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In profiel: Woonplus Schiedam
Bezoekadres
Valeriusstraat 3
3122 AM 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.

Postadres
Postbus 25
3100 AA Schiedam

Statuten
De laatste wijziging in de statuten is bij
notariële akte vastgelegd op 14 december
2018.
In
•
•
•

2021 waren we aangesloten bij:
Maaskoepel
Aedes vereniging van woningcorporaties
SUWR (Stichting Urgentiebepaling
Woningzoekenden Rijnmond)

Bestuur
drs. E.S.F. Klep, directeur-bestuurder
(per 1 juli 2019).

•
•
•
•

De Vernieuwde Stad
Geschillenadviescommissie
Stroomversnelling
Platform 31

Woonplus maakt het verschil
Woonplus investeert volop in de leefbaarheid van Schiedam. Onze woningvoorraad bedraagt iets meer
dan 30% van het totaal. Vanuit die positie zijn wij in samenspraak met onze huurders gericht op het
sterker maken van Schiedam.
Onze missie - Woonplus is er voor mensen die zich moeilijk kunnen redden op de woningmarkt.
In Schiedam bieden wij hen voldoende betaalbare en passende woningen aan die bijdragen aan
leefbare, diverse en duurzame wijken. Daarbij zetten wij de bewoner centraal, we bieden een thuis en
dragen daarmee bij aan een goede basis in het leven van onze huurders en woningzoekenden.
Voor Schiedam - We voelen ons verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en betaalbare sociale
woningvoorraad in de gemeente Schiedam. In goed overleg met de gemeente dragen we bij aan de
woonvisie van de gemeente en komen we samen met de huurdersorganisatie tot concrete
prestatieafspraken. Wij gaan ons huidige bezit de komende jaren optimaliseren en blijven investeren
in goede, betaalbare en gevarieerde huisvesting. Wij willen onze doelgroep, en de lagere
middeninkomens van Schiedam, de mogelijkheid geven om wooncarrière te maken in de eigen buurt,
wijk of stad. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw.
In samenwerking -Sociale huisvesting gaat over meer dan ‘stenen’. Net zo belangrijk is hoe er
wordt samengeleefd in onze complexen en buurten. Als Schiedamse woningcorporatie willen wij een
bijdrage leveren aan welzijn en zorg in de stad. Hiervoor nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden gericht op wonen en zorg en werken we samen met de gemeente, onze partners in de wijk,
stakeholders en leveranciers aan een vitaal woonklimaat in Schiedam.
Vanuit de buurt - In de wijken zien we dat het aantal kwetsbare bewoners toeneemt en daarmee
ook de complexiteit van de ‘klantvraag’. Daarom wil Woonplus zichtbaar aanwezig zijn in de buurten
en worden herkend als een organisatie van bevlogen en betrokken medewerkers.
Met een enthousiast team - Wij werken met een enthousiast team van medewerkers. Zij 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.
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Voorwoord
Het jaarplan voor 2021 kwam tot stand in een dynamische periode en zo was ook de start van het
jaar. Eind januari stelde de Raad van Commissarissen het nieuwe ondernemingsplan ‘Met ons in de
buurt’ en de gewijzigde portefeuillestrategie formeel vast met gepaste trots dat dat in de eerste
coronaperiode was gelukt.
Na die voorbereidingen stond 2021 dan ook vooral in het teken van implementatie. Daarover valt veel
te lezen in dit jaarverslag. Enkele zaken wil ik er echter uitlichten omdat die de actualiteit voor
Woonplus zo midden in het Schiedamse speelveld mooi kenschetsen.
Nieuwe Energie voor Groenoord - De uitvoering van ons programma Nieuwe Energie voor
Groenoord kende begin van het jaar een moeilijke start. De resultaten van het pilotproject aan het
Urlusplein gaven onder wijkbewoners aanleiding om hun ongenoegen over de plannen de vrije loop te
laten. Daarvoor was in politiek en media een gewillig oor. Een en ander was niet helemaal los te zien
van landelijke ontwikkelingen en politieke motieven, maar Woonplus kwam in elk geval verscheidene
malen zeer negatief in het nieuws. Met verbeteringen in de communicatie- en projectaanpak is het
gelukt om draagvlak op te bouwen en met instemming van de huurders in een cluster van vijf
complexen in 2022 met de projectaanpak te starten. Het programma is door de inzet en
betrokkenheid van het programmateam in rustiger vaarwater terecht gekomen. Daarvoor is veel
waardering op zijn plaats.
HOW - Eveneens het vermelden waard is de vernieuwing die de Huurdersorganisatie Woonplus (HOW)
in 2021 heeft doorgemaakt. Mede naar aanleiding van de dynamiek in Groenoord was het onderling
vertrouwen rond de zomer sterk verminderd. Na de zomer heeft de HOW echter, na een zorgvuldige
zoektocht, een vrijwel volledig vernieuwd bestuur van zeven leden gepresenteerd. Naast een mooie
afspiegeling van het huurdersbestand van Woonplus qua achtergrond en wijken, is ook sprake van een
werkbaar model met verdeling van de aandacht van de bestuursleden over de wijken. Op deze wijze
wordt de vrijwilligersinzet zo efficiënt mogelijk ingezet. Woonplus is blij met de HOW als partner om
de toekomst van en voor onze huurders in Schiedam samen vorm te geven.
Visitatie - Tot slot is het van belang te vermelden dat Woonplus in 2021 een visitatietraject heeft
doorlopen. Daarin is mede onze herijkte strategie getoetst bij onze stakeholders en is nogmaals
bevestigd dat we op de goede weg zijn met Woonplus, voor Schiedam en de Schiedammers.
Intern was 2021 ook het jaar waarin we een nieuw organisatieplan hebben opgesteld en een
reorganisatie hebben doorgevoerd. Met als kernwoorden gebiedsgericht, proces georiënteerd en
informatie gestuurd hebben we een Woonplus neergezet waarmee we de stevige ambities voor de
komende jaren kunnen invullen. De reorganisatie had als gevolg dat wij op zoek naar nieuwe
competenties gedwongen afscheid hebben moeten nemen van 20 medewerkers. Dat gaf uiteraard met
regelmaat reden tot verdriet.
Desondanks zijn er wederom prestaties van formaat geleverd en daarvoor zijn complimenten aan de
medewerkers en partners van Woonplus helemaal terecht. Alle resultaten van 2021 komen in dit
jaarverslag aan de orde. Veel leesplezier!
Emile Klep
Directeur-Bestuurder
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Verslag directeur-bestuurder
In dit verslag worden taken en werkwijze van de directeur-bestuurder toegelicht. Daarbij
verduidelijken we hoe we onze visie, missie en ondernemingsdoelstellingen realiseren en welke
activiteiten en resultaten we in het bijzonder willen uitlichten.
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 en het beleid;
de financiering;
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 houdt bij de vervulling van zijn taak altijd het belang van de woningcorporatie voor ogen en 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 de raad 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 concerncontroller 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 gebruikt een in 2019 herzien bestuursreglement. De
directeur-bestuurder laat investeringen voor vastgoedprojecten boven een limiet van € 3 miljoen
goedkeuren door de RvC. De marge waarbinnen de directeur-bestuurder bevoegd is om zonder
goedkeuring van de RvC begrotingsposten bij te stellen, heeft de RvC vastgesteld op 5%.
De werkwijze en resultaten
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, zoals vastgelegd in het jaarplan. De voortgang ervan volgen wij aan de hand van maanden tertiaalrapportages. In het jaarverslag blikken wij terug op het jaarplan.
Om ervoor te zorgen dat de missie en ondernemingsdoelstellingen gerealiseerd worden:
1.
2.
3.
4.

zijn er spelregels voor goed bestuur (good governance);
wordt invulling gegeven aan interne beheersing en risicomanagement;
is er aandacht voor onze bijdrage aan de volkshuisvesting;
wordt gewerkt aan de professionalisering van onze organisatie.

1. Spelregels voor goed bestuur
Als corporatie onderschrijven wij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Er is geen sprake
geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder, zoals bedoeld in
artikel 3.7 van de Governancecode. In de statuten van Woonplus zijn de spelregels vastgelegd en
afspraken gemaakt tussen het bestuur en de RvC. Een van die afspraken is dat de directeurJaarverslag 2021
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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 en beschikt Woonplus over statuten/reglementen
gericht op treasury, financieel beleid en beheer (inclusief 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.
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 Adviesforum
met daarin een brede vertegenwoordiging (zie bijlage 5) uit de stad bij wie Woonplus periodiek toetst
of we nog voldoende aangehaakt zijn op ‘onze buren in de stad’. Daarmee vormt deze dialoog een
belangrijke aanvulling op de samenwerking en afstemming conform de Woningwet met de HOW. Deze
Huurdersorganisatie Woonplus is in 2018 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van onze
huurders. Woonplus heeft daarnaast op alle niveaus structureel en incidenteel overleg met de
gemeente en partners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid.

2. Interne beheersing en risicomanagement
Interne beheersing
Het bestuur van Woonplus is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen hebben tot doel de risico’s van het niet
realiseren van de bedrijfsdoelstellingen optimaal te beheersen. Ze kunnen echter nooit absolute
zekerheid bieden dat zich geen onjuistheden van materieel belang zullen voordoen.
Woonplus heeft in 2021 een groot deel van haar primaire processen beschreven en rondt in 2022 de
procesbeschrijvingen verder af. In het begin 2021 vastgestelde organisatie- en formatieplan zijn
nieuwe uitgangspunten voor het management van processen opgenomen. Zo zijn proceseigenaren en
keyusers lager in de organisatiehiërarchie benoemd om beter en sneller aan te sluiten bij de
dagelijkse uitvoering en de ambities op het gebied van continue verbetering te realiseren. Bij de
bemensing van de functies tijdens de reorganisatie is hieraan veel aandacht besteed. Voor een goede
procesbeheersing en planrealisatie is betrouwbare informatie ter monitoring nodig. Met de in 2021
doorgevoerde reorganisatie wordt beoogd om datakwaliteit en informatiesturing aanzienlijk te
versterken. In 2021 is gestart met de belangrijkste primaire processen. In 2022 wordt deze inzet
uitgebreid naar de overige processen.
Risicomanagement
Risicomanagement richt zich op het beheerst bereiken van onze doelstellingen. In 2020 is het
visiedocument risicomanagement vastgesteld en is een stappenplan om te komen tot integraal
risicomanagement voorbereid. In dit document zijn de uitganspunten en principes, die Woonplus ten
behoeve van het risicomanagement hanteert, opgenomen. Daarnaast zijn de activiteiten en
de taken en verantwoordelijkheden binnen het proces van integraal risicomanagement beschreven.
Als eerste stappen zijn in 2020 de risicobereidheid en strategische (sub)risico’s uitgebreid in kaart
gebracht en besproken met management en toezichthouders.
Risicobereidheid - De risicobereidheid is in 2020 zoveel mogelijk kwalitatief beschreven en daar
waar mogelijk is verwezen naar de documenten waarin een kwantitatieve indicatie aan de
risicobereidheid wordt meegegeven. Daarbij is een koppeling gelegd met de doelstellingen uit het
nieuwe ondernemingsplan dat in dat jaar tot stand is gekomen. Door zoveel mogelijk kwantitatieve
indicaties mee te geven zijn wij beter in staat risico’s en kansen af te wegen. Het realiseren van de
maatschappelijke doelen van Woonplus staat voorop en de financiële continuïteit geldt daarbij als
randvoorwaarde. Bij onze taakopdracht past een behoedzame (defensieve/neutrale) houding ten
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aanzien van risico’s. Op onderdelen is een neutrale/offensieve houding nodig om datgene wat onze
huurders en andere stakeholders van ons verwachten waar te kunnen maken.
Strategische risico’s - Ontwikkelingen binnen en buiten Woonplus kunnen invloed hebben op het
realiseren van onze strategische doelstellingen. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen voortdurend
in beeld te brengen en zo nodig maatregelen te treffen om de invloed ervan in lijn te brengen met
onze risicobereidheid. Wij maken daarbij onderscheid in vermijdbare en onvermijdbare strategische
risico’s. Onvermijdbare risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met algemene bewegingen in het domein
volkshuisvesting. Denk hierbij aan politieke risico’s, macro-economische risico’s en demografische
risico’s. Vermijdbare strategische risico’s worden bewust aangegaan omdat zij direct verband houden
met de eigen doelstellingen van de organisatie zoals opgenomen in ondernemingsplan en
portefeuillestrategie.
Operationele risico’s - In het stappenplan om tot integraal risicomanagement te komen is
opgenomen dat in 2021 de operationele risico’s beter in kaart gebracht zouden worden en vervolgens
gericht ingezet ter verbetering van de processturing in de organisatie. Als gevolg van de
(voorbereiding van de) reorganisatie is hierin vertraging opgetreden in de zin dat het verdiepen van
de operationele risico’s deels naar 2022 is verschoven. Ook in 2021 is een frauderisico-analyse
uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
Interne controlesysteem en rapportagesystematiek
De interne controlefunctie die de toereikendheid van de werking van het interne controlesysteem
vaststelt, wordt uitgevoerd door het team Financial Control op basis van het interne controleplan. De
onafhankelijke concerncontroller geeft daarnaast middels een intern auditplan opdracht tot, en ziet toe
op de juistheid en de volledigheid van uitgevoerde, audits en rapporteert rechtstreeks aan het bestuur
en de Raad van Commissarissen. In 2021 werd binnen Woonplus gewerkt via four lines of defense
(met Business Control en Financial Control als aparte lijnen). Begin 2022 is echter besloten om aan te
gaan sluiten bij de algemeen gangbare driedeling. Woonplus hanteert straks voor de beheersing van
risico’s de methode van de Three Lines of Defense.
•

De eerste lijn wordt gevormd door de medewerkers van de lijn- en stafafdelingen in de
organisatie. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s binnen de
primaire en ondersteunende processen.

•

De tweede lijn wordt gevormd door de teams Business Control (verantwoordelijk voor de
advisering en facilitering van de eerste lijn) en Financial Control (verantwoordelijk voor interne
controles en risicomanagement). Financial Control monitort dus een goed verloop van het proces
van integraal risicomanagement.

•

De derde lijn wordt gevormd door de concerncontroller die ter invulling van zijn interne
auditfunctie onafhankelijk van de eerste twee lijnen een beoordeling op de risico’s en de werking
van de beheersmaatregelen binnen de processen uitvoert, of laat uitvoeren door het team
Financial Control. Hiermee is het onafhankelijke (eind)oordeel gewaarborgd.

Er wordt gebruik gemaakt van maandrapportages voor het managementteam. De tertiaal-rapportages
worden samen met de rapportages over interne controles en audits (op basis van respectievelijk
interne controleplan en auditplan) en andere risicoanalyses besproken met de auditcommissie en raad
van commissarissen. Daarbij wordt de werking van de beheersmaatregelen actief aan de orde gesteld
en eveneens met de accountant besproken aan de hand van de managementletter. De
beraadslagingen geven input aan de op te stellen plannen voor het volgend kalenderjaar.
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3. Bijdrage aan de volkshuisvesting
Woonplus is er voor mensen die zich moeilijk kunnen redden op de woningmarkt en biedt voor hen
voldoende betaalbare en passende woningen aan die bijdragen aan leefbare, diverse en duurzame
buurten. Kernwoorden zijn mensen, woningen en buurten. In ons ondernemingsplan 2021-2025 komt
dit naar onze mening goed tot uiting in de titel ‘Met ons in de buurt’. Volkshuisvesting krijgt alleen
goed invulling als dichtbij en met de huurders invulling wordt gegeven aan onze kerntaken. In dit
bestuurlijk deel van het jaarverslag 2021 licht ik graag een aantal acties en resultaten van afgelopen
jaar uit. Voor het overige wordt verwezen naar de andere delen van dit verslag.
•

Woonplus is terug in de buurt - Onze gewijzigde organisatie kent nieuwe functies op het gebied
van leefbaarheid en preventie met als doel om onze huurders ‘aan beide kanten van de voordeur’
niet alleen te laten staan. We hebben (deels nieuwe) medewerkers met de juiste competenties op
deze functies benoemd. Daarnaast is het aantal buurtbeheerders uitgebreid en werken we met
wijkbeheerders die ook projecten in directe samenspraak met buurtbewoners oppakken. Dit zijn
onze eerste stappen in 2021 geweest om weer zichtbaar te zijn in de buurt en de leefbaarheid in
en rond onze complexen stevig aan te pakken.

•

Woonplus is actief in de energietransitie - Onze ambitie is helder en sluit aan bij de landelijke
opdracht: al onze woningen zijn in 2050 gasloos. Dit betekent dat de plusminus 8000 bestaande
woningen (tweederde van de huidige voorraad) die ook in 2050 nog steeds in onze portefeuille
zitten moeten worden aangepakt. Een behoorlijk deel daarvan ligt in de wijk Groenoord en wordt
met het programma Nieuwe Energie voor Groenoord aangepakt. De woningverbetering behelst
naar installatietechnische ingrepen tevens een forse aanpak om de schil van de woningen te
isoleren en asbestbeplating te vervangen. Daarmee wordt de woonkwaliteit van deze woningen
van ongeveer 50 jaar oud weer bijdetijds. Nieuwe Energie voor Groenoord betreft een meerjarig
programma waarin huurders na aanvankelijke scepsis steeds vaker vertrouwen uitspreken.

