzieningen         

    1.283.780.939    1.148.501.088    Voorziening voor onrendabele          

Materiële vaste activa            investeringen en herstructureringen  30.489.061    9.067.425   

Onroerende en roerende zaken ten dienste            Voorziening voor latente         

van de exploitatie   2.723.567    2.436.492      Belastingverplichtingen  -    79.051   

    2.723.567    2.436.492    Overige voorzieningen  603.528    672.150   

Financiële vaste activa                31.092.589    9.818.626 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen  -    -               

Vorderingen op groepsmaatschappijen  2.800.000    8.400.000      Langlopende schulden         

Andere deelnemingen  -    -      Schulden aan overheid  1.807.428    2.395.206   

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt            Schulden aan kredietinstellingen  241.402.463    239.557.025   
deelgenomen  47.636.252    44.407.790      Schulden aan groepsmaatschappijen      -   

Latente belastingvorderingen  445.498    560.503      Schulden aan rechtspersonen en         

Leningen u/g   -    -      vennootschappen die een deelneming         

Overige effecten  -    -      hebben in de rechtspersoon of waarin         
Overige vorderingen  -    -      de rechtspersoon deelneemt  -    -   

    50.881.750    53.368.293    Verplichtingen uit hoofde van         

Som der vaste activa    1.337.386.256    1.204.305.873    onroerende zaken verkocht onder         

            Voorwaarden  12.146.684    11.442.859   

            Overige schulden  2.173    1.871   

Vlottende activa                255.358.748    253.396.961 
                     

Voorraden            Kortlopende schulden         

Vastgoed bestemd voor de verkoop  131.143    73.486      Schulden aan overheid  -    -   

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de            Schulden aan kredietinstellingen  15.742.341    10.221.856   

verkoop  -    -      Schulden aan leveranciers  5.427.778    3.577.139   
Overige voorraden  -    -      Schulden aan groepsmaatschappijen  -    -   

    131.143    73.486    Schulden aan rechtspersonen en         

            vennootschappen die een deelneming         

Onderhanden projecten    -    -    hebben in de rechtspersoon of waarin         

            wordt deelgenomen  -    -   
Vorderingen            Schulden ter zake van belastingen en         

Huurdebiteuren  585.432    685.806      premies sociale verzekeringen         

Overheid  -    -      en pensioenen  3.616.446    1.207.955   

Vorderingen op groepsmaatschappijen  2.800.000    -      Overige schulden  56.063    54.949   
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt             Overlopende passiva  10.143.145    10.420.855   

deelgenomen  -    -          34.985.773    25.482.754 

Latente belastingvorderingen  -    329.558               

Belastingen en premies sociale verzekeringen  -    -               

Overige vorderingen  71.234    323.757               
Overlopende activa  1.574.566    2.026.001               

    5.031.232    3.365.122             

                     

Effecten    -    -             

Liquide middelen    3.208.671    1.507.921             

Totaal activa    1.345.757.302    1.209.252.402    Totaal passiva    1.345.757.302    1.209.252.402 
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Enkelvoudige balans Niet-DAEB per 31 december 2019  
 

    31.12.2019    31.12.2018  

 

    31.12.2019    31.12.2018 

    €    €       €    € 
Activa           Passiva         

                    

Vaste activa           Eigen vermogen         

           Herwaarderingsreserve  21.381.466    19.073.597   

Immateriële vaste activa    -    -   Wettelijke en statutaire reserves   -    -   
           Overige reserves  23.026.324    20.023.608   

           Resultaat boekjaar  3.228.461    5.310.585   

Vastgoedbeleggingen               47.636.251    44.407.790 

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  48.220.505    46.425.775              

Onroerende zaken verkocht onder           Egalisatierekening    -    - 
voorwaarden  10.634.448    10.353.985              

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen           Voorzieningen         

exploitatie  -    -     Voorziening voor onrendabele         

    58.854.953    56.779.760   investeringen en herstructureringen  -    -   

Materiële vaste activa           Voorziening voor latente          
Onroerende en roerende zaken ten dienste           belastingverplichtingen  -    43.893   

van de exploitatie  -    -     Overige voorzieningen  23.189    28.006   

    -    -       23.189    71.899 

Financiële vaste activa                    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen  158.527    158.526     Langlopende schulden         
Vorderingen op groepsmaatschappijen  -    -     Schulden aan overheid  -    -   

Andere deelnemingen  -    -     Schulden aan kredietinstellingen  -    -   

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt   -         Schulden aan groepsmaatschappijen  2.800.000    5.600.000   

deelgenomen  -    -     Schulden aan rechtspersonen en         
Latente belastingvorderingen  -    -     vennootschappen die een deelneming         

Leningen u/g   -    -     hebben in de rechtspersoon of waarin          

Overige effecten  -    -     de rechtspersoon deelneemt    -    -   

Overige vorderingen  -    -     Verplichtingen uit hoofde van          

    158.527    158.526   onroerende zaken verkocht onder         

Som der vaste activa    59.013.480    56.938.286   voorwaarden  10.483.413    10.271.071   
           Overige schulden  84    4.243   

               13.283.497    15.875.314 

                    

           Kortlopende schulden         

           Schulden aan overheid  -    -   
Vlottende activa           Schulden aan kredietinstellingen  -    -   

           Schulden aan leveranciers  208.544    76.517   

Voorraden           Schulden aan groepsmaatschappijen  2.800.000    2.800.000   

Vastgoed bestemd voor de verkoop  -    213.574     Schulden aan rechtspersonen en         
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de   -    -     vennootschappen die een deelneming         

verkoop           hebben in de rechtspersoon of waarin         

Overige voorraden      -     de rechtspersoon deelneemt  -    -   

    -    213.574   Schulden ter zake van belastingen en         

Onderhanden projecten    -    -   premies sociale verzekeringen         
           en pensioenen  138.950    47.095   

Vorderingen           Overige schulden  2.154    2.290   

Huurdebiteuren  22.462    28.575     Overlopende passiva  36.372    52.133   

Overheid  -    -         3.186.020    2.978.035 

Vorderingen op groepsmaatschappijen  138.851    166.609              
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt                     

deelgenomen  -    -              

Latente belastingvorderingen  -    -              

Belastingen en premies sociale verzekeringen  -    -              
Overige vorderingen  2.737    13.490              

Overlopende activa  60.497    42.696              

    224.547    251.370            

Effecten    -    -            

Liquide middelen    4.890.930    5.929.808            

Totaal activa    64.128.957    63.333.038   Totaal passiva    64.128.957    63.333.038 
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening DAEB over 2019 
 

     2019     2018 

    €    € 

Huuropbrengsten  66.866.600    66.237.785   
Opbrengsten servicecontracten  4.433.747    4.117.140   

Lasten servicecontracten  -4.444.188    -4.127.714   

Overheidsbijdragen  8.506    8.090   

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  -3.878.841    -4.117.858   
Lasten onderhoudsactiviteiten  -24.892.207    -29.327.935   

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit  -14.177.111    -15.038.580   

Totaal van nettoresultaat exploitatie 

vastgoedportefeuille    23.916.506    17.750.928 

         
         

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  1.779.833    6.431.598   

Toegerekende organisatiekosten  -302.196    -284.072   

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -3.955.118    -7.940.227   

Totaal van netto gerealiseerd resultaat 
verkoop vastgoedportefeuille    -2.477.481    -1.792.701 

         

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -19.666.349    -7.861.902   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille  113.152.916    

 
131.274.838   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  1.231.875    

 

1.444.627   

Totaal van waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille    94.718.442    124.857.563 
         

Opbrengst overige activiteiten  -    3.091   

Kosten overige activiteiten  -    -   

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten    -    3.091 

         
Overige organisatiekosten    -1.932.077    -1.368.847 

Kosten omtrent leefbaarheid    -1.430.299    -1.016.256 

         

         

Financiële baten en lasten         
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten   711.560    -162.840   

Rentelasten en soortgelijke kosten  -8.959.245    -9.769.280   

Totaal van financiële baten en lasten    -8.247.685    -9.932.120 

         

Totaal van resultaat voor belastingen  
   

104.547.406 
    

128.501.658 
 

         