•

Woonplus werkt achterstalligheid weg - De woningportefeuille van Woonplus kent
achterstalligheid zowel qua typologie (te veel ongewilde portieketageflats) als qua
onderhoudsniveau. Dit beïnvloedt onze prestaties op het gebied van beschikbaarheid van
woningen die passend (denk ook aan wonen met zorg) en kwalitatief goed zijn. In 2021 zijn de
eerste concrete stappen gezet om de situatie te verbeteren langs enerzijds
herstructureringsplannen en anderzijds door versterking en opschaling van het
opdrachtgeverschap naar aannemers. Voor de Staatsliedenbuurt en Groenoord-Zuid zijn
gebiedsplannen in voorbereiding waarin gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van woningen is
voorzien. Met de gemeente Schiedam bereiden we bestuurlijke afspraken voor over locaties voor
vervangende woningen voor als er minder Woonplus woningen worden teruggebouwd om zo tot
meer gemengde buurten en wijken te komen. Met aannemers is de samenwerking opgeschaald
om tot verbeterde contracten te komen.

•

Nieuwe kantoorlocatie - In 2021 is rondgekomen dat Woonplus van kantoorlocatie gaat
veranderen. Het huidige kantoor is te groot en verouderd. Bovendien bleek de investering om tot
het wettelijk verplichte energielabel te komen en aan te passen naar huidige wensen hoger dan
het betrekken van kleinere nieuwbouw. Groot is de tevredenheid dat wij naar verwachting half
2024 de aangekochte nieuwbouw zullen betrekken tegenover station Schiedam Centrum. Op onze
huidige kantoorlocatie in Groenoord worden door een ontwikkelaar voor de menging van de wijk
wenselijke marktwoningen gerealiseerd. Het nieuwe kantoor bevindt zich op het knooppunt van
tram, metro en trein in Schiedam. Vooral van belang voor onze fysieke bereikbaarheid voor de
huurders, maar ook voor de ontwikkeling van onze organisatie tot duurzame partner die letterlijk
en figuurlijk midden in stad staat. Tot slot verwachten wij dat onze positie als werkgever ook
profiteert van deze met het OV zeer goed bereikbare werklocatie in een krappe arbeidsmarkt.

•

Doorstroming - Uit onze analyses ten behoeve van ons nieuwe ondernemingsplan kwam naar
voren dat de demografische opbouw van Schiedam de komende decennia weinig verandering
ondergaat op de groei van het aantal senioren met 40% na. Voor onze portefeuillestrategie
betekent dat dat we seniorenwoningen in het sociale segment willen toevoegen, maar nog meer
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dat we met onze senior huurders willen meedenken of hun huidige woning met het oog op Langer
Thuis nog wel de juiste is. Doorstroming op het juiste moment is het correct maar tegelijkertijd
gevoelig adagium. In 2021 was een werkgroep van huurders actief die met onze projectleider een
aanpak heeft ontwikkeld om senioren vrijwillig en goed ondersteund uit een grote woning naar een
passende seniorenwoning te kunnen bemiddelen. Hier geldt ‘twee keer blij’ want de senior huurder
kan er weer jaren tegen en een gezin met kinderen krijgt de woonruimte die voor hen nodig is. De
ontwikkelde aanpak wordt vanaf 2022 geïmplementeerd door onze seniorenmakelaars.

4. Professionalisering van de organisatie
Woonplus wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we als woningcorporatie als geheel maar
ook als individuele medewerker, voortdurend in ontwikkeling willen zijn. We gaan actief in op vragen
van de klant, staan open voor vernieuwing en we leren van de fouten die we daarbij nog maken.
Na vaststelling begin februari 2021 van ons nieuwe ondernemingsplan ‘Met ons in de buurt’ en een
herijkte portefeuillestrategie is in september de nieuwe Woonplus organisatie van start gegaan. Naast
aandacht voor de cultuur van de organisatie en de inrichting daarvan, moeten de nieuwe ambities ook
waargemaakt worden. Proces- en informatiesturing staan daarbij centraal. Maar ook op het niveau
van onder andere vastgoedsturing, programmamanagement en buurtbeheer ontwikkelen wij de
competenties van de organisatie.
De kwaliteit van onze dienstverlening verdient onze voortdurende aandacht. Wij monitoren de
klanttevredenheid continu met behulp van een KCM-tool en vergelijken onze prestatie middels de
Aedes-benchmark met andere corporaties. Eind 2021 kunnen we concluderen dat onze klanten
onze dienstverlening op het gebied van verhuur en incasso goed waarderen. Als het gaat om
reparatieverzoeken en planmatig onderhoud hebben we nog forse slagen te maken. In 2020 zijn
we gestart met een Klantcontactcentrum (KCC) dat gebruik maakt van een klantvolgsysteem. Hiermee
is een belangrijke stap gezet om ons klantcontact middels digitalisering en monitoring
te verbeteren. De verbeteragenda voor KCC en de tweede lijn voor 2022 en verder wordt zoals gezegd
bepaald door betere interne samenwerking tussen teams en afdelingen en het maken van
resultaatgerichte afspraken met aannemers. Woonplus verbetert haar opdrachtgeversrol en
contractmanagement.
Tot slot: impact coronamaatregelen op Woonplus
Ook 2021 stond nog grotendeels in het teken van de coronapandemie. Door de kabinets-maatregelen
moesten ook wij keuzes maken die onze bedrijfsvoering hebben beïnvloed. De dienstverlening aan
huurders vond doorgang voor zover dat mogelijk was. Dat betekende ook
dat er periodes waren waarin we alleen spoedreparaties verrichtten. Dit alles uiteraard om de
gezondheid van onze medewerkers en onze huurders niet in gevaar te brengen. De financiële
gevolgen waren beperkt en brachten de continuïteit van Woonplus niet in gevaar. Voor wat betreft
imago en huurderstevredenheid hebben we duidelijker consequenties gezien omdat niet iedereen
begrip kon opbrengen voor de keuzes die we hebben gemaakt. Ten tijde van het schrijven van dit
bestuursverslag zijn alle kabinetsmaatregelen komen te vervallen. Uiteraard hopen ook wij bij
Woonplus dat dat zo blijft.
E.S.F. Klep
Directeur-Bestuurder
Stichting Woonplus Schiedam
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Verslag van de raad van commissarissen
Begin 2021 hebben wij als RvC het nieuwe ondernemingsplan 2021-2025 van Woonplus vastgesteld.
Hierin zijn belangrijke keuzes voor de komende jaren gemaakt. Gelijktijdig met dit ondernemings-plan
is ook de portefeuillestrategie herijkt. De opgave waar Woonplus voor staat is groot. Er moeten forse
investeringen worden gedaan. Maar de lange termijn doorrekening laat zien dat Woonplus deze
opgave aankan binnen de gestelde financiële randvoorwaarden. Daarbij zoeken we wel de grenzen op.
Er wordt volop ingezet op duurzaamheid. Er wordt geïnvesteerd in meer gemengde wijken en de
leefbaarheid in die wijken. Wonen en Zorg is een belangrijke prioriteit. Onze stakeholders hebben
aangegeven dat ze de gemaakte keuzes ondersteunen.
Ook de in 2021 uitgevoerde Visitatie 2017-2020 oordeelt positief over de in de afgelopen periode
gemaakte omslag en de geformuleerde opgave voor de toekomst. Er worden waardevolle
aanbevelingen gedaan die we zullen overnemen.
De RvC heeft in 2021 veel aandacht besteed aan de moeilijke relatie met de huurdersorganisatie
(HOW). Gelukkig is deze relatie inmiddels aanzienlijk verbeterd. Klantgerichtheid en klanttevredenheid zijn belangrijke onderwerpen die regelmatig op de agenda van de RvC staan. De verbetering
hiervan is belangrijk. Dat komt ook naar voren uit de Aedes benchmark en ook in het visitatierapport
is dit een belangrijke aanbeveling.
In 2021 heeft de RvC speciale aandacht gegeven aan het thema Wonen en Zorg. Daarnaast heeft het
onderwerp duurzaamheid veel aandacht gekregen. Het project Nieuwe Energie voor Groenoord
is hier het “vlaggenschip”. De gemeenteraad van Schiedam heeft eind 2020 een positief besluit
genomen over dit project. Daarmee kan de komende jaren dit belangrijke duurzaamheidsproject
worden uitgevoerd. De door Woonplus gekozen aanpak wordt door de RvC volop gesteund. Veel
aandacht vraagt het verkrijgen van draagvlak bij de bewoners. Daarbij vinden wij het belangrijk dat
deze operatie niet zal leiden tot extra woonlasten voor de huurders.
In 2021 heeft de RvC drie investeringsbesluiten goedgekeurd, namelijk voor de Wiltonflats, voor de
nieuwe kantoorlocatie van Woonplus en voor complex 660 in Groenoord Zuid.

Over besturen en toezicht houden
De RvC van Woonplus houdt vanuit interne en externe kaders 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.
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.
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 wordt een verslag
gemaakt, dat als advies voor de RvC dient. De RvC blijft eindverantwoordelijk.
Vergaderingen en besluiten
De RvC kwam in 2021 acht keer bij elkaar voor de plenaire RvC-vergaderingen. Er vond geen
besluitvorming buiten de vergadering plaats. Aan de volgende documenten verleende de RvC
goedkeuring: Ondernemingsplan 2021-2025, herijkte portefeuillestrategie, investeringsbesluit
Wiltonflats, investeringsbesluit nieuwe huisvesting Woonplus, bijdrage herstructurering leningen
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Vestia, investeringsbesluit vernieuwbouw complex 660 Groenoord Zuid, treasury jaarplan 2021,
auditplan 2021, frauderisicoanalyse 2020, bestuursverslag en jaarrekening 2020, (herzien)
investeringsbesluit integrale aanpak fase 1 Nieuwe Energie voor Groenoord en (aanvullend) planmatig
onderhoud, bieding op de Woonvisie in het kader van het aangaan van prestatieafspraken 2022-2023,
honorering voor de RvC over 2022, jaarplan en begroting 2022 en tot slot het besluit tot het
aanwijzen van de commissarissen-pool voor vervanging bij belet of ontstentenis van de RvC.
De auditcommissie
De auditcommissie is vijf maal bijeen geweest voor vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen is
onder meer gesproken over de managementletter, het treasury jaarplan, het jaarplan 2022 en de
financiële en operationele prestaties. In het bijzijn van de externe accountant is ook de jaarrekening
2020 en het accountantsverslag besproken. De concerncontroller is in beginsel bij alle vergaderingen
van de auditcommissie aanwezig en wanneer daar een specifieke aanleiding voor is, ook bij de RvCvergaderingen. De auditcommissie heeft de volgende aandachtsgebieden in zijn portefeuille: de
accountantscontrole; de financiële verantwoording, inclusief waarderingsvraagstukken en
toelichtingen; de ontwikkeling van financiële ratio’s; het functioneren van de accountant; het jaarlijkse
evaluatiegesprek met de accountant; het adviseren over het investeringsplan en het
ondernemingsplan; het adviseren over de portefeuille strategie; het adviseren over investeringen die
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; het uitbrengen van advies aan de RvC voor de voordracht
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 zijn bevindingen; de naleving van aanbevelingen en
opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants.
In 2021 heeft de auditcommissie het treasury jaarplan 2021, het auditplan 2021, de
accountantscontrole en het functioneren van de accountant besproken.
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 RvC heeft met de directeur-bestuurder twee keer per jaar een functioneringsoverleg. Daarnaast
heeft de RvC eens per jaar met de bestuurder een gesprek over het HR-beleid en de
organisatieontwikkeling. Belangrijke vraag daarbij is o.a. de capaciteit en kwaliteit van de organisatie,
gegeven de opgaves waarvoor Woonplus staat.

Visie op toezicht
De RvC hanteert een eigen toezichtskader en visie op goed toezicht. In 2020 is het toetsingskader en
de toezichtvisie van de RvC herzien. 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.
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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:
de woningwet, besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en de Governancecode Woningbouwcorporaties. Ook hanteert ze daarbij de volgende interne documenten: statuten Woonplus,
bestuursreglement, reglement RvC, profielschets RvC, ondernemingsplan, het treasury plan, het
beleggingsstatuut, het reglement financieel beleid en beheer, het integriteitsprotocol en de
klokkenluidersregeling.
Om zijn toezichtstaak te vervullen, baseerde de RvC zich o.a. op de volgende gegevens: jaarplan
2021, begroting 2021, bestuurs- en accountantsverslag, managementletter, inclusief opvolging,
beoordelingsbrief AW, borgingsbrief WSW, Aedes-benchmark, treasury jaarplan, periodieke
voortgangsrapportages, jaarlijkse rapportage klachtenregistratie, overzicht bestuursbesluiten,
dilemma- discussies, inclusief presentaties van voorgenomen beleid met bestuur en medewerkers en
tot slot op periodieke contacten met OR en HOW.
Concerncontroller
De concerncontroller bespreekt jaarlijks zijn bevindingen met de RvC en vormt daarmee een
belangrijke schakel bij het vervullen van de toezichtstaak van de RvC. De concerncontroller is
aanwezig bij de vergaderingen van de audit commissie. Als onderdeel van de reorganisatie wordt de
controlfunctie binnen Woonplus verder versterkt. Nadere voorstellen voor de inrichting van deze
functie worden in het 2e kwartaal 2022 in de RvC besproken.

Governance code Woningcorporaties
De Governance code 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 de Governance code is aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij
transparante en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) huurders en andere directbelanghebbenden blijft daarbij voorop staan.
De Governance code 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 toetsen 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 Governance code is verankerd in de statuten van Woonplus. De RvC van Woonplus onderschrijft de
code van harte. Woonplus voldoet aan de Governance code Woningcorporaties en wijkt af met ‘leg uit’
bij twee bepalingen:
•

Al 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 directeurbestuurder en de RvC-leden zijn geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere
financiële voordelen verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid.
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•

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 Governance code 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 (tevens de wervings- en selectiecommissie) doet zowel
mondeling als schriftelijk verslag. De voorzitter van de RvC is niet eveneens voorzitter van een
van de andere commissies binnen Woonplus.

Verslag vanuit de toezichthoudende rol
Toezicht op strategie
Het vastgestelde Ondernemingsplan 2021-2025 en de daarbij horende portefeuillestrategie is het
belangrijkste toezichtskader. Monitoring van de voorgenomen plannen is essentieel.
Toezicht op implementatie van wet- en regelgeving
De RvC volgt nauwgezet de naleving van de Woningwet en de implementatie van toepasselijke weten regelgeving. Hieronder volgt een toelichting op wijzigingen in wet- en regelgeving die tot specifieke
aanpassingen hebben geleid.
Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet)
De RvC heeft twee keer per jaar formeel overleg met HOW. Tussendoor vindt er informeel overleg
plaats tussen de huurdercommissarissen en HOW. Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de RvC veel
moeten investeren om de verhouding tussen Woonplus en HOW te verbeteren. Wij zijn blij dat er
inmiddels weer sprake is van een versterkt en vernieuwd bestuur. De HOW heeft in overleg besloten
2 zittende leden voor te dragen als huurderscommissaris.
Klachtenbehandeling
Woonplus is aangesloten bij een externe geschillenadviescommissie (GAC) waar huurders terecht
kunnen met klachten. Jaarlijks wordt de klachten rapportage met de RvC besproken.
Visitatie
Door Cognitum is in de 2e helft van 2021 de visitatie 2017-2020 uitgevoerd. De RvC is actief
betrokken geweest in het proces van de visitatie. Wij hebben de resultaten van de visitatie met
Cognitum besproken en nemen hun aanbevelingen over. Wij zijn blij met de positieve beoordeling.
Toezicht op de belanghoudersdialoog
In het verslagjaar is ook aandacht besteed aan de relaties met de belanghouders van Woonplus. De
belangrijkste belanghouders zijn betrokken geweest bij het opstellen van het nieuwe
Ondernemingsplan. De RvC heeft zich actief laten informeren en is met de directeur-bestuurder in
gesprek gegaan. Er is gesproken over de wijze waarop de bestuurder omgaat met verschillende
belanghouders, hoe de participatie is geregeld en welke dialoog plaatsvindt. De RvC heeft
terugkoppeling ontvangen van het structureel overleg tussen de directeur-bestuurder met de OR,
HOW, de Gemeente Schiedam en de externe toezichthouders. De RvC stimuleert de meer open en op
samenwerking gerichte houding van Woonplus. De blik is naar buiten gericht, er wordt extern
feedback gevraagd en waar nodig gaat Woonplus de samenwerking aan. De RvC heeft zelf in 2021
met de ondernemingsraad en het HOW bestuur regelmatig overlegd.
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Toezicht op risicobeheersing
De RvC heeft in 2021 doorlopend aandacht besteed aan risicomanagement. Dit op basis van interne
rapportages en door middel van de rapportage van de accountant. Er is een nieuwe
frauderisicoanalyse vastgesteld.
Door de rol van de onafhankelijk 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 moet de werkgeversrol zo uitvoeren 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. De voorzitter van de RvC heeft in dat
kader maandelijks overleg met de directeur-bestuurder.
De Remuneratiecommissie heeft 2 keer per jaar een tussentijds- en een beoordelingsgesprek met de
bestuurder. Het tussentijdse gesprek vond in maart plaats.
Beoordelingskader en beoordeling
Jaarlijks bespreekt de renumeratiecommissie de prestatie-indicatoren. Het jaarlijkse
beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder vond in november plaats. Voor de beoordeling is
gebruik gemaakt van de 360° feedback. Daaruit kwam een positief beeld naar voren. Nadere
informatie over de bestuurdersbeloning is opgenomen in Bijlage 3.
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 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 uit en
onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties. Deze is onder meer gepubliceerd op de
website van Woonplus.
De RvC is onafhankelijk, toont onderling respect, luistert en staat open voor andere invalshoeken en is
daarmee een klankbord voor de organisatie.
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 nevenfunctie van de directeur-bestuurder of commissaris eerst ter
goedkeuring voorgelegd aan de RvC. Hierbij wordt aandacht besteed aan eventuele tegenstrijdige
belangen op grond van de statuten, de Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet. Als er
geen tegenstrijdige belangen worden voorzien, verleent de raad goedkeuring voor het vervullen van
de nevenfunctie. Een besluit hierover legt zij 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 te raadplegen op de website van Woonplus.
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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 kennisgemaakt met het vernieuwde managementteam. Afgesproken is dat we als RvC
regelmatig met de leden van het managementteam buiten de vergadering van de RvC om zullen
overleggen.

Over de RvC
Zelfevaluatie
De RvC heeft jaarlijks een (zelf)evaluatie, afwisselend met en zonder begeleiding. De zelfevaluatie
2021 heeft i.v.m. met Corona pas plaatsgevonden in februari 2022.
Voorzitter RvC
De heer J. van der Vlist is voorzitter van de RvC.
Auditcommissie
De auditcommissie bestond bij de start van 2021 uit de heer M.S. van Hemsbergen (voorzitter
auditcommissie), de heer R. Heijblom en mevrouw R.M. Weber. De heren Van Hemsbergen en
Heijblom zijn respectievelijk 15 juni en 1 juli afgetreden. De heer J.J.A. van Leeuwen is per 15 juni
voorzitter van de auditcommissie. Mevrouw M.E. Tuinder is per 1 juli lid van deze commissie.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestond in 2021 uit mevrouw W.L. Gillis-Burleson (voorzitter
remuneratiecommissie) en de heer J. van der Vlist.
Samenstelling RvC
In 2021 hebben 2 commissarissen afscheid genomen in verband met het aflopen van hun tweede
benoemingstermijn. Dit betrof de heren Heijblom en Van Hemsbergen. In hun plaats zijn de heer Van
Leeuwen en mevrouw Tuinder benoemd als lid van de RvC. Omdat in 2022 de 2
huurderscommissarissen zullen vertrekken hebben we intensief overleg gehad met de
huurdersorganisatie. In goed overleg is met hen afgesproken dat 2 zittende leden, t.w. mevrouw Gillis
en mevrouw Tuinder, als nieuwe huurderscommissarissen door de HOW zijn voorgedragen en
benoemd. Dat betekent dat er in de eerste helft 2022 twee nieuwe commissarissen worden geworven.
De procedure hiervoor is inmiddels gestart. De profielschets voor de RvC is met het oog hierop
geactualiseerd en het wervingstraject met inzet van een extern bureau opgestart.
Meer informatie over de samenstelling van de RvC is te vinden in Bijlage 1 bij dit verslag.
Permanente educatie
Leden van de RvC moeten in 2021 minimaal 5 PE-punten per commissaris behalen. De RvC is in 2021
regelmatig geïnformeerd over het cursusaanbod. De in 2021 behaalde PE-punten zijn in Bijlage 1
opgenomen.

Tot slot
Woonplus is een dynamische organisatie. Om de maatschappelijke doelen van Woonplus te behalen,
wordt externe samenwerking steeds belangrijker. Ook in 2021 hebben we veel hinder ondervonden
van alle beperkingen die Corona heeft veroorzaakt. Toch moest Woonplus zijn taken als de
belangrijkste volkshuisvester in Schiedam goed blijven uitvoeren. En is een omvangrijke reorganisatie
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uitgevoerd aansluitend op het nieuwe ondernemingsplan. Wij zijn blij en trots met de doorgevoerde
verbeteringen. Wij zijn nog lang niet klaar. Maar we hebben als RvC 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 2021.

Namens de raad van commissarissen,
J. van der Vlist
Voorzitter t/m 31 mei 2022
W. Gillis-Burleson
Voorzitter per 1 juni 2022
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Terugblik op de ambities uit het Jaarplan 2021
In dit jaarverslag blikken wij per strategisch veld terug op de ambities die wij ons in het jaarplan 2021
hebben gesteld. Welke prestaties hebben wij op die onderdelen geleverd?

Geformuleerde ambities 2021
Kerntaak (per hoofdstuk)

Strategisch veld

1 - Kerntaak wonen

•
•
•
•
•

Monitoring klantentevredenheid
Verhuur, financieel- en sociaal beheer
Onderhoud
Schone, hele, veilige complexen en Sociaal Beheer
Oog voor bijzondere doelgroepen

2 - Vastgoedportefeuille

•
•

Vitaliseren van onze vastgoedportefeuille
Vastgoedsturing op rendement en risico

3 – Organisatieontwikkeling

•
•

Organisatieontwikkeling
Behoud goede reputatie

4 - Omgeving

•
•
•

Externe ontwikkelingen
Optimaliseren contact met de omgeving
Financiële continuïteit waarborgen

5 - Cijfers in beeld

•
•
•
•

Winst- en verliesrekening (functioneel)
Balans
Maatschappelijke vermogenstoets
Kasstromen

6 - Financiële continuïteit

•
•
•
•

Solvabiliteit
Loan To Value
Rentedekkingsgraad (ICR)
Dekkingsratio

Tabel 1: Ondernemingsdoelen en ambities 2021

Leeswijzer
De hoofdstukken 1 t/m 4 hebben dezelfde opbouw. Eerst geven we een samenvatting van de
geleverde prestaties in 2021, 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 situatie van Woonplus.
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Hoofdstuk 1

Kerntaak wonen

Samenvatting geleverde prestaties
Strategisch
veld

KPI jaarplan

Realisatie

Monitoring
klanttevredenheid

• Met metingen aan de slag (KCM)
• Volwassen KlantContactCentrum
• Ontwikkelen Self Service
Scenario’s
• Digitaal participeren opzetten
• Samenwerking huurders

• Met metingen aan de slag (KCM)
• Volwassen KlantcontactCentrum
• Ontwikkelen Self Service
Scenario’s
• Digitaal participeren opzetten
• Samenwerking huurders

◊
◊

•
•
•
•

Huurachterstand
≤ 1,20%
Oninbare debiteuren ≤ 0,50%
Huurderving
≤ 2,34%
Streven naar de juiste match
woning, huurder en complex
• Woningtoewijzing 85/7,5/7,5
• Voorlichting huurder
• Persoonlijke aanpak

•
•
•
•

Huurachterstand
1,45%
Oninbare debiteuren 0,17%
Huurderving
2,13%
Streven naar de juiste match
woning, huurder en complex
• Woningtoewijzing 91/5/4
• Voorlichting huurder
• Persoonlijke aanpak

×
√
√

Onderhoud

•
•
•
•

Klachten onderhoud € 2,6 mln.
Mutatie onderhoud € 2,1 mln.
Keuken/douche/toilet € 4,0 mln.
Ontwikkelen mutatiewijzers

•
•
•
•

Klachten onderhoud€ 4,1 mln.
Mutatie onderhoud € 3,3 mln.
Keuken/douche/toilet€ 2,5 mln.
Ontwikkelen mutatiewijzers

◊
◊
◊
◊

Schone,
hele, veilige
complexen
en Sociaal
Beheer

•
•
•
•

Leefbaarheid
€ 0,5 mln.
Mobiele huismeesters
Buurtbemiddeling
Start samenwerken Woonfraude

• Leefbaarheid
€ 0,5 mln.
• Extra inzet mobiele
huismeesters
• Buurtbemiddeling
• Start samenwerken Woonfraude

√
√

Oog voor
bijzondere
doelgroepen

• Preventie huisuitzetting
• Taakstelling COA, 100% van de
Schiedamse opgave en nazorg
• Specifieke behoefte senioren

• Preventie huisuitzetting
• Taakstelling COA
110
Gehuisvest
97
• Specifieke behoefte senioren

◊

Verhuur,
financieelen sociaal
beheer

Behaald?

◊
×
◊

√
√
√
√

√
√

◊
√

Tabel 2: Excelleren in de kerntaak wonen

√ Doelstelling is behaald
◊ Onderhanden
× Doelstelling is niet behaald
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Monitoring klanttevredenheid
Met metingen aan de slag
Onze inzet is het bieden van klantcontact op maat en het voorkomen van onnodige handelingen. We
meten onze dienstverlening doorlopend en streven toe te groeien naar een 8 gemiddeld. We merken
dat huurders fysiek contact op prijs stellen en hebben de winkel in 2021, meer dan in 2020, zoveel
mogelijk opengehouden. Dit zien we terug in de cijfers die we hebben ontvangen.
Eind 2021 bedroeg het 12-maands voortschrijdende gemiddelde van de gemeten processen een 7,6
(2020: 7,3).
De uitkomsten van deze metingen in 2020/2021
Klantwaardering

2020

2021

# geënquêteerd

Aantal respondenten

Nieuwe huurder

7,7

8,0

637

223

35,0%

Vertrokken huurder

8,3

8,2

329

81

24,6%

Incasso

7,2

7,6

467

64

13,7%

Reparatieverzoek

7,1

7,2

6.868

1.267

18,4%

Planmatig onderhoud

6,3

6,9

481

125

26,0%

Tabel 3: Uitkomsten klantwaardering

Aspecten waar onze klanten het meest tevreden/ontevreden over zijn in 2021
Klantwaardering

Tevreden

Ontevreden

Nieuwe huurder

De medewerker(s)

Oplevering van de woning

Vertrokken huurder

De medewerker(s)

De wijze waarop de woning
achtergelaten moest worden

Incasso

Rekening houden met
persoonlijke omstandigheden

Geboden oplossing

Reparatieverzoek

De servicemonteur

Snelheid vanaf melding tot en met
afhandeling

Planmatig onderhoud

Vriendelijkheid werklieden

Netheid van werken

Tabel 4: Tevredenheids-/ontevredenheidsaspecten klantwaardering

Geschillenadviescommissie
Woonplus is aangesloten bij de Geschillenadviescommissie (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 2020) en zijn te lezen in het RvCverslag. 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 bij een geschil 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.
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In 2021 zijn negen klachten ingediend. Zes meldingen zijn ontvankelijk en worden in behandeling
genomen. Drie klachten werden gegrond verklaard, één ongegrond en 2 meldingen kennen geen
uitspraak omdat huurder is verhuisd of het is voortijdig opgelost. Bij de gegronde klachten heeft
Woonplus de geadviseerde acties ondernomen.

Samenvatting van de ingediende klachten bij de GAC
Korte omschrijving klacht/geschil
Lekkage wordt niet opgelost en nieuwe
boiler geeft zout water
Ontevreden over woningtoewijzing

Ontvankelijk

Gegrond

Ja

Nee

Nee

Status
Geen verdere actie.

art. 5.1.d (Huurcommissie)

Slechte isolatie aan woning wordt niet
aangepakt

Ja

Ja

Advies GAC deels
overgenomen.

Overlast van warmtepomp

Ja

Ja

Advies GAC overgenomen.

Onduidelijk waarom bezichtiging
Koolwitjehof 99 wordt afgeblazen

Nee

art. 5.1.d (Huurcommissie)

Ontevreden over de behandeling van
klachten over de WTW

Ja

Terugkerende schimmel wordt niet
aangepakt

Ja

Huurder verhuisd, klacht
ingetrokken.

Portiek wordt na brand niet/te laat
hersteld

Ja

Opgelost voor hoorzitting.

Nee

art. 5.1.d (Huurcommissie)

Woning niet toegewezen

Ja

Advies GAC overgenomen.

Tabel 5: Samenvatting klachten GAC

Volwassen Klantcontactcentrum
Het jaar 2021 staat in het teken van “de basis op orde krijgen” en verder structuur aanbrengen
binnen het team KCC. Een goed werkend opleidings- en inwerkprogramma zorgt voor een goede
kennisoverdracht voor alle startende en alle al werkende medewerkers. Het programma bevat
bijvoorbeeld systeem trainingen voor Embrace en Empire of vakinhoudelijke lessen voor onderhoud,
verhuur, sociaal en woonomgeving.
Nieuwe medewerkers - 2021 kent een grote in- en uitstroom van KCC-medewerkers; nieuwe
medewerkers onderschatten de taken, de verantwoordelijkheden en complexiteit van het KCC van
Woonplus en/of blijken niet geschikt voor de job.
Nieuwe telefooncentrale - De in oktober 2021 nieuw geïntroduceerde telefooncentrale draagt bij
aan een hogere betrouwbaarheid in het afhandelen van telefoongesprekken. In de dagelijkse praktijk
betekent dit dat we professioneler en daardoor klantvriendelijker het binnenkomende telefoonaanbod
kunnen verwerken. Zo hebben onze huurders bijvoorbeeld een keuze om een terugbelverzoek achter
te laten, mochten ze niet direct in gesprek kunnen komen met een medewerker KCC.
Reorganisatie - Met de reorganisatie heeft het KCC per 1 september 2021 de nieuwe functie senior
medewerker KCC ingevoerd. De senior coacht en stimuleert de (telefonische) professionaliteit van de
medewerkers en draagt zorg voor de verbinding met de andere teams binnen Woonplus.
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De reorganisatie binnen de andere Woonplusafdelingen brengt ook nieuwe uitdagingen voor het KCC
met zich mee. De nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij de verschillende functies vraagt om het
opnieuw afstemmen en (deels) inrichten van de processen en samenwerking met de tweede lijn
Onderhoudsgroep - Verder is medio 2021 een blauwdruk ontwikkeld voor een “onderhoudsgroep”;
een specialistengroep van taakvolwassen KCC-medewerkers. Zij verwerken onder meer de ‘zwaardere’
reparatieverzoeken en de spoedgevallen. Met deze specialisatie willen we de kwaliteit richting onze
huurders verder verhogen.
Samenwerking digitale systemen - Een cruciaal punt bij het op orde krijgen van de basis, is de
samenwerking tussen ons ERP-systeem en ons klantvolgsysteem. Wat automatisch zou moeten gaan
(directe landing in ons ERP-systeem) vindt in de praktijk niet plaats. Het vraagt van de medewerkers
KCC extra inzet, kennis en handelingen om de klantvragen op te lossen. Dat heeft zijn weerslag op de
benodigde capaciteit. Er worden nu workarounds ontwikkeld om de ingediende vragen van onze
huurders goed te kunnen verwerken. Maar dit is geen structurele oplossing. De workarounds zijn
alleen geschikt om tijdelijk in te zetten. Lopende 2021 stapelden de issues zich op en de te
ontwikkelen self-service-scenario’s brengen niet de gewenste besparing. We stellen vast dat als het
gaat om de samenwerking tussen de systemen er in 2022 veel winst te behalen valt. Een ander
belangrijk ontwikkelpunt voor het KCC is sturingsinformatie. De wensen en benodigdheden zijn
hiervoor in 2021 in kaart gebracht.

Groeimodel KlantContactCentrum Woonplus

9+
8+
7+
6+

Klant Centraal

Maak het verschil

Klanttevredenheid op orde

We hebben de basis op orde

•
•
•

Ketenmanagement
Front- en backoffice integratie
Empowerment KCC

•
•

Persoonlijk en relevant
Pro-actief klantcontact

•
•

First time fix
Vriendelijkheid en empathie

•
•
•

Bereikbaarheid, service levels en capaciteit
Deskundigheid, SSS en tooling
Scheidslijn 1e en 2e lijn

Figuur 1: Groeimodel KCC
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Verhuur, financieel- en sociaal beheer
Huurachterstand
Jaarplan

Realisatie

2021

2021

2020

Zittende huurder (regulier)

0,80%

1,04%

0,91%

PPH1

0,20%

0,23%

0,24%

Vertrokken huurder

0,20%

0,18%

0,25%

≤ 1,20%

1,45%

1,40%

Totaal huurachterstand
Tabel 6: Realisatie huurachterstand

Incasso
Ons team Incasso is per 1 september komen te vervallen. De repeterende activiteiten zijn belegd bij
de afdeling Financiën & Informatie en de eerste lijncontacten verlopen via het KCC. Voor het optreden
bij bijzonderheden zijn een tweetal nieuwe functies in het leven geroepen. De Leefbaarheidsregisseurs
worden ingeschakeld en bij (verdergaande) Multi problematiek zijn onze Regisseurs Preventie aan zet.
Hiermee willen we waar mogelijk het proces efficiënt inrichten en waar nodig klanten extra steun
bieden. Het aantal huisuitzettingen bleef in 2021 beperkt tot 6.
De functionele ommezwaai heeft tijdelijk een personele onderbezetting te weeg gebracht. Maar aan
het eind van het jaar hebben we een aantal enthousiaste nieuwe collega’s mogen verwelkomen die in
de nieuwe rol zijn gestapt. Het streven is om huurders die onze hulp nodig hebben eerder in het vizier
te krijgen en hen beter van dienst te kunnen zijn, onder meer door hen te begeleiden naar benodigde
hulp. De huurachterstand ligt eind 2021 hoger dan gepland. Dit wordt veroorzaakt door een eerdere
afrekening stookkosten dan gebruikelijk. Een deel daarvan is niet tijdig betaald.
Oninbaar - Over 2021 hebben wij 0,17% afgeboekt op oninbare vorderingen. Dit is beduidend minder
dan onze reservering van 0,5%. Het gaat hierbij om een saldo, want ook op reeds afgeboekte
vorderingen incasseren wij nog via de deurwaarder.
Huurderving
Jaarplan

Realisatie

2021

2021

2020

Regulier

1,02%

0,81%

0,69%

Verkoop

0,02%

0,08%

0,02%

Renovatie

1,00%

0,77%

1,19%

Sloop

0,30%

0,47%

0,56%

Totaal huurderving

2,34%

2,13%

2,46%

Tabel 7: Realisatie huurderving

1

Project Preventie Huisuitzetting
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Leegstand
Het gemiddeld aantal dagen leegstand (reguliere verhuur, verhuur- en mutatieleegstand) is
toegenomen van 25 dagen in 2020 naar 43 dagen in 2021. We merken dat het verhuur-klaar
maken van woningen meer tijd in beslag neemt. Door de coronamaatregelen verricht de
Woonmakelaar de eerste inspectie telefonisch of alleen ter plaatse en neemt de opzichter de te
verrichten werkzaamheden op, nadat de sleutels zijn ingeleverd. Ook de nieuwe regelgeving rondom
asbest zorgt voor vertraging. Pas nadat de woning volledig is gesaneerd en vrijgegeven, mag de
aannemer starten met de mutatiewerkzaamheden.
Daarnaast zien we dat de levertijden van materialen aanzienlijk oplopen in 2e helft 2021. Ook dit
zorgt weer voor vertraging in de verhuring. Dit komt onder andere aan de orde bij de levering van
keukens. Levertijden van 10-12 weken zijn niet ongebruikelijk.
Leegstand
Aantal woningen

Verhuur regulier
Renovatie
Reguliere verkoop
Sloop
Leegstand ultimo periode

2021

2020

72

69

108

92

3

4

80

92

263

257

Tabel 8: Bestemming leegstaande woningen

Het aantal leegstaande woningen aan het einde van het jaar is nagenoeg onveranderd. Wel is er een
verschuiving zichtbaar tussen renovatie en sloop.
Streven naar de juiste match woning, huurder en complex
Ook in 2021 was de druk op de woningmarkt groot. De stadsvernieuwing in Schiedam én in de regio
zorgt op de eerste plaats voor een hoog aantal huurders met een urgentieverklaring. Daarnaast zien
we een toename in het huisvesten van huurders met zorgbegeleiding. Ook zijn wij in Schiedam voor
een belangrijk deel verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Tot slot stimuleert de
overheid mensen om langer zelfstandig te blijven wonen. Al deze factoren zorgen ervoor dat er minder
huurwoningen voor de reguliere Schiedamse markt beschikbaar zijn. In 2021 verhuurt Woonplus 1/3
van de woningen via directe bemiddeling of aan woningzoekenden die een vorm van urgentie hebben.
Wij staan voor een duurzame match tussen huurder, woning en buurt. Een passende match biedt
kansen voor wooncarrière voor de huurder. Het dichter bij elkaar brengen van woningzoekenden en
(geschikte) voorraad vraagt om marketing- en doorstroombeleid. We hebben steeds meer
huishoudens die urgent zijn en die niet aan bod komen omdat het ontbreekt aan passend en
voldoende aanbod. In het 2e kwartaal van 2021 zijn we gestart met het verleiden van 1- en 2persoonshuishoudens die woonachtig zijn in 5 en 6 kamerwoningen naar een andere woning (maar
nog geen senior zijn) en het verleiden van senioren uit grote eengezinswoningen naar vernieuwbouw.
Toewijzingsnormeringen
•
Voor 2021 voldoen wij met 91%/5%/4% ruimschoots aan de inkomensnormering
(wettelijk toegestaan is 85%/7,5%/7,5%).
•
De passendheidstoets stelt een norm van >95%. Met een realisatie van 98% in 2021 voldoen we
hier ook aan.
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Voorlichting huurder
Woonplus informeert haar huurders op verschillende manieren. Op onze website staan verschillende
instructiefilmpjes, zoals “Bijvullen cv-ketel”, ”Hoe voer ik de stekkerproef uit?”, “Wat te doen bij
burenoverlast”, “Huurachterstand” en “Hoe lever ik mijn woning op”. Er staan ook filmpjes op de
website over energiezuinige woningen met een energieprestatievergoeding.
Persoonlijke aanpak
Bij de diverse renovatieprojecten en sloop- en nieuwbouwprojecten is onze aanpak persoonlijk. Het
gaat hierbij om een combinatie van voorlichting, huisbezoeken, begeleiding bij herhuisvesting en
nazorg. Woonmakelaars brengen de woonwensen goed in beeld, zodat zij huurders die (tijdelijk)
moeten verhuizen direct kunnen bemiddelen. Bovendien is er voortdurend overleg over de planning
van projecten. Hierbij draait het om goed teamwerk tussen de afdelingen Onderzoek & Ontwikkeling
en de gebiedsteams.

Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud is met een realisatie van 113% boven budget uitgekomen.
Bij klachten- en mutatieonderhoud is sprake van een overschrijding van respectievelijk 57% en 56%.
Bij KDT vervanging is juist sprake van een onderschrijding (63%).
Klachten- en mutatieonderhoud
Bedragen x € 1.000 incl. BTW

Jaarplan

Realisatie

2021

t.o.v. budget

2021

2020

KDT vervanging

4.000

63%

2.500

2.439

Klachtenonderhoud

2.600

157%

4.090

3.938

Mutatieonderhoud

2.100

156%

3.284

2.911

Totaal dagelijks onderhoud

8.700

113%

9.874

9.288

Tabel 9: Realisatie klachten- en mutatieonderhoud

Algemeen
Het totaal begrote bedrag is ruimschoots uitgegeven aan de verschillende onderdelen van het
Dagelijks Onderhoud. Hierbij zijn reparatie, mutatie en de apart geregistreerde keuken, douche en
toilet renovaties communicerende vaten. Op de losse onderdelen is de begroting niet altijd
gerealiseerd, maar op het totaal niveau is het met € 1,1 mln. overschreden. Bij de registratie van de
KDT werden onjuiste sjablonen gebruikt. Daarom is hier eind 2021 een projectgroep mee aan de gang
gegaan om de onderhoudssjablonen aan te passen, waardoor realisatie beter te vergelijken is met de
begroting. Het resultaat hiervan zal in 2022 zichtbaar moeten worden.
Er zijn ruim 28.000 meldingen opgepakt door aannemers en onze eigen dienst. Deze meldingen
bestaan voor 59% uit reparatieverzoeken, voor 23% uit serviceabonnement-aanvragen en voor 13%
uit mutatieonderhoud.
Ook de medewerkers techniek hebben in deze periode veelal gewoon hun rol gepakt. Ze zorgden
ervoor dat Woonplus, binnen de mogelijkheden van de corona-maatregelen, zoveel mogelijk aanwezig
was in de wijk en bij de bewoners thuis. We zijn blijven streven naar een zo goed als mogelijke
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klantbediening. Tijdens de lockdowns is er ook gezocht naar alternatieve werkzaamheden en zijn de
armaturen van verschillende complexen omgebouwd naar LED verlichting.
Dagelijks Onderhoud meting klanttevredenheid
Over het gehele jaar 2021 is een 7,2 behaald op het onderdeel reparatieverzoeken ten behoeve van
de Aedes benchmark. Dit cijfer blijkt het gehele jaar redelijk stabiel. Alleen het aantal respondenten
varieert.
Deze uitkomst is ontstaan door acties die zijn uitgezet vanuit ons KCC, de technisch opzichters en
onze aannemers. De analyse van de cijfers vormt het vertrekpunt voor de aanpak in 2022. Daarbij
duiken we ook inhoudelijk dieper in de antwoorden die bewoners gegeven hebben. Op welke
onderdelen gaan wij extra inzetten zodat we in 2022 de gewenste 7,5 kunnen scoren?
Samenwerking met de aannemer
De samenwerking met onze complexaannemers vraagt aandacht. In het laatste kwartaal van 2021
zijn de contacten met de aannemers weer opgestart en hernieuwd. Nieuwe collega’s nemen deel aan
de gesprekken. Na de lockdowns is er weer ruimte voor fysieke gesprekken, afspraken worden
gemaakt voor strategische overleggen en operationele overleggen. Alle partijen willen de
(werk)afspraken hernieuwen en deze ook vastleggen in een raamovereenkomst. Klanttevredenheid en
KPI’s op de processen moeten meetbaar worden en onderwerp zijn van gesprek. Hier wordt in 2022
een start mee gemaakt. Partnership en samenwerking staan hierbij voorop. Om op deze wijze te
verkennen hoe het dagelijks onderhoud verder met elkaar wordt vormgegeven.
Andere bijzonderheden voor onderhoud voor 2021
In 2021 hebben we ons beziggehouden met het (verder) uitwerken van de mutatiewijzers voor de
complexen waar een plattegrondwijziging plaatsvindt om deze woningen toekomstbestendig te maken.
Deze plattegrondwijzigingen worden in eerste instantie uitgevoerd bij een aantal pilotwoningen, zodra
deze bij mutatie beschikbaar komen.
Herhuisvesting projecten
Nieuwe Energie voor Groenoord - Eind 2020 is gestart met het informeren van de bewoners en het
ophalen van de akkoordverklaringen voor het Van Raalteplein 15-56. Begin 2021 bleek een aantal
bewoners problemen te hebben met de plannen en wijze van informeren. Na enkele lastige
gesprekken met bewoners is het renovatieplan aangepast. In oktober 2021 is gestart met het ophalen
van de akkoordverklaringen voor zes complexen in Groenoord midden.
Halverwege oktober 2021 was er in een flat voldoende draagvlak om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Eind 2021 waren vijf van de zes flats akkoord met de ingreep. Alleen bij het Van Raalteplein
15-56 bleek onvoldoende draagkracht voor de ingreep. In 2022 zal gestart worden met de
daadwerkelijke ingreep bij de vijf flats.

Zorgen voor schone, hele en veilige complexen
Leefbaarheid
De kern van onze inzet is schone, hele en veilige complexen realiseren. We pakken overlast aan en
voorkomen zo veel mogelijk ontruimingen. Wij streven ernaar dat bewoners prettig kunnen wonen in
hun woning en omgeving.
Als onderdeel van onze maatschappelijke investeringen hadden wij voor 2021 € 500K begroot aan
directe uitgaven voor leefbaarheid. Dit betreft vaste kosten (schoonmaak, glasbewassing en afvoer
van vuil), leefbaarheidsinitiatieven (veiligheid en bewonersparticipatie), extra schoonmaak en groen,
buurtruimten voor complexbeheerders/huismeesters en bewonersinitiatieven.
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De directe uitgaven bedragen € 516K voor 2021. Waar hebben we dat aan uitgegeven?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buurtposten/wisselwoningen
Buurtbemiddeling
De Kleine Ambassade
Extra inzet herhuisvesting
Camera’s plaatsen
Extra inzet voor groen/tuinen
Ongediertebestrijding
Extra glasbewassing
Extra schoonmaak
Diversen

€82
€35
€16
€22
€30
€130
€48
€59
€72
€22

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Figuur 2: Kosten leefbaarheid

Overlast - Woonplus - met name het team Sociaal beheer - zette zich daarnaast in voor het oplossen
van overlastsituaties. In 2021 werden in totaal 250 leefbaarheidsdossiers aangemaakt. Naast de 184
meldingen ‘reguliere overlast’, hebben de meeste meldingen betrekking op woonfraude (36) en
vervuiling (21). De categorie reguliere overlast wordt verdergaand onderverdeeld naar type. De top
drie van de in totaal 184 dossiers bestaat uit geluidsoverlast (45%), burenruzie (13%) en
psychiatrische problematiek (11%).

Totale overlast

Reguliere overlast dossiers

Figuur 3: Totaal overlast dossiers

Figuur 4: Reguliere overlast dossiers
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Mobiele huismeesters/woonomgeving
2021 was een hectisch jaar. De coronamaatregelen brachten nog steeds aanpassingen met zich mee
bij het uitoefenen van de functies in de wijken. De huismeesters hebben in deze periode wel gewoon
hun rol gepakt en ervoor gezorgd dat Woonplus aanwezig was in de wijk. We zijn blijven zoeken naar
mogelijkheden om met de klant in gesprek te blijven en benaderbaar te zijn.
Na de reorganisatie zijn we gaan werken in twee gebiedsteams. Maar nog steeds zien we een team
van wijk- en buurtbeheerders dat elkaar in de breedte weet te vinden en waar nodig weet te steunen
bij uitval. En, we zien een team dat de winkel blijvend open heeft gehouden in een lastig coronajaar.
Aan het einde van het jaar zijn er vaste looproutes geïmplementeerd en deze zijn gedeeld met de
bewoners via het Woonplus Nieuws. Naast de gebruikelijke aanpak op het gebied van schoon, heel en
veilig zijn er ook enkele projecten opgepakt:
•

Binnentuin - In het Piet Sanders complex is de binnentuin succesvol opgeknapt met
ondersteuning van bewoners.

•

Ophogingen de Akkers – Hier hogen we tuinen op, parallel aan ophogingsacties vanuit de
gemeente. Alle bewoners zijn vooraf bezocht om de aanpak goed te bespreken. Ook is hierbij
mogelijk maatwerk geïnventariseerd. De aanpak is succesvol gebleken.

•

Aanpak ratten overlast - In diverse gebieden zijn de bosschages aangepakt om de rattenoverlast
in te dammen. Het blijkt een inzet met een lange adem, aanspreken van bewoners om geen
etensresten naar buiten te gooien en regelmatig rattenhotels te plaatsen. Deze aanpak is samen
met de gemeente uitgevoerd.

•

Binnenterrein Schuttersveld – Hier hebben we het binnenterrein aangepakt in samenwerking
met Pleinplakkers. Hiervoor is geëxperimenteerd met bewonersparticipatie, in eerste instantie
digitaal. Helaas was dat geen succes. Ook latere fysieke bijeenkomsten waren lastig. Het blijkt
moeilijk hier bewoners bij te betrekken en zich mede verantwoordelijk te laten voelen voor het
binnenterrein.

• Van Limburg Stirumstraat - Het binnenterrein is hier opgeknapt samen met de bewoners en
Senioren Welzijn. We hebben bankjes geplaatst zodat bewoners ook gebruik kunnen maken van de
binnentuin.
•

Kleine Ambassade - De Kleine Ambassade heeft voor ons in Groenoord als pilot wekelijkse
bijeenkomsten en een éénmalige inloopavond georganiseerd. Daarnaast voert de Kleine
Ambassade een huis-aan-huis onderzoek uit in een door Woonplus aangewezen complex. Het
gebied waarin de pilot uitgevoerd is, is de (deel)wijk Groenoord-Midden met specifieke aandacht
voor de straten C. van Zantenplein en het H. Bosmanplein.

Buurtbemiddeling
Het projectplan Buurtbemiddeling maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan (UP) Woonoverlast.
Er zijn in 2021 in totaal 73 casussen aangemeld. Het meerendeel is aangemeld door verschillende
professionele instanties, al zien we zien in 2021 ook een flink aantal initiatieven van bewoners. Niet
alle aanmeldingen bleken geschikt voor bemiddeling en circa 1/3 van de casussen is nog niet opgelost.
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Casussen per verwijzer
Verwijzer

Resultaat casussen
Aantal

Eindresultaat2

Aantal

Woonplus

30

Ongeschikt voor bemiddeling

8

Op eigen initiatief

21

Contact niet mogelijk of gestopt zonder
verbetering

8

Gemeente

15

Opgelost

33

Politie

2

Lopende casussen

24

Sociale wijkteams

2

Totaal

73

Overige organisaties

3

Totaal

73

Tabel 10: Casussen per verwijzer

Tabel 11: Resultaat casussen

Woonfraude
Een huurwoning niet bewonen, de woning (deels) aan een ander verhuren, huurwoningen gebruiken
voor (illegale) bedrijfsactiviteiten als het kweken van hennep of prostitutie, of ongevraagde inwoning:
in Schiedam constateren we steeds vaker dit soort woonfraude. In een tijd waarin woningzoekenden
langer moeten wachten op een woning is het extra wenselijk dat alle woningen voor huurders
beschikbaar zijn en dat de verdeling eerlijk is. Komend jaar zet Woonplus daarom extra in op
woonfraude. Waar nodig samen met de gemeente om te komen tot een effectieve aanpak.

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 van algemene ruimten en berekenen aan de nieuwe bewoners een aangepaste huurprijs.
Intensieve samenwerking met WOT en gemeente voor kwetsbare doelgroepen
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 onder meer om 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.

2

Er is geen overzicht beschikbaar met uitkomsten voor Woonplus specifiek.
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Verhuur aan bijzondere doelgroepen in cijfers
Met wie?

Vaste woonplek/directe bemiddeling
/toewijzen met voorrang in 2021

Pameijer Stichting

92 woningen -

doorlopend

Enver

40 woningen -

doorlopend

Plusvoorziening

15 woningen

Elckerlyck

5 woningen woningen -

doorlopend

Overig

6

doorlopend

COA

Taakstelling COA 88 %

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

50 - 100 woningen

Tabel 12: Huisvesting

Ontruimingen en burgemeesterssluitingen
Het aantal huisuitzettingen is de afgelopen jaren flink gedaald. Het Project Preventie Huisuitzetting
heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. In deze coronatijd gaan wij slechts in uitzonderlijke
gevallen over tot ontruiming; zes in 2021. Dit betrof in drie gevallen overlast en in drie gevallen
huurachterstand. Bij uitzetting op basis van huurachterstand was er meer aan de hand. Zo was de
woning niet het hoofdverblijf van de huurder, verbleef de huurder in de gevangenis en was er geen
enkele medewerking van de huurder. Daarnaast zijn vier woningen langdurig gesloten op laste van de
burgemeester. In twee gevallen in verband met prostitutie en in twee gevallen was vervaardiging van
softdrugs de oorzaak.
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Gemeenten zijn 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 en de provincie houdt
toezicht op de voortgang. Woonplus verzorgt de uitvoering namens de gemeente Schiedam.
Huisvesting COA
Taakstelling & realisatie
Restant taakstelling 2020

-/- 5

Taakstelling

110

Totaal te huisvesten 2021

105

Gehuisvest

92

Restant taakstelling 2021

13

Tabel 13: Huisvesting COA

Jaarverslag 2021
2022-06-20

29

De taakstelling voor 2021 was het huisvesten van 105 statushouders. In 2021 hebben wij 92
statushouders gehuisvest of wel 88%. Het aantal nareizigers is minder dan verwacht, waardoor de
taakstelling onder andere niet gehaald is. Een andere belangrijke bottleneck is de huishoudgrootte van
statushouders die aan Schiedam gekoppeld worden. In plaats van kleine gezinnen bestaan ze voor het
meerendeel uit 1 of 2 personen. Daarmee hebben we een grote hoeveelheid woningen nodig om aan
de taakstelling te voldoen én concurreert deze groep in grote mate met de andere bijzondere
doelgroepen die een beroep op ons doen (zoals doorstroom vanuit een instelling en tienermoeders).
Voor begin volgend jaar zijn tien woningen gereserveerd, wat gelijk staat aan 11 personen zonder
nareizigers en 27 personen inclusief de nareizigers. De vraag blijft altijd wanneer ze komen.
Specifieke behoefte senioren
In 2021 is gestart met een onderzoek naar de behoeftes van sociale ondersteuning in twee
seniorencomplexen. Door deze ondersteuning kunnen ouderen sociaal gestimuleerd worden en meer
betrokken raken bij andere bewoners in een wooncomplex. Dit bevordert het langer zelfstandig wonen
en bestrijdt ook eenzaamheid bij bewoners.
In 2021 is tevens gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een doorstroombeleid voor
55+-ers. In het 1e kwartaal 2022 wordt dit gepresenteerd.

Prestaties ten aanzien van BTIV-eisen
Huurverhoging
De maximale huurverhoging per 1 juli 2021 is 0%, conform het huurbeleid van de overheid.
Aangezien de inflatie over 2020 1,3% was, zorgt dit voor ca. € 462K (6 maanden) minder
huuropbrengsten dan begroot.
Bij het commerciële segment is de huurverhoging per 1 januari 2021 aangezegd vóór 1 november
2020, conform de bepalingen in het huurcontract. Gemiddeld is deze circa 2,22%. Effectief was de
verhoging circa 2,52%. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat een aantal woningen in het
commerciële segment nog door sociale huurders worden bewoond met een sociaal huurcontract. Deze
zijn verhoogd conform de huurverhogingsregels per 01-07-2020.
Huurverlaging in april
Conform het verplichte huurbeleid hebben we voor 636 Woonplushuurders de huur met gemiddeld
€ 54,48 per maand verlaagd. De aanzegging heeft plaatsgevonden voor 1 maart en de matiging is per
1 april doorgevoerd. Een maand eerder dan wettelijk verplicht was. Dit is op verzoek van de HOW
gedaan. In 2021 realiseren wij hierdoor ca. € 312K (9 maanden) minder huuropbrengsten dan
begroot.
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.

Jaarverslag 2021
2022-06-20

30

Kengetallen
Een overzicht van de kengetallen behorende bij de strategische doelstellingen:
Realisatie
Kengetallen Exploitatie

2021

2020

2019

11.087
10.919
168
630
102
11.819

11.204
11.037
167
662
106
11.972

11.270
11.101
169
662
114
12.046

Gemiddelde huurprijs per woning

€ 549

€ 547

€ 527

Gemiddeld aantal punten (WWS)

139

135

131

75%
75%
83%

78%
78%
83%

80%
79%
83%

6,2%

6,9%

6,8%

Huurachterstand in bruto % jaarhuur:
Actief (zittende huurders)
PPH
Niet actief (vertrokken huurders)
Aantal dossiers
Afboeking oninbaar

1,45%
1,04%
0,23%
0,18%
1.159
0,17%

1,40%
0,91%
0,24%
0,25%
1.296
0,23%

1,28%
0,84%
0,24%
0,20%
1.342
0,27%

Huurderving in netto % jaarhuur:
Door exploiteren
Verkoop
Renovatie
Sloop

2,13%
0,81%
0,08%
0,77%
0,47%

2,46%
0,69%
0,02%
1,19%
0,56%

2,29%
0,70%
0,02%
0,95%
0,62%

Aantal huisuitzettingen

6

8

26

Aantal ontvankelijke klachten bij regionale
Geschillen Advies Commissie (GAC)
Aantal gegronde klachten

6
3

7
3

3
1

90,8%
5,2%
4,0%

86,1%
4,6%
9,3%

87,3%
4,6%
8,1%

Omvang bezit:
Woningen
DAEB
Niet-DAEB
Parkeergelegenheden
Winkels en bedrijfsruimten
Totaal

Huur in % van max toegestane huur
DAEB
Niet-DAEB3
Mutatiegraad ultimo jaar4

Toewijzing DAEB naar inkomen:
Huishoudinkomen tot € 40.0245
Huishoudinkomen € 40.024 - € 44.655
Huishoudinkomen > € 44.655
Tabel 14: Kengetallen kerntaak wonen

3

4
5

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.
De mutatiegraad is gebaseerd op contractbeëindigingen inclusief verkoop en sloop.
Prijspeil 1-1-2021
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Hoofdstuk 2

Vastgoedportefeuille

Samenvatting geleverde prestaties

Strategisch
veld

KPI jaarplan

Vitaliseren
van onze
vastgoedportefeuille

•
•
•
•
•
•

Sloop
Nieuwbouw huur
Renovatie
Warmtenet (ready)
Aankopen
Verkoop bestaand
bezit o.b.v.
mutatiegraad

Realisatie

140
8
171
322
5

won.
won.
won.
won.
won.

won.
won.
won.
won.
won.

◊
◊
×
×
◊

26 won.

√

• Cyclisch onderhoud
Kosten
€10,6 mln.

• Cyclisch onderhoud
Kosten
€10 mln.

×

• Vaststelling
portefeuillestrategie
• Vaststellen nieuwe
strategielabels
• Implementatie jaarcyclus
assetmanagement
• Onderzoek naar
seniorenhuisvesting

• Vaststelling
portefeuillestrategie
• Vaststellen nieuwe
strategielabels
• Implementatie jaarcyclus
assetmanagement
• Onderzoek naar
seniorenhuisvesting

> 9 won.

≥90% taxatie /
85% WOZ

Vastgoedsturing op
rendement
en risico

•
•
•
•
•
•

Sloop
Nieuwbouw
Renovatie
Warmtenet (ready)
Aankopen
Verkoop bestaand
bezit o.b.v.
mutatiegraad

Behaald
?
96
44
4

≥90% taxatie /
85% WOZ

√
√
√
√

Tabel 15: Vastgoedvitalisering

√ Doelstelling is behaald
◊ Onderhanden
× Doelstelling is niet behaald

2.1

(Des)investeringen

2.1.1 Gebiedsontwikkelingen
Nieuwe Wetenschappers | Wetenschappersbuurt
Alle woningen in de Wetenschappers-buurtzijn in 2020 volledig opgeleverd. De openbare ruimte is in
2021 opgeleverd. De feestelijke opening van de gerealiseerde brug met klankbordgroep, gemeente
Schiedam en ERA heeft plaatsgevonden. In 2022 volgt nog een buurtfeest met alle bewoners en wordt
de film over de totale transitie van de Wetenschappersbuurt afgerond.
In de Buurttuin | Parkweg Midden
De herontwikkeling van Parkweg Midden omvat de sloop van 304 meergezinswoningen (en 33
garages) en de nieuwbouw van totaal 238 woningen waarvan 145 sociale huurwoningen voor
Woonplus. In 2021 zijn de te slopen woningen van fase C overgedragen aan de gemeente.
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De laatste woningen uit fase D zijn in 2022 overgedragen. De realisatie van fase A en B is in 2021
gestart. De eerste 27 eengezinswoningen van fase A zullen in juni van 2022 worden opgeleverd. De
37 appartementen van Fase B worden in december van 2022 opgeleverd. De start bouw van de 44
grondgebonden sociale huurwoningen in fase C is gepland in mei 2022.
Bij fase D ligt de uitdaging in het verleggen van een Evides transport waterleiding die onder de
voorgenomen nieuwbouw van de 37 sociale huurappartementen zou komen te lopen. Gemeente heeft
hiertoe bij Evides een verzoek ingediend.
Groenoord-Zuid
Net als in de portefeuillestrategie zijn duurzame en evenwichtige wijken een belangrijke pijler uit de
Woonvisie. Wil Groenoord-Zuid een wijk in balans worden, dan is een pakket van maatregelen in de
vorm van een programma nodig. Voorbereidende gesprekken met de gemeente hebben ertoe geleid
dat is afgesproken dat Woonplus de regie voert over vernieuwing, differentiatie en verdichting van de
woningvoorraad in het gebied ten noorden van de Obrechtstraat. Het gaat hier om de sloop van vijf
flats met 158 woningen. Uit de verdichtingsstudie van KAW architecten blijkt dat vernieuwing van het
gebied ruimte biedt voor de nieuwbouw van ruim 200 woningen. In 2021 is een startdocument
opgesteld. In 2022 wordt verder gewerkt aan een programmaplan, partnerselectie en een
buurtontwikkelingsvisie.
Staatsliedenbuurt
Stedelijk vernieuwingsplan Nieuwland - Om van Nieuwland een duurzame wijk met weerbare
bewoners te maken is een integrale aanpak nodig. Om dit te kunnen realiseren investeren we niet ‘in
stenen’, maar in mensen en wijken. Een aanpak die niet alleen kan worden vormgegeven door
gemeente en corporatie, maar samen met bewoners, marktpartijen en maatschappelijke partners. We
zijn eind 2021 met ERA Contour en Heijmans Vastgoedontwikkeling in gesprek gegaan over de
stedelijke vernieuwing van Nieuwland. Doel? Het in gezamenlijkheid onderzoeken en opstellen van
kaders en randvoorwaarden van een wijkvisie Nieuwland en een buurtontwikkelingsvisie
Staatsliedenbuurt. Begin 2022 is een intentieovereenkomst getekend voor het gezamenlijk opstellen
van een wijk- en buurtontwikkelingsvisie.
Begin 2021 is de aanvraag in het kader van de Woningbouw Impulsgelden 2e tranche voor de
stedelijke vernieuwing van Nieuwland afgewezen. Daarna is door de gemeente in het voorjaar een
aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingfonds voor de Staatsliedenbuurt. En met
succes. Woonplus heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het opstellen van de documenten die
benodigd waren voor de subsidieaanvraag. In het najaar is een bedrag van 11,2 miljoen beschikbaar
gesteld. Met dit bedrag beschikt de gemeente over middelen om de herstructurering van de
Staatsliedenbuurt vorm te geven. In december 2021 heeft de gemeente de benodigde capaciteit en
middelen beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsfase. De inhoudelijke gesprekken met gemeente
over een samenwerkingsvorm zijn in januari 2022 opgestart. In de voorwaarden van het
Volkshuisvestingsfonds is opgenomen dat binnen twee jaar na toekenning van de subsidie gestart
moet worden met de uitvoering. Het uitverhuizen van huidige bewoners wordt gezien als start van de
uitvoering. Uitverhuizen kan starten als een definitieve overeenkomst met de gemeente over
herontwikkeling is gesloten. We verwachten dat dit eind 2022/ begin 2023 kan worden gerealiseerd.
Schimmelproblematiek - In januari 2021 ontving Woonplus meerdere klachten over tocht en
schimmel. De klachten lijken grootschaliger en omvangrijker dan bekend. Ook vanuit de Schiedamse
politiek en de lokale media is hier veel aandacht voor. Woonplus heeft een klachtenlijn geopend en
heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Het onafhankelijke adviesbureau heeft geadviseerd hoe
de klachten kunnen worden verholpen. Het advies is overgenomen en in het najaar uitgevoerd.
In augustus werden de bewoners geïnformeerd dat leegkomende woningen niet meer regulier worden
verhuurd maar in beheer worden gegeven via een leegstandsbeheerder.
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2.1.2 Projectontwikkeling

Vastgoedprogramma
Programma

Type

Aantal woningen

Toelichting

Begroot

Realisatie

Sloop
Parkweg Midden fase C

MGW

96

96

Overdracht gemeente 1 april 2021

De Meesterstraat

MGW

44

-

Overdracht gemeente uitgesteld tot
eind 2022

EGW

8

-

Oplevering uitgesteld naar apr. 2022

Wiltonflats
(Noordvestsingel)

MGW

39

-

Oplevering 39 won. cpl. 409 half 2022

J. Urlusplein e.o.

MGW

132

44

MGW

322

-

Oplevering 1e complex begin 2022

Groenoord

MGW

4

4

Cpl. 716 en 719 Bachplein

Schiedam Zuid

MGW

1

-

Geen woning beschikbaar gekomen

Nieuwbouw
Harga Midden fase 2
Renovatie

Oplevering 1e complex in 2020.

Warmtenet (ready)
Nieuwe Energie voor
Groenoord
Aankopen

Tabel 16: Vastgoed programma 2021

Nieuwbouw huur
De Meesterstraat - In 2021 is gewerkt aan een nieuw ontwerp met een betere prijskwaliteit
verhouding. Dit heeft geresulteerd in een nieuw schetsontwerp voor 68 woningen ter vervanging van
de huidige 44 woningen. De afdeling Stedenbouw van de gemeente Schiedam heeft aangegeven
goede uitgangspunten te zien voor verdere ontwikkeling van het plan. In december 2021 is een
bouwteamovereenkomst gesloten met Heembouw. De contractvorming met Heembouw kostte helaas
meer tijd dan gedacht. Het vaststellen van een gezamenlijk kader voor prijs en kwaliteit in de huidige
bouwmarkt brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voor uitvoering van dit project is een
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Uitvoering van dit project is begin 2023 voorzien.
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Harga Midden Fase 2 - Doordat de voorbelasting langer heeft geduurd dan voorzien, is de grond in
september 2021 overgedragen en uitvoering van de woningen pas gestart in oktober 2021. De 8
woningen Harga zijn in de fabriek geprefabriceerde en op de bouwplaats te assembleren woningen. De
bouwtijd is daarom slechts enkele maanden. De woningen zijn in week 14 van 2022 opgeleverd.

Renovatie/(ver)nieuwbouw
Vernieuwbouw Wiltonflats - Op 1 oktober 2021 is de vernieuwbouw van de eerste flat gestart. De
woningen worden volledig vernieuwd en aangepast voor senioren. In deze flats woonden relatief veel
oudere bewoners. Daarom hebben bewoners de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een
wisselwoninge en na renovatie terug te keren. 41 Huishoudens maken gebruik van deze mogelijkheid.
Om dit te faciliteren is de uitvoering van de drie flats opeenvolgend. De overige huishoudens zijn
definitief verhuisd naar een andere woning. De eerste flat wordt in de zomer van 2022 opgeleverd.
Vernieuwbouw A4 flat (complex 660) - In het voorjaar van 2021 is de partnerselectie voor dit
project afgerond. Vier partijen hebben een plan ingediend. Dura Vermeer is geselecteerd. Met Dura
Vermeer is in januari 2022 tot definitieve contractvorming gekomen en de ondertekening vindt medio
februari 2022 plaats. Uitgangspunt is dat de vernieuwde woningen medio 2024 worden opgeleverd. De
planning is afgestemd op de aanleg van het warmtenet van Eneco. De vernieuwde woningen moeten
gelijk bij oplevering warmte ontvangen van het warmtenet zodat geen tijdelijke oplossingen nodig
zijn. In oktober 2021 is gestart met het actief uitverhuizen van de huidige huurders.

2.1.3 Aan- en Verkoop
Reguliere verkoop bestaande woningen
Op basis van onze nieuwe portefeuillestrategie zijn in 2021 diverse complexen toegevoegd aan de
verkoopvijver. Deze is daarmee op 331 te verkopen woningen gekomen. In 2021 zijn 26 woningen
verkocht met een bruto opbrengst van ca. € 5.623K. Dit is gemiddeld ca. € 216K.
In de begroting hebben we rekening gehouden met negen woningen en een verwachte opbrengst van
ca. € 1.440K. Gemiddeld ca. € 160K. Door de overspannen verkoopmarkt, veel vraag weinig aanbod,
is onze realisatie veel beter. In aantal hebben wij 289% en in opbrengst 390% gerealiseerd van de
begroting 2021. Per saldo een resultaat van € 2.642k.
De mutatiegraad in verkoopcomplexen (7,8%) ligt hoger dan de verwachting. Nadere analyse laat zien
dat de gemiddelde leeftijd van deze huurders hoger is, waardoor er meer doorstroom is. De meeste
jongere huurders zijn reeds verhuisd of hebben binnen het complex gekocht. Van alle mutaties is dan
ook bijna 70% leeftijd gerelateerd (overlijden/seniorenwoning/medisch/te groot).
VOV (Verkocht Onder Voorwaarden)
Ultimo 2020 hadden wij vijf woningen in voorraad en in 2021 hebben wij zes woningen teruggekocht.
Per saldo dus elf woningen te verhuren of te verkopen. In 2021 zijn vier woningen in verhuur
genomen om zodoende op termijn in het betreffende complex een meerderheidsbelang in de VvE te
verkrijgen. De overige zeven woningen zijn vrij van voorwaarden doorverkocht. Er zijn op dit moment
geen woningen meer in voorraad.

2.1.4 Energietransitie
J. Urlusplein e.o.
De drie complexen met 132 woningen aan het Urlusplein en omstreken, vormden het pilotproject voor
de woningaanpassingen die nodig zijn voor de transitie naar het Warmtenet van 70 graden.
De 44 woningen van de eerste flat zijn uitgevoerd en opgeleverd. Helaas hebben we moeten
constateren dat de uitvoering van de werkzaamheden voor meer overlast zorgde dan vooraf verwacht.
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Meerdere bewoners waren ontevreden over de werkwijze en de afwerking. Ingrijpen heeft het
negatieve beeld helaas niet geheel kunnen wegnemen. In januari 2021, direct na de koude weken,
heeft Woonplus de bewoners bevraagd over de nieuwe verwarmings- en warmtapwater-installatie en
de nieuwe kookvoorziening. Bewoners gaven aan tevreden te zijn over het functioneren van de nieuwe
installaties. Eind 2021 is besloten de uitvoering van de twee flats aan het Zimmermanplein en de
Mozartlaan onder de aanpak NEVG te scharen. Dat betekent dat in overleg afscheid is genomen van
de aannemer. De uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023.
Nieuwe Energie voor Groenoord
Nadat in december 2020 de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Eneco en Woonplus is
gesloten, stond de start van de uitvoering van de woningaanpassingen begin 2021 op de planning.
Met de ervaringen van het Urlusplein zijn verbeteringen doorgevoerd voor de standaard woningaanpak
ter voorbereiding op het Warmtenet. Deze verbeteringen zorgden onvoldoende voor herstel van het
vertrouwen. Om die reden is begin 2021 gekozen voor een andere, integrale aanpak. Deze aanpak
draagt bij aan een veiliger, comfortabeler en kwalitatief goede woning voor onze bewoners. Met de
integrale aanpak combineren we de aanpak vanuit NEVG met gepland onderhoud. Voor het
combineren van de werkzaamheden kijken we naar: momentum (beperken overlast); bereikbaarheid;
verbetering, kwaliteit en leefbaarheid.
Voor het eerste cluster (258 woningen) is een nieuwe modelwoning gerealiseerd. Deze was medio
2021 gereed. De bewoners uit de zes flats van cluster 1 zijn in de tweede helft van 2021 uitgenodigd
om de modelwoning te bezoeken. Hen is gevraagd om in te stemmen met de renovatie. Bij vijf van de
zes flats is door minimaal 70% van de bewoners een akkoordverklaring getekend. Voor dit cluster is
met Hemubo (onderdeel van het consortium Wijkompleet) een aanneemovereenkomst gesloten. De
uitvoering is in februari 2022 gestart. Voor de clusters 2,3 en 4 start de voorbereiding in 2022 en voor
cluster 2 geldt dat ook voor de uitvoering.
De intensieve inzet vanuit alle afdelingen van Woonplus werpt zijn vruchten af. Bewoners weten de
regisseur leefbaarheid en andere medewerkers in de voorhoede van het project goed te vinden. Er is
een open en transparante houding en er zijn korte lijnen tussen bewoners, projectmedewerkers van
Woonplus en projectmedewerkers van Hemubo. Aandacht en tijd voor de bewoners geeft een goede
start en samenwerking.
Subsidies - Voor dit project zijn meerdere subsidies beschikt. Een subsidie gericht op de
woningaanpassing vanuit Kansen Voor West en een subsidie gericht op het aansluiten van de
woningen op het Warmtenet vanuit de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen. Met name de
te behalen deadlines voor definitieve toekenning van Kansen voor West zijn, door de opgelopen
vertraging, een uitdaging. Samen met de Management Autoriteit wordt gezocht naar mogelijkheden
voor het optimaal benutten van beschikte middelen.
VvE-aanpak - Voor de 16 gespikkelde VvE’s in Groenoord, waarin ook Woonplus bezit heeft, is in
2021 een onafhankelijk energieadvies opgesteld. Voor een deel van de VvE’s zijn deze in 2021 al met
de eigenaren besproken. De overige zijn begin 2022 besproken. Eigenaren krijgen per VvE vier
varianten met oplopende isolatiepakketten. Bij elke variant zijn er drie opties voor een warmtebron. Er
is dus keuze uit 12 mogelijkheden. Voor elk scenario is een investeringsbedrag geraamd en een
vertaling naar woonlasten. Woonplus heeft meegestemd met de meerderheid van de particuliere
eigenaren, om de particuliere eigenaren de ruimte te geven hun eigen keuze te maken. Negen VvE’s
hebben besloten tot nader onderzoek en het uitwerken van de verduurzaming. Daarvan nemen zeven
VvE’s de aansluiting op het warmtenet mee. De overige acht VvE’s hebben besloten tot het uitvoeren
van de vastgestelde onderhoudsbegroting.
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2.2

Cyclisch onderhoud

Bedragen x € 1.000 incl. BTW

Jaarplan
2021

Contractonderhoud

t.o.v. budget

2021

2020

1.676

106%

1.771

1.600

10.600

66%

6.975

8.016

1.522

95%

1.451

1.418

13.798

74%

10.197

11.034

Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud VvE
Totaal

Realisatie

Tabel 17: Cyclisch onderhoud

Contractonderhoud
De realisatie contractonderhoud is hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het
moment van realisatie sloop, verkoop en nieuwbouw.

Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud naar activiteit
Werkzaamheden 2021

Aantal
complexen

Aantal
woningen

Realisatie
2021

Prestatiegericht gevelonderhoud

53

853

2.886

Ophoogprojecten en bodemafsluiting

10

171

402

Brandveiligheidsmaatregelen

17

318

290

Rookwarmteafvoer installatie Atrium Marconihove

1

70

427

Centrale verwarming

7

201

190

Dak werkzaamheden

4

96

222

12

529

193

Aanpassen (upgrading) entrees Koolwitjehof

3

69

12

Planmatig onderhoud i.c.m. NEvG

6

258

9

40

1.174

1.750

Bedragen x € 1.000

Liftmoderniseringen

Extra projecten
Overloop 2020
Totaal Planmatig onderhoud

594
153

3.739

6.975

Tabel 18: Planmatig onderhoud naar activiteit
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In tabel 15 is een bedrag van € 10,6 mln. opgenomen voor planmatig onderhoud, bestaande uit
€ 8,8 mln. planmatig onderhoud, €1,3 mln. binnenpakketten en brandwerende maatregelen en
€ 0,5 mln. onderhoud uit investering.
In 2021 hebben wij voor de uitvoering van ons (cyclisch) planmatig onderhoudsprogramma een
bedrag van € 7,0 mln. gerealiseerd. De realisatie zou aanvankelijk veel lager uitvallen door stagnatie
van het project ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. Onderhoudswerkzaamheden voor dit project
worden nu in 2022 uitgevoerd. Omdat er € 10,6 mln. begroot was, hebben we daarom extra projecten
opgestart. Deze zijn onder andere gericht op verbetering van ventilatievoorzieningen in diverse
complexen ten behoeve van een gezonder binnenklimaat voor onze huurders. Daarnaast heeft de
eerste (beleidsmatige) uitfasering van enkele beglazing plaatsgevonden. Dit in combinatie met
prestatie gericht gevelonderhoud. Ook zijn er brandveiligheidsmaatregelen genomen. De genoemde
activiteiten, om meer comfort en veiligheid te bieden aan onze huurders, worden ook de aankomende
jaren verder uitgerold in de algehele portefeuille.
Binnenpakketten - De uitvoering van de opname van onze binnenpakketten heeft door COVID
niet plaatsgevonden in 2021. Derhalve heeft er geen realisatie op dit onderdeel plaatsgevonden.
Deze werkzaamheden zijn nu opgenomen in ons jaarplan voor 2022 met een overloop naar 2023.
Vervolgems zullen we een planmatig onderhoudsprogramma opstellen vanaf 2024.
Risicomatrix - In 2021 hebben we een start gemaakt met het in beeld brengen van onze vastgoedrisico’s door middel van een risicomatrix. Dit gaat een onderdeel vormen van onze complexmonitor.
Planmatig onderhoud VvE
De dotatie aan de voorziening onderhoud VvE-complexen vindt plaats op basis van de vastgestelde
MJOB van de afzonderlijke VvE’s en wordt maandelijks geïncasseerd. De realisatie 2021 is reëel ten
opzichte van de begroting 2021. Verschillen in de realisatie ontstaan doordat de MJOB van de
verschillende VvE-complexen in de loop van het jaar 2021 vastgesteld wordt.

2.3

Vastgoedsturing op rendement en risico

Begin 2021 is de Streefportefeuille 2021-2025 vastgesteld. De streefportefeuille bestaat uit een
geformuleerde visie tot en met 2050, inzicht in de veranderopgave en een beschrijving van de
gewenste samenstelling van de woningvoorraad. Hierbij vindt concrete sturing plaats op de eerste
tien jaren tot 2030. De belangrijkste geformuleerde doelstellingen zijn:
•

Het aandeel corporatiebezit in Schiedam is gelijk aan het Nederlands gemiddelde (ca. 29,3%).
Dit betekent voor Schiedam minimaal 11.000 DAEB woningen.

•

Het inzetten op gezonde wijken door meer spreiding van de sociale voorraad over verschillende
wijken. Dit betekent een relatieve afname in Nieuwland en Groenoord en een toename in de
overige wijken.

•

Meer gelaagdheid binnen de sociale doelgroep en behoud (lage) middeninkomens. Dit betekent
aansluiten op de regionale afspraken waarbij 70-75% van het DAEB-bezit een huur heeft tot de
tweede aftoppingsgrens en het toevoegen van Niet-DAEB woningen zodat er totaal 500-600
woningen beschikbaar komen voor de lage middeninkomens.

•

De kwaliteit en toekomstwaarde van onze woningen is vergelijkbaar met een gemiddelde
corporatiewoning in Nederland. Dat betekent dat wij grootschalig gaan investeren in verbetering
van ons bezit door stedelijke vernieuwing in Groenoord, Nieuwland en Oost. Alle woningen van
Woonplus zijn in 2050 aardgasvrij en CO2 neutraal, zoveel mogelijk met behulp van een
Warmtenet.
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Assetmanagement en actualisatie complexplannen
De implementatie van assetmanagement is in ontwikkeling. In 2021 is zowel gewerkt aan de structuur
als aan inhoudelijke invulling daarvan.
Met betrekking tot de structuur zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
•

Opzetten van een jaarcyclus assetmanagement in samenhang met de P&C cyclus;

•

Verdelen van de portefeuille naar beide gebiedsteams;

•

Vaststellen van een nieuw complexlabel per complex. Vervolgens wordt voortaan elk jaar 33% van
de complexlabels geëvalueerd, te starten in 2022.

•

In 2021 is gewerkt aan de uitgangspunten voor een complexmonitor. Onderdeel hiervan is de
financiële prestatie van bestaande bouw. Samen met ondersteuning van Finance Ideas is gewerkt
aan een kader voor financiële sturing bestaande bouw. Er is onder andere onderzoek gedaan naar
welke kengetallen het beste inzicht geven in de financiële prestaties.

Met betrekking tot de inhoudelijke invulling zijn verschillende activiteiten uitgevoerd,
waaronder:
•

Het leveren van input op complexniveau voor huurinkomsten, huurderving en onderhoud ten
behoeve van het opstellen van de begroting 2022 ev. Daarnaast is per locatie en/of complex de
input (planning, kosten en opbrengsten) voor investeringsmaatregelen (sloop, nieuwbouw,
renovatie, aan en verkoop) opgesteld en aangeleverd.

•

Mooiland heeft haar bezit in Schiedam, 179 woningen verdeeld over 4 complexen, te koop
aangeboden. Besloten is onder voorwaarden een bod te doen op deze 179 woningen. Begin 2022
is geconcludeerd dat het bod en de gewenste verkoopopbrengst die Mooiland wil realiseren te ver
uit elkaar liggen en zijn de gesprekken afgebroken.

•

Voor de buurt Groenoord-Zuid zijn de complexlabels en -beheerplannen geactualiseerd en is een
startdocument voor het nieuwbouwprogramma in Groenoord-Zuid opgesteld.

•

Voor de buurt Schuttersveld zijn eveneens het complexlabel en het beheerplan geactualiseerd.

Project NEN2580
In 2021 zijn alle woningen conform de NEN2580 opgenomen.
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Prestatie-indicatoren en kengetallen

Realisatie
Prestatie-indicatoren

Jaarplan 2021

2021

2020

2019

9

26

6

5

Sloop

140

96

160

67

Renovatie

171

44

80

-

8

-

92

26

328

122

338

98

Verkoop woningen

Nieuwbouw huur6
Totaal (des)investeringen

Tabel 19: Prestatie-indicatoren vastgoed en financieringsruimte

Prestaties ten aanzien van BTIV-eisen
•

Alle batige saldi zijn bestemd voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.

•

Woonplus heeft in 2021 geen financiële ondersteuning gegeven aan buitenlandse instellingen.

•

Onze leningenportefeuille voldoet aan de beleidsregels voor het gebruik van financiële derivaten,
die per oktober 2012 in werking traden. Zie hoofdstuk 5.

•

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.
Realisatie
Kengetallen vastgoedontw. per VHE

Jaarplan 2021

2021

2020

2019

58.456

64.269

62.101

54.748

115.400

141.187

121.177

107.820

151.691

195.996

157.172

138.340

165.242

181.186

156.479

144.839

170

169

175

180

160.000

216.288

223.333

170.520

Beleidswaarde
Marktwaarde
Leegwaarde
WOZ-waarde (per

woning)7

Verkoop onder voorwaarden inclusief nog
niet teruggekocht
Gemiddelde bruto verkoopopbrengst
(regulier)
Tabel 20: Kengetallen vastgoedontwikkeling per VHE

De WOZ-waarde ligt beduidend boven de marktwaarde omdat ervanuit wordt gegaan dat het pand
op eigen grond staat. Ons bezit staat voor een aanzienlijk deel op grond die in erfpacht is
uitgegeven. Dit heeft een waardedrukkend effect.

6
7

IJkpunt is oplevering.
Peildatum 01-01-2020, woningen in exploitatie ultimo 2021

Jaarverslag 2021
2022-06-20

40

Kengetallen

Realisatie
Kengetallen Vastgoed
Omvang woningbezit:
•
DAEB
•
Niet-DAEB
Totaal

2021

10.919
168

2020

98%
2%

11.087

Woningbezit naar woonvorm:
•
Eengezinswoningen
•
Meergezinswoningen zonder lift
•
Meergezinswoningen met lift
•
Onzelfstandige overige
wooneenheden
Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

99%
1%

11.270

13%
50%
37%

1.407
5.662
4.135

13%
50%
37%

1.316
5.81
7 4.137

11%
52%
37%

-

0%

-

0%

-

0%

1.021
5.433
2.728
1.226
337
250
92

11.204
9%
49%
25%
11%
3%
2%
1%

448
1.206
782
1.125
3.387
2.558
386
892
303

1.723
7.636
646
728
354
11.087

1.023
5.534
2.739
1.226
340
250
92

11.270
9%
50%
24%
11%
3%
2%
1%

11.204
4%
11%
7%
10%
31%
23%
3%
8%
3%

11.087

Woningbezit naar huurprijsklasse:
•
Goedkoop < € 442,46
•
Sociaal bereikbaar tot € 633,25
•
Sociaal bereikbaar tot € 678,66
•
Sociaal betaalbaar tot € 752,33
•
Duur ≥ € 752,33

11.101
169

1.405
5.562
4.120

11.087

Woningbezit naar wijken:
•
Centrum
•
Oost
•
West Zuid/Noord
•
Zuid
•
Nieuwland
•
Groenoord
•
Kethel
•
Woudhoek
•
Spaland/Sveaparken

99%
1%

11.204

11.087

Woningbezit naar bouwjaar:
•
Tot 1945
•
1945 – 1969
•
1970 – 1989
•
1990 – 1999
•
2000 – 2009
•
2010 - 2019
•
2020 en later8

11.037
167

2019

449
1.206
785
1.127
3.483
2.570
386
895
303

1.606
6.900
1.094
1.069
535
11.204

9%
51%
24%
11%
3%
2%

11.270
4%
11%
7%
10%
31%
23%
3%
8%
3%

11.204
15%
69%
6%
7%
3%

1.026
5.686
2.739
1.227
342
250

450
1.173
742
1.128
3.623
2.570
386
895
303

4%
10%
7%
10%
32%
23%
3%
8%
3%

11.270
14%
62%
10%
9%
5%

1.837
7.027
949
928
529

18%
63%
7%
8%
4%

11.270

Tabel 21: Kengetallen vastgoed (woningen)

8

In de streefportefeuille is geen onderscheid gemaakt naar dit segment.
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In voorgaande tabel wordt gesproken over de omvang van ons bezit en het woningbezit naar
huurprijsklasse. Hierbij lijkt er een verband te bestaan tussen ons niet-DAEB bezit en woningen in de
huurklasse van ≥ € 752,33. Dit is niet het geval.
Een niet-DAEB woning hoeft (nog) geen huur van ≥ € 752,33 te hebben, maar kan daar op den duur
wel naartoe groeien. Een DAEB woning kan een huur hebben van ≥ € 752,33 wanneer de maximaal
redelijke huur daar de ruimte voor geeft. Bij nieuwe verhuring moet deze woning dan wel aangeboden
worden onder de liberalisatiegrens van € 752,33 (prijspeil 2021).
Daarnaast is de omvang van ons bezit in de twee laagste huurprijsklasse toegenomen. Dit in
tegenstelling tot ons streven deze huurprijsklasse in omvang te laten dalen. De reden hiervoor is dat
per 1 juli geen huurverhoging is doorgevoerd en dat voor 636 woningen de huur in april is verlaagd.
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Hoofdstuk 3

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling
Organisatieaanpassing
De nieuwe organisatie is per 1 september van start gegaan. In het sturingsmodel zijn gebiedsgericht,
procesgericht en informatiegericht kernbegrippen om de competenties en cultuur van Woonplus en
haar medewerkers te versterken.
In 2021 hebben 37 medewerkers onze organisatie verlaten. Dit betreft 14 ontbindingen op eigen
verzoek, vier op verzoek van de werkgever, één uitstroom WIA, twee flexpensioen en 16 VSO’s.
BI-tool
Binnen Woonplus hebben we ervoor gekozen om data te ontsluiten met behulp van Microsoft Power
BI. Door externe partijen zijn dashboards voor het KCC, verhuur, achterstanden en leegstand
opgesteld. Onze BI specialist heeft met een externe partij een begin gemaakt om deze aan te passen
aan de behoefte van medewerkers en management. Daarnaast is gestart met het opstellen van
dashboards over onderwerpen die nu nog niet beschikbaar zijn. De gebruikers krijgen in 2022 aan de
hand van deze dashboards een in company gebruikerstraining zodat ze de sturingsinformatie zo
effectief mogelijk kunnen gebruiken.
Procesbeschrijvingen
In 2020 is besloten om alle processen, gefaseerd, te gaan beschrijven. In totaal worden 60
bedrijfsprocessen, indien nodig, geactualiseerd of beschreven. Eerst worden de primaire processen
beschreven. Daarna de ondersteunende en tot slot de sturende processen. Naast het vertrek van
medewerkers (als gevolg van de reorganisatie), heeft met name het vertrek van een van de
penvoerders van de procesbeschrijvingen geleid tot vertraging. Inmiddels is een doorstart gemaakt
met de beschrijving van de processen. Een extern bureau helpt ons bij het afronden van de
procesbeschrijvingen en F&I is verantwoordelijk voor de koppeling met het risicomanagement.
De verwachting is dat dit in de loop van 2022 gereed is. De koppeling van de risicoanalyses, de
procesbeschrijvingen, de beheersmaatregelen en het eigenaarschap zal bijdragen aan meer
duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.
Ziekteverzuim
In 2020 is een plan van aanpak voor het ziekteverzuim gemaakt in samenwerking met de Arbo-Unie.
Hierbij is het verzuimprotocol opnieuw beschreven en zijn er voor leidinggevenden intervisie
bijeenkomsten georganiseerd. Door de corona-situatie is het traject voor medewerkers on hold gezet.
In de aanpak ziekteverzuim is een afbouw van het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie
opgenomen. Voor het verzuimpercentage is dit in 2020 7%, in 2021 6% en vanaf 2022 duurzaam
rond de 4% met een bandbreedte van 3% - 5%. Voor de meldingsfrequentie is dit in 2020 1,6, in
2021 1,2 en vanaf 2022 rond de 1,0 met een bandbreedte van 0,8 – 1,2.
Het totaal voortschrijdend 12-maands gemiddelde verzuimpercentage eind december is 9,1% (kort
verzuim 1,2%, lang verzuim 7,9%) en de meldingsfrequentie 1,6. Vanaf februari 2021 loopt het
ziekteverzuim op, met name het langdurig ziekteverzuim. Dit betreft voornamelijk niet werkgerelateerde klachten.
Inhuur
In totaal hebben wij 36 medewerkers ingehuurd per eind december. Dit zijn 20 tijdelijke medewerkers
extern ter vervanging van openstaande vacatures. Daarnaast worden er nog 11 tijdelijke
medewerkers ingehuurd voor specifieke projecten, zoals onder andere Nieuwe Energie voor
Groenoord. Als laatste huren wij nog vijf medewerkers in voor specifieke taken, zoals de
concerncontroller, treasury, OR notulist, systeembeheer en AVG. De overschrijding op het budget

Jaarverslag 2021
2022-06-20

43

inhuur wordt gecompenseerd door lagere uitgaven op lonen en salarissen. Dit komt omdat door de
reorganisatie een flink deel van de beschikbare vacature ruimte nog niet is ingevuld met vast
personeel.

Behoud goede reputatie
Algemeen
In mei is gestart met een nieuwe invulling van Woonplus Nieuws. Voortaan zetten we in elke editie
een groot interview centraal. We laten in deze interviews voornamelijk huurders aan het woord. Op
die manier kunnen we belangrijke onderwerpen beter onder de aandacht brengen. De interviews delen
we ook op onze website, Facebook en LinkedIn. Op Facebook stellen we vooral het persoonlijke
verhaal voorop, op Linked In de bredere thematiek. Verder is er in Woonplus Nieuws meer aandacht
voor de mooie dingen die we doen (voor onze huurders en andere Schiedammers). De edities zijn
terug te lezen op woonplus.nl/nieuws.
De nieuwe website die eind 2020 is gelanceerd, wordt duidelijk drukker bezocht dan de oude. In 2021
registreerden we 106.217 gebruikers versus 40.360 in 2020. Op Linked In groeide de interesse in
Woonplus aanzienlijk. In 2021 kregen we er ruim 400 volgers bij (organisch). Op 21 december telden
we er 1744. Voor onze tijdlijn zie www.linkedin.com/company/woonplus-schiedam. Facebook
gebruikten we minder intensief. Voorheen werd Facebook vooral ingezet voor het communiceren van
woningen die in verkoop gaan. In deze content brengen we langzaam verandering. Voorlopig zijn we
nog niet toe aan het intensief inzetten van Facebook. In 2021 kregen we er 200 volgers bij. Eind 2021
hadden we op FB 2071 volgers.
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Prestaties ten aanzien van BTIV-eisen
Integriteitscode & klokkenluidersregeling
Beide documenten zijn op de website te vinden. Bij www.woonplus.nl/OverWoonplus/Toezicht en
verantwoording, kunnen medewerkers en belanghouders de regelingen eenvoudig inzien en
downloaden.
Kengetallen medewerkers
Realisatie
Kengetallen medewerkers

2021

2020

2019

Aantal medewerkers

80

101

97

FTE medewerkers

94

94,08

91,58

Aantal inhuurkrachten

36

30

20

21,62

15,95

13,20

115

102

108

Gemiddelde leeftijd personeel

48 jaar

47 jaar

48 jaar

Gemiddelde duur dienstverband

13 jaar

13 jaar

14 jaar

Verhouding fulltime/parttime

74% / 26%

71% / 29%

75% / 25%

Verhouding man/vrouw

45% / 55%

46% / 54%

49% / 51%

Personeelskosten per FTE medewerkers

76.681

80.924

79.863

Opleidingskosten per FTE medewerkers

1.599

788

1.287

Ziekteverzuim
•
Kort verzuim
•
Lang verzuim

9,1%
1,2%
7,9%

3,9%
0,6%
3,3%

9,5%
1,6%
7,9%

1,6

0,7

1,7

13,5%
10,4%
38,4%

18,2%
5,5%
16,4%

13,4%
2,1%
16,5%

14
16
2
1
1
13

3
7
1
2
3
1
1

10
3
1
1
1
-

FTE inhuurkrachten
Werkbelasting9: woningen per FTE

Gemiddelde meldingsfrequentie
Personeelsverloop
•
Instroom
•
Doorstroom
•
Uitstroom
Redenen personeelsverloop
•
Ontbinding op eigen verzoek
•
VSO
•
(Flex)pensioen
•
Ontbinding op verzoek werkgever
•
Einde tijdelijk contract
•
Uitstroom naar WIA
•
Overlijden
•
Instroom
Tabel 22: Kengetallen medewerkers
9

In de werkbelasting per FTE zijn ook de inhuurkrachten meegenomen.
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Realisatie
Prestatie-indicatoren

2021

2020

2019

Netto bedrijfslasten per Verhuureenheid (VHE)

2.931

2.371

2.165

Netto bedrijfslasten per VHE exclusief leefbaarheid

2.886

2.341

2.138

Onderhoudskosten p/won:
•
Dagelijks onderhoud
•
Planmatig onderhoud10
Totaal onderhoud

891
920
1.810

829
985
1.814

773
1.266
2.039

Tabel 23: Prestatie-indicatoren Waardecreatie werkapparaat

10

De planmatig onderhoudskosten per woning zijn inclusief het onderhoudsdeel VvE-bijdrage en contractonderhoud.
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Hoofdstuk 4

Omgeving

Samenvatting geleverde prestaties
Strategisch veld

KPI jaarplan

Realisatie

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.

• Prestatie-indicatoren zijn
leidraad voor sturing.

• De in het jaarplan
benoemde prestatieindicatoren monitoren
wij periodiek.
• Zo nodig en indien
mogelijk vindt
bijsturing plaats.

Financiële continuïteit
waarborgen.

Behaald?

√

√

√

√

Tabel 24: Omgeving

√ Doelstelling is behaald
◊ Onderhanden
× Doelstelling is niet behaald

Externe ontwikkelingen
Woningmarkt
We voorzagen voor 2021 een grote druk op de woningmarkt. Dit als gevolg van de stadsvernieuwing
in Schiedam en de regio, de toename van huurders met zorgbegeleiding, de toename van
statushouders én het rijksbeleid om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Het gevolg hiervan is
steeds minder aanbod van woningen voor de reguliere Schiedamse woningzoeker.
Deze verwachting is voor Schiedam zonder meer uitgekomen. Uit de Monitor WoonnetRijnmond 2021
blijkt dat voor de regio de marktdruk in 2021 licht is gedaald ten opzichte van 2020. Dit is te
verklaren doordat het aantal woningzoekenden relatief minder snel stijgt dan het aantal verhuringen.
Ook de slagingskans is gestegen omdat het aantal verhuringen sneller stijgt dan het aantal
woningzoekenden. Ondanks de stijging van het aantal verhuringen zien we in de regio wel de
inschrijfduur stijgen met 2 maanden naar 36 maanden ten opzichte van 2020. Het Schiedamse
beeld wijkt evenwel af van het regionale beeld. Het aantal verhuringen is in 2021 afgenomen naar
512 (754 in 2020) en het aantal verhuringen aan de reguliere woningzoekenden is afgenomen naar
350 (557 in 2020). Dit wordt mede veroorzaakt omdat we in 2021 geen nieuwe woningen hebben
opgeleverd. In 2022 worden wel weer nieuwe woningen opgeleverd en verwachten we een stijging
van het aantal verhuringen.
Ter voorbereiding op de actualisatie van het Regioakkoord is in 2021, in opdracht van Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR), door ABF en Rigo onderzoek gedaan naar de
woningbehoefte in de regio. De belangrijkste conclusies zijn:
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•

De afname van de sociale voorraad11, zoals deze in het regioakkoord tot 2030 is vastgelegd, nu al
is bereikt. Redenen hiervoor zijn:
o De prijsstijgingen in het particuliere koopsegment zorgen voor de grootste krimp van de
sociale voorraad;
o In enkele gemeenten blijft het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwplannen (sterk)
achter bij de afspraken uit het Regioakkoord.

•

De behoefte aan sociale woningen is toegenomen in de regio als gevolg van een hogere
huishoudensprognose, gewijzigde samenstelling bevolkingsgroei, achterblijvende inkomensgroei en
de achterblijvende ontwikkeling van lage inkomens. De netto uitbreidingsopgave sociale woningen
voor de regio Rotterdam betreft tussen 1 januari 2020 en 31 december 2030 totaal 13.900
woningen, waarvan 8.400 corporatiewoningen.

Het hogere aantal verhuringen in 2021 leidt tot een lichte daling van de marktdruk in de regio.
Dit zien we niet terug in Schiedam. Als we op regionaal niveau naar de ontwikkelingen kijken,
dan zien we dat de behoefte aan sociale huur de komende jaren groter is, dan eerder voorspeld.
We verwachten dat de druk op de sociale voorraad in Schiedam de komende jaren, zonder
aanvullende maatregelen, verder toeneemt.
De waardestijging van woningen zien we ook terug in onze waardering van de portefeuille.
De gemiddelde marktwaarde van onze portefeuille is in 2021 met 15% gestegen:
•
•
•

De gemiddelde leegwaarde is gestegen met 24%
De disconteringsvoeten zijn gemiddeld met 0,4% verlaagd
De markthuur is gestegen met gemiddeld 7,0%

Politiek en lokaal bestuur
Op lokaal niveau hebben wij een raamovereenkomst (ROK). Deze raamovereenkomst 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 2021 prestatieafspraken met de gemeente Schiedam gemaakt
voor 2022-2023. Deze omvatten afspraken op hoofdlijnen. De beschreven onderwerpen zijn de
bestaande en nieuwe woningvoorraad, energieprestaties, doelgroepen, woonpromotie,
maatschappelijke opvang, woonruimtebemiddeling, 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 Huurders Organisatie Woonplus (HOW) heeft hierin conform
de Woningwet eveneens een zelfstandige rol. De HOW geeft haar zienswijze op de prestatieafspraken.
Woonplus brengt het bod uit, waarin de standpunten van de HOW zijn meegenomen en afgewogen.
De HOW 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.

11

DAEB-woningen, goedkope particuliere huurwoningen en goedkope koopwoningen
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Maar hoe weten we dat wij op de goede weg zijn? Wij vragen actief feedback. Daarvoor maken wij
gebruik van een meetsysteem (KCM), zie hoofdstuk 1 Monitoring klanttevredenheid. 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
De prestatie-indicatoren zijn benoemd in het jaarplan en monitoren wij periodiek. Bij primaire
processen, zoals verhuur, verkoop, bedrijfslasten, onderhoud en incasso, gebeurt dit maandelijks.
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 2021.
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 zij voorrang op gewone woningzoekenden in de regio Rotterdam bij het zoeken
naar een passende, vergelijkbare woning.

•

Ruimere toewijzingscriteria binnen Schiedam - Met de HOW12 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 2021 vastgesteld
op € 6.334.

•

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.

12

Huurdersbelangenorganisatie Woonplus
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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 van 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 2021 stelde de minister de heffing vast op €
0. Dit betekent dat corporaties in 2021 geen bijdrage in het saneringsfonds hoeven te storten.
Sector ratio’s
Realisatie
Sector ratio’s

Norm

2021

2020

2019

Solvabiliteit (beleidswaarde)

>15%

58%

57%

54%

Loan-to-value (beleidswaarde)

<85%

35%

37%

39%

Dekkingsratio marktwaarde leningen

<70%

22%

26%

30%

> 1,4

2,3

2,0

2,3

>€ 0 mln.

€ 21,3 mln.

€ 9,4 mln.

€ 8,4 mln.

Rentedekkingsgraad (ICR)
Liquiditeitspositie

Tabel 25: Prestatie-indicatoren voor financiële continuïteit
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Hoofdstuk 5

Cijfers in beeld

In dit hoofdstuk behandelen wij de middelen die wij inzetten om onze doelen te realiseren.
Winst- en verliesrekening (Functioneel model)
2021

Bedragen x € 1.000

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VOV
Waardeverandering vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Nettoresultaat overige activiteiten

-/-/-/-/-

72.206
5.668
6.194
6
3.834
22.560
15.254

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

-/-/-/-/-

71.117
5.857
5.707
8
4.821
22.736
15.542

30.038

-/-/-

7.958
258
4.780

28.176

-/-/-

1.673
327
1.262

2.920
-/- 18.660

84
-/-

226.723

3.058
127.615

1.369

967
209.432

-/-

812
708

Overige organisatiekosten
Kosten omtrent Leefbaarheid
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten

2020

-/-

-/-/-

-/-

125.524

104

35

9.357
2.360

-/- 1.902
-/- 1.523

946
9.431

-/-/-

810
775

94
8.852

8.485

-/- 8.758

222.292

141.636

-/-

3.835

-/- 4.971

218.457

136.665

De lasten servicecontracten zijn met ca. € 500K toegenomen. De oorzaak hiervan is een afboeking op
stookkosten € 207K door te late inkoop energie. Daarnaast hebben wij een afboeking gedaan van ca.
€ 300k van niet afrekenbare servicekosten uit voorgaande jaren. De overige organisatiekosten zijn
met ca. € 7,5 mln. toegenomen. De oorzaak hiervan is met name het volkshuisvestelijk gevolg van
een tweetal verplichte leningen (Vestia en WSW) van circa € 6,2 mln. en meer toegerekende
personeels- en organisatiekosten.
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Balans
Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

2021

2020

Actief
Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie

1.613.417
55.790
33.288
3.399

1.399.644
51.088
30.396
2.566
1.705.894

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie
Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)
Overige vorderingen

1.483.694

2.392

2.728

43
10.479

Som der vaste activa

¤

116
12.277

12.914

15.121

1.718.808

1.498.815

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop

-

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Latente belastingvordering(en)
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa
Totaal activa
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-

1.029

-

-

682
770
1.321
1.318

636
376
763
4.091

1.775

21.289

9.351

25.380

12.155

1.744.189

1.510.971
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Balans
Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

2021

2020

Passief
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Aandeel derden

1.379.442
-

Egalisatierekening
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Overige voorzieningen

1.160.985
1.379.442

1.160.985

-

-

36.158
534

31.748
664
36.692

Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen aan banken
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden

610
268.376

32.412

1.212
272.000

24.681

23.033
293.667

Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen en
pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

296.246

602
13.329
3.942

595
3.623
1.871

3.433
9
13.072

3.061
8
12.170
34.388

21.328

1.744.189

1.510.971

De balanspositie is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door een toename van
de vastgoedbeleggingen (circa € 226 mln.): met name de marktwaarde is in 2021 ten opzichte van
2020 toegenomen voor zowel het DAEB als niet-DAEB vastgoed. Daarnaast is het saldo liquide
middelen toegenomen met circa € 12 mln.
Aan de passivazijde is een toename zichtbaar van het eigen vermogen. Het eigen vermogen neemt
toe met € 218 mln. Dit betreft voor het overgrote deel de post Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille € 209 mln., zijnde een toename van de marktwaarde van zowel het DAEB als
niet-DAEB bezit. Daarnaast zijn de voorzieningen toegenomen met € 4 mln., de langlopende leningen
afgenomen met € 3 mln. en de kortlopende schulden toegenomen met € 13 mln.
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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
2021 hebben wij 10.919 DAEB-woningen, 168 niet-DAEB-woningen en 732 overige niet-DAEBeenheden, zoals parkeerplaatsen en bedrijfsruimten.