Belastingen    -4.009.736    -3.305.817 

Resultaat uit deelnemingen    3.228.461    5.310.585 

Totaal van resultaat na belastingen    103.766.131    130.506.426 
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening Niet-DAEB over 2019 
 

     2019     2018 

    €    € 

Huuropbrengsten  2.386.419    2.574.455   
Opbrengsten servicecontracten  170.352    171.547   

Lasten servicecontracten  -170.753    -171.547   

Overheidsbijdragen  327    337   

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten  -149.031    -187.747   
Lasten onderhoudsactiviteiten  -517.077    -645.473   

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit  -544.707    -350.047   

Totaal van nettoresultaat exploitatie 

vastgoedportefeuille    1.175.530    1.391.525 

         
         

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  1.784.936    1.189.528   

Toegerekende organisatiekosten  -11.611    -12.152   

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  -1.546.059    -916.842   

Totaal van netto gerealiseerd resultaat 
verkoop vastgoedportefeuille    227.266    260.534 

         

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -    -   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille  2.672.212    3.097.292   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden  36.422    69.048   

Totaal van waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille    2.708.634    3.166.340 
         

Opbrengst overige activiteiten  -    129   

Kosten overige activiteiten  -    -   

Totaal van nettoresultaat overige activiteiten    -    129 

         
Overige organisatiekosten    -74.234    136.057 

Kosten omtrent leefbaarheid    -54.954    -43.301 

         

         

Financiële baten en lasten         
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten  -    3.948   

Rentelasten en soortgelijke kosten  -708.400    251.826   

Totaal van financiële baten en lasten    -708.400    255.774 

         

Totaal van resultaat voor belastingen  
   

3.273.482 
    

5.167.058 
 

         

Belastingen    -110.167    35.882 

Resultaat uit deelnemingen    64.786    107.645 

Totaal van resultaat na belastingen    3.228.461    5.310.585 
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Kasstroomoverzicht DAEB over 2019 
 

 

 
 

  

 

(Volgens de directe methode)     

  

2019    

  

2018 

     €    € 

OPERATIONELE ACTIVITEITEN          

          

Ontvangsten          
Huurontvangsten   68.723.232    67.733.778   

Vergoedingen   3.281.307    3.302.109   

Overheidsontvangsten   -    -   

Overige bedrijfsontvangsten   746.041    656.309   
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)   -    -   

Saldo ingaande kasstromen     72.570.580    71.692.196 

          

Uitgaven          

Erfpacht   -62.518    -62.463   
Betalingen aan werknemers   -6.808.577    -6.981.679   

Onderhoudsuitgaven   -20.838.686    -24.631.112   

Overige bedrijfsuitgaven   -16.784.415    -16.835.586   

Betaalde interest   -8.866.473    -10.089.778   
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat   -    -676.547   

Verhuurdersheffing   -7.111.302    -7.046.741   

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden   -189.465    -163.158   

Vennootschapsbelasting   -1.180.476    -2.390.687   

Saldo uitgaande kasstromen     -61.841.912 
 

   -68.877.751 
         

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten     10.908.668    2.814.445 

          

INVESTERINGSACTIVITEITEN          

          
Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom          

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-

woongelegenheden   489.192    3.471.997   

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop   261.900    115.000   

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   
Verkoopontvangsten grond   -    -   

(Des)investeringenontvangsten overig   -    -   

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen 

en MVA     751.092    3.586.997 

          
Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom          

Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden   -12.517.644    15.958   

Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden   -6.262.097    -6.633.610   

Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden   -    -1.644.801   
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop   -153.215    -138.966   

Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   

Investeringen overig   -604.198    -277.227   

Verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA      -19.537.154    -8.678.646 

Saldo van in-en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA     -18.786.062    -5.091.649 
          

FVA          

Ontvangsten verbindingen   -    -   

Ontvangsten overig   2.800.000    2.800.000   
Uitgaven verbindingen   -    -   

Uitgaven overig   -    -   

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA     2.800.000    2.800.000 

          

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten     2.800.000    -2.291.649 

          
FINANCIERINGSACTIVITEITEN          

          

Ingaand          

Nieuwe te borgen leningen   17.000.000    11.000.000   
Nieuwe ongeborgde leningen   8.000.000    -   

Uitgaand          

Aflossing geborgde leningen   -10.221.856    -29.154.109   

Aflossing ongeborgde leningen    -8.000.000    -   

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 
    6.778.144   -18.154.109 

 
        

Mutatie van geldmiddelen 
    1.700.750   -17.631.313 

 
        

Wijziging kortgeld 
    -   - 

 
        

Geldmiddelen per 1 januari 
    1.507.921   19.139.234 

 
        

Geldmiddelen per 31 december 
    3.208.671   1.507.921 
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Kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2019 

   

(Volgens de directe methode)     

  

2019    

  

2018 

     €    € 

OPERATIONELE ACTIVITEITEN          

          

Ontvangsten          
Huurontvangsten   2.614.564    2.644.180   

Vergoedingen   73.813    77.051   

Overheidsontvangsten   -    -   

Overige bedrijfsontvangsten   28.664    25.819   
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)   -    -   

Saldo ingaande kasstromen     2.717.041    2.747.050 

          

Uitgaven          

Erfpacht   -2.402    -2.457   
Betalingen aan werknemers   -261.596    -274.655   

Onderhoudsuitgaven   -800.656    -763.795   

Overige bedrijfsuitgaven   -644.893    -662.301   

Betaalde interest   -340.664    -   
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat   -    -26.615   

Verhuurdersheffing   -    -   

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden   -    -6.419   

Vennootschapsbelasting   -45.356    -94.048   

Saldo uitgaande kasstromen     -2.095.567 
 

   -1.830.290 
         

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten     621.474    916.760 

          

INVESTERINGSACTIVITEITEN          

          
Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom          

Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-

woongelegenheden   742.227    2.312.327   

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop   715.600    -   

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   
Verkoopontvangsten grond   -    -   

(Des)investeringenontvangsten overig   -    -   

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen 

en MVA     1.457.827    2.312.327 

          
Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom          

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

Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   

Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop   -506.700    -230.046   

Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden   -    -   

Investeringen overig   -23.214    -   
Verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA      -529.914  -  -230.046 

Saldo van in-en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA     927.913    2.082.281 

          

FVA          

Ontvangsten verbindingen   211.735    204.222   
Ontvangsten overig   -    -   

Uitgaven verbindingen   -    -   

Uitgaven overig   -    -   

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA     211.735    204.222 

          

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten     1.139.648    2.286.503 
          

FINANCIERINGSACTIVITEITEN          

          

Ingaand          
Nieuwe te borgen leningen   -    -   

Nieuwe ongeborgde leningen   -    -   

Uitgaand          

Aflossing geborgde leningen   -2.800.000    -2.800.000   
Aflossing ongeborgde leningen    -    -   

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 
    -2.800.000   -2.800.000 

 
        

Mutatie van geldmiddelen 
    -1.038.878   403.263 

 
        

Wijziging kortgeld 
    -   - 

 
        

Geldmiddelen per 1 januari 
    5.929.808   5.526.545 

 
        

Geldmiddelen per 31 december 
    4.890.930   5.929.808 
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WNT-VERANTWOORDING 2019 STICHTING WOONPLUS SCHIEDAM 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting 
Woonplus Schiedam. Het voor Stichting Woonplus Schiedam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 183.000, 
bezoldigingsklasse G. De bezoldiging voor de (semi)publieke sector, waaronder woningcorporaties, valt onder de Wet 
Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt. 
 
Gegevens 2019 
Bedragen x € 1 Venhuizen, B. 

 
Functiegegevens Directeur Adviseur Beëindiging 
 Bestuurder  dienstverband 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 30/6 1/7 – 30/8 1/9 – 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 0,22 
Dienstbetrekking?  Ja Ja 

 
Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 80.179 28.781 7.663 
Beloningen betaalbaar op termijn 11.411 
Subtotaal 91.591 28.781 7.663 

 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 91.592 43.111 25.000 

 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

 
Bezoldiging 91.591 28.781 7.663 

 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Overgangsrecht is van toepassing.  
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 
 
Gegevens 2018 
 
Functiegegevens Directeur 
 Bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1,0 
Dienstbetrekking?  Ja 

 
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 163.222 
Beloningen betaalbaar op termijn 22 .331 
Subtotaal 185.553 

 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 176.000 

 
Bezoldiging 185.553 
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Gegevens 2019 
Bedragen x € 1 Klep, E. 