Maatschappelijke vermogenstoets

Figuur 5: 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 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 pagina 16.
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.
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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 2021 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 pagina 20.

Schematisch

1.668 mln.
759 mln.

Historische kostprijs
Historische aanschafwaarde van het vastgoed in exploitatie. Deze houdt geen rekening met
toekomstige kasstromen. Het is dus een prijsbegrip, geen waardebegrip.
Vreemd vermogen
Dit betreft het saldo langlopende leningen lange termijn (€ 268.986) en korte termijn (€ 13.931)
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 2021 inzichtelijk gemaakt.
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Maatschappelijke investeringen
Realisatie

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Omschrijving

2021

2020

Maatschappelijke huurbijdrage

Huurkorting o.b.v. max. red. huur

21.849

19.295

Onrendabele investeringen
woningen in exploitatie

Woningverbetering
Nieuwbouw huur
Aankopen

16.203
10.027
-

17.271
4.399
-

Leefbaarheid

Buurt- en wijkactiviteiten
Sociaal beheer
Groenvoorzieningen
Bijdrage aan HOW

581
1.862
263
75

406
1.167
262
67

50.860

42.867

Totaal Maatschappelijke investeringen
Tabel 26: Maatschappelijke investeringen

De toename van de maatschappelijke investeringen is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat er
geen huurverhoging heeft plaatsgevonden in juli 2021 en de mutatie voorziening onrendabele
investeringen woningen in exploitatie door een dotatie voor het project “Herstructurering
Staatsliedenbuurt” (verhuurstop).
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.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2021

Volgens de directe methode, bedragen x € 1.000

2020

Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

74.598
5.800
1.606
278
1

72.288
3.538
1.083
82.283

-/59
-/- 6.902
-/- 18.125
-/- 23.238
-/- 8.662
-/57
-/- 8.771
-/324
-/- 5.205

76.909
-/88
-/- 7.947
-/- 20.288
-/- 18.452
-/- 8.525
-/-/- 8.113
-/325
-/- 4.829

-/- 71.343

-/- 68.567

10.940

8.342

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringsactiviteiten
Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande bezit
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
Ontvangsten uit sloop
(Des)investeringenontvangsten overig
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
vastgoedbeleggingen en MVA
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
Sloopuitgaven, woon- en niet-woongelegenheden
Verkoopuitgaven bestaand bezit
Investeringen overig
Verwervingen van vastgoedbeleggingen en MVA

5.774
1.807
3.111
-

1.321
358
10.692

-/-/-/-/-/-/-

4.897
4.133
833
49
115

1.679

-/-/-/-/-/-/-

4.749
8.438
725
1.377
-

9.929

-/- 15.289

Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen en MVA

763

-/- 13.610

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

763

-/- 13.610

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Aflossing ongeborgde leningen
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie van geldmiddelen
Wijziging kortgeld
Geldmiddelen per 1 januari
Geldmiddelen per 31 december

-/-/-

3.601
-

46.600
-

3.366
-

-/- 40.399
-/235

6.201

11.938

933

-

-

9.351

8.418

21.289

9.351

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

Kasstromen operationele bedrijfsvoering

Figuur 6: 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 2021, 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
Woonplus heeft geen derivaten meer, deze zijn omgezet in vastrentende leningen.
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.
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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 2021 hebben er geen eindaflossingen plaatsgevonden.
Er zijn wel twee leningen afgesloten, een lening in het kader van de Vestia lening ruil. Deze
lening heeft een hoofdsom van € 3,60 miljoen, een rente 4,86% en loopt tot 21-12-2061.
Daarnaast is er een obligo-lening (lening met variabele hoofdsom) afgesloten. Deze wordt
afgesloten t.b.v. de implementatie van het Strategisch Programma van het WSW. De lening
heeft een hoofdsom van € 6,89 miljoen, de rente is 6-maand EURIBOR plus een opslag van
0,3% en de lening loopt voor onbepaalde tijd. Het gemiddeld gewogen rentepercentage van de
leningenportefeuille is 3,13% (2020: 3,11%). De gewogen gemiddelde restant looptijd van de
portefeuille bedraagt 21,0 jaar.
Behoud financieringsruimte voor de lange termijn
De treasury volgt voortdurend de liquiditeit en de renteontwikkeling. Dit zijn vaste agendapunten
bij de bijeenkomsten van de treasurycommissie. Woonplus heeft geen leningen aan hoeven te
trekken, op de leningen in kader van Strategisch Programma WSW en de Vestia lening ruil na (zie
hierboven). Daarnaast heeft Woonplus een rekeningcourantfaciliteit 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 zetten we onverminderd voort.
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 en WSW,
aangepaste en nieuwe normen gecommuniceerd die per direct ingaan. Wij hebben vastgesteld dat
wij ook voldoen aan deze nieuwe normen. Wel merken we hierbij op 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 eenmalige huurverlaging op de financiële continuïteit Woonplus
Het effect op de marktwaarde ultimo 2021
-/- € 6,1 mln. (0,4%)
Het effect op de beleidswaarde ultimo 2021
-/- € 5,4 mln. (0,7%)
Onvermijdbare en vermijdbare strategische risico’s
In het verslag directeur-bestuurder wordt onder het kopje “Strategische risico’s” gesproken over
onvermijdbare en vermijdbare strategische risico’s. Onvermijdbare risico’s zijn onlosmakelijk
verbonden met algemene bewegingen in het domein volkshuisvesting. Vermijdbare strategische
risico’s worden bewust aangegaan omdat zij direct verband houden met de eigen doelstellingen van
de organisatie zoals opgenomen in ondernemingsplan en portefeuillestrategie. Hierna geven wij een
toelichting op deze risico’s.
Onvermijdbare strategische risico’s
Het risico dat door …

… Woonplus …

Beheersen wij door …

Toenemende lastendruk
..een stijging van de bouw- en
ontwikkelkosten, de WOZwaarde, de verhuurderheffing
en/of de vennootschapsbelasting…

..meer financiële middelen
moet aanspreken om haar
doelstellingen te
realiseren.

•

•

•
•

zoveel mogelijk prestatiegericht
samen te werken en prijsafspraken te
maken.
de WOZ-waarde diepgaand te
controleren en de samenwerking met
de RBG te zoeken.
experts op het gebied van belastingen
of inkoop in te schakelen.
de interne regels omtrent het inkopen
en aanbesteden strikt na te leven.

Toenemende kwetsbaarheid van onze huurders
… het stijgende aandeel van
kwetsbare mensen (mensen uit
lagere sociale klassen qua
opleiding en inkomen, zorgbehoevenden, mensen met
verward gedrag) in woningen en
wijken van Woonplus …
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… een sterke concentratie
van leefbaarheidsproblematiek ziet
ontstaan.

•

•
•

het mengen van bezit en doelgroepen
in diverse wijken door ons vernieuwbouwprogramma.
te kiezen voor behoud van de sociale
voorraad.
het extra realiseren van huisvesting
voor ouderen met een zorgvraag.
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Het risico dat door …

… Woonplus …

Beheersen wij door …

Politieke onvoorspelbaarheid en regelgevingsrisico’s
… de stijging van de
belastingdruk en het betaalbaar
houden van de huren …

… besluiten van de lokale politiek

... financieel steeds minder
in staat is om haar
aandeel te leveren in het
verminderen van de druk
op de (Schiedamse)
woningmarkt en/ of de
duurzaamheids-opgave.

•

… haar doelstellingen niet
kan realiseren.

•

•
•

lidmaatschappen van de
branchevereniging “Aedes” en andere
samenwerkingsverbanden zoals “De
Vernieuwde Stad”.
het uitvoeren van scenarioanalyses.
het onderhouden van een goede
relatie met de Gemeente.
het maken van heldere
prestatieafspraken.

Verandering rente en inflatie
… hogere rentelasten en
veranderende inflatie …

… minder financiële
middelen heeft om haar
doelstellingen te realiseren
of gefinancierd wordt
tegen ongunstigere
voorwaarden.

•
•
•

zoveel mogelijk in de tijd spreiden
van herfinancieringsmomenten
een professionele treasury functie
het uitvoeren van scenarioanalyses

Betaalbaarheid huurders onder druk
… diverse oorzaken …

… een suboptimale match
tussen het inkomen van de
huurder en huurprijs van
de woning ziet.

•
•
•

•

… niet betalende huurders …

… een stijging van de
huurachterstanden en
uithuisplaatsingen ziet.

•

•
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actief te onderzoeken of het inkomen
past
toewijzen volgens de wet- en
regelgeving
bij daling van het inkomen een
nieuwe match te zoeken tussen
inkomen en huurprijs
optimalisatie van de aanvangshuren
op basis van de veranderopgave.

een actief aanmaanbeleid, proactieve
klantbenadering en passende
afspraken te maken met de huurders.
in samenwerking met de gemeente
het project ‘Preventie Huisuitzetting”
maximaal in te zetten om
huisuitzetting te voorkomen.
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Vermijdbare strategische risico’s
Het risico dat door …

… Woonplus …

Beheersen wij door..

Ambitieuze sloop- en nieuwbouwopgave
… gebrek aan geld en
mankracht bij de gemeente…

… vertraging oploopt in het
realiseren van de integrale
wijkaanpak en/of meer
financiële middelen moet
aanspreken.

•

het verrichten van maximale
inspanning om subsidies te
verkrijgen.

… te weinig woningen voor
stadsvernieuwingsurgenten
en/of langlopende procedures
om mensen uit te verhuizen…

… vertraging oploopt in het
realiseren van de integrale
wijkaanpak.

•

het exploiteren van 150 tijdelijke
woningen.
een uitgebreid sociaal plan
gebruik te maken van leegstandbeheerorganisaties

… onvoldoende bouwlocaties in
andere wijken…

..vertraging oploopt in het
realiseren van de integrale
wijkaanpak.

•

heldere en wijkoverstijgende
afspraken te maken met de
Gemeente Schiedam

… onvoldoende beschikbaarheid
van (markt)partijen…

..vertraging oploopt in het
realiseren van de integrale
en/of meer financiële
middelen moet aanspreken.

•

het vroegtijdig selecteren en
contracteren van partijen zoals
aannemers, adviseurs en architecten
het monitoren van de voortgang door
middel van rapportages

•
•

•

Ambitieuze duurzaamheids opgave
… het niet behalen van het
akkoord van de huurders voor
woningaanpassingen…

… vertraging oploopt in de
aansluiting van woningen op
het Warmtenet.

•

een samenwerkings-overeenkomst
met een externe partij om
gezamenlijk de instemming van de
bewoners te behalen.

… onvoldoende beschikbaarheid
van (markt)partijen…

… vertraging oploopt in de
duurzaamheids-opgave
en/of buiten de financiële
grenzen treedt.

•

het vroegtijdig selecteren en
contracteren van partijen zoals
adviseurs en aannemers.
het monitoren van de voortgang door
middel van rapportages.

… vertraging oploopt in de
duurzaamheids-opgave
en/of buiten de financiële
grenzen treedt.

•

… buiten haar financiële
grenzen treedt en/of
vertraging oploopt in de
duurzaamheidsopgave.

•

…veranderende visies rond
energietransities…

…niet aan subsidievoorwaarden
wordt voldaan…

•

•

•

het actief volgen van de
ontwikkelingen en de wet- en
regelgeving.
lidmaatschappen van de branchevereniging “Aedes” en andere
samenwerkings-verbanden zoals
“De Vernieuwde Stad”.
overeenkomsten en afspraken over
het delen van het risico.
het volgen van een tweesporenbeleid.

ICT Informatie beveiligingsrisico
…datalekken …
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…schade berokkent aan de
privacy van haar klanten.

•

AVG-awareness trainingen, het
aanstellen van een privacy-officer en
divers beleid op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy.
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Het risico dat door …

… Woonplus …

Beheersen wij door..

…hacks, d-dos aanvallen en/of
de installatie van ransomware…

…geen controle meer heeft
over haar eigen data.

•

beleid en maatregelen op het gebied
van informatie-beveiliging en
cybersecurity.

…een calamiteit (brand,
stroomstoring)…

…geen gebruik meer kan
maken van het servers,
netwerk.

•

het businesscontinuiteits-plan waarin
wij onder andere disaster-recovery en
andere procedures hebben
opgenomen.

Niet realiseren van de maatschappelijke opgave
… onvoldoende realisatiekracht…

… haar maatschappelijke
opgave niet realiseert.

•
•

•

de strategische visie op kennis, kunde
en kwaliteit van medewerkers
door persoonlijk loopbaan-budget,
studiebudget en andere faciliteiten de
ontwikkeling van medewerkers
stimuleren
periodieke ontwikkelgesprekken te
voeren.

… een te grote afhankelijkheid
van samenwerkingsverbanden …

… inboet aan kwaliteit.

•
•

het maken van prestatieafspraken
toetsing van de kwaliteit door derden.

… het overschrijden van de
financiële grenzen…

…onvoldoende financiële
middelen heeft om haar
doelstellingen te realiseren.

•

het geformuleerde financieel beleid en
investeringsstatuut
het monitoren van de projecten
(project-control).

•

Onvoldoende bevorderlijke cultuur en integriteit
… diverse oorzaken (op het
gebied van druk, gelegenheid en
motivatie) …

… te maken krijgt met
ongewenst gedrag van
medewerkers
en/of integriteitskwesties.

•

het doorlopend actualiseren,
publiceren en bespreekbaar houden
van onderwerpen op het gebied van
integriteit, de klokkenluidersregeling
en de grondhouding, mede
gestimuleerd door een permanente
werkgroep ‘integriteit’

… onvoldoende
cultuurverandering…

…een wendbare organisatie
niet kan realiseren.

•

het bespreekbaar houden van
onderwerpen die betrekking hebben
op cultuurveranderingen
voorbeeldgedrag van het
leidinggevend kader
medewerkerstevredenheidsonderzoeken

•
•
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Volkshuisvestelijke ratio’s

Solvabiliteit (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%.

Loan to value (beleidswaarde)

Rentedekkingsgraad (ICR)

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%.
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.Het verloop van de loan to value op basis
van de WOZ-waarde voldoet de komende jaren
aan de norm van maximaal 50%.

Dekkingsratio Marktwaarde leningen
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 minimaal drie en maximaal vijf personen. Per 31 dec. 2021 was de samenstelling:
Naam

Geboortejaar

Functie RvC

Deskundigheidsgebied Educatie*

De heer J. van der Vlist

1947

Voorzitter
Op voordracht Huurders
Belangen Organisatie Woonplus
(HOW)

Governance
Volkshuisvestelijk
Duurzaamheid
Vastgoed

Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

Mevrouw R.M. Weber

1960

Hoofdfunctie:Nevenfuncties:
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson1960

Gepensioneerd
-

Voorzitter Nederlandse Stichting Geluidshinder
Voorzitter RvC Warmte Bedrijf Rotterdam (WBR)
Lid bestuur stichting Kennis- en Innovatiecentrum
Westelijke Veenweiden
- Bestuurslid stichting Groenendijk-Clemens
- Voorzitter stichting Schiedamse Molens
- Lid bestuur coöperatie Energiek Schiedam
Lid
Governance
Op voordracht Huurders
Volkshuisvestelijk
Belangen Organisatie Woonplus Juridische zaken
(HOW)
Wonen en zorg
Senior adviseur huisvesting gemeente Hoeksche waard
- Zittingslid Huurcommissie
- Visitator Raeflex
Lid

Governance
Juridische Zaken
HRM

14

12

Hoofdfunctie:

Directeur-eigenaar Legato B.V.

Nevenfuncties:

- Bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht
- Bestuurder stichting BforYou
- bestuurslid Black Impact Foundation
- Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer tot 1 maart 2021
- Lid Bestuur stichting Van der Mandele
- Voorzitter Raad van Toezicht Theater Zuidplein
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Hefgroep-KindeRdam
- lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis vanaf 1 maart 2021
Lid
Financiën
5
Procurement/Inkoop
Compliance/Governance
Zelfstandig adviseur