 
Functiegegevens Directeur 

Bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/7 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 
Dienstbetrekking?  Ja 
 
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 72.042 
Beloningen betaalbaar op termijn 11.274 
Subtotaal            83.316 
 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 92.252 
 
-/- onverschuldigd betaald bedrag - 
 
Bezoldiging 83.316 
 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t. 
 
Gegevens 2018 
Functiegegevens  Directeur 

Bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband 2018 (in fte) 0,0 
Dienstbetrekking? Nee 
 
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - 
Beloningen betaalbaar op termijn - 
Subtotaal - 
 
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 176.000 
 
 
Bezoldiging - 
 

 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
Gegevens 2019 

 
 
 

Vlist, J. van der 

 
 
 

Hemsbergen 

 
 
 

Heijblom, R. 
Bedragen x € 1  M.S. van  

 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 

 
RVC Voorzitter 

1/1 - 31/12 

 
RVC Lid 

1/1 - 31/12 

 
RVC Lid 

1/1 - 31/12 
 
Bezoldiging 

   

Bezoldiging 14.655 9.770 9.770 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

 
-/- onverschuldigd betaald bedrag 

27.450 

 
- 

18.300 

 
- 

18.300 

 
- 

 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

 
N.v.t.  
N.v.t. 

 
N.v.t. 
N.v.t. 

 
N.v.t. 
N.v.t. 

 
Gegevens 2018 

   

 
Bedragen x € 1 
 

   

Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 

RVC Voorzitter 
1/1 - 31/12 

RVC Lid 
1/1 - 31/12 

RVC Lid 
1/1 - 31/12 

 
Bezoldiging 

   

Bezoldiging 13.322 8.881 8.881 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.400 17.600 17.600 
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Gegevens 2019 
 
 
Bedragen x € 1 

  
 

Weber, R.M. 

Gillis - 
Burleson,      

W.L. 
 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 

  
RVC Lid 

1/1 - 31/12 

 
RVC Lid 

1/1 - 31/12 
 
Bezoldiging 

   

Bezoldiging  9.770 9.770 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
 
-/- onverschuldigd betaald bedrag 

 18.300 
 

- 

18.300 
 

- 
 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

  
N.v.t. 
N.v.t. 

 
N.v.t. 
N.v.t. 

 
Gegevens 2018 

   

 
Bedragen x € 1 

   

 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 

  
RVC Lid 

1/1 - 31/12 

 
RVC Lid 

1/1 - 31/12 
 
Bezoldiging 

   

Bezoldiging  8.881 8.881 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  17.600 17.600 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 
2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 

Vaststelling jaarrekening 

De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Raad van 
Commissarissen. 

 
 
 
 
 
 
De heer E. Klep 

 
 

Ondertekening van de jaarrekening 
 

 
 
 
 
 
De heer J. van der Vlist                                                  De heer M.S. van Hemsbergen 

 

 
 
 
 
 
 
De heer R. Heijblom                                                       Mevrouw R.M. Weber 

 

 
 
 
 
 
 
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van commissarissen van Stichting Woonplus Schiedam  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Woonplus Schiedam te Schiedam 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 Woonplus Schiedam op 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 
van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019. 

2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019. 

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 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonplus Schiedam zoals vereist in de Wet toezicht accountants-
organisaties, 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 impact van COVID-19 

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Woonplus Schiedam. In de toelichting op pagina 34 in de 
jaarrekening heeft het bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstan-
digheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om 
in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van Stichting 
Woonplus Schiedam. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

• Het bestuursverslag inclusief het volkshuisvestingsverslag. 

• 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 36 en 36a 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 artikel 17 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden 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 36 en 36a 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 overeen-
stemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de WNT. 

In dit kader is het bestuur tevens 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.  
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.  

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 profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de 
Regeling Controleprotocol WNT, 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 controle-
werkzaamheden 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. 
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• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, 
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was.  

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. 

Rotterdam, 11 mei 2020  

Deloitte Accountants B.V. 
 

 

Was getekend: drs. L.A. Goossens-Kloek RA  
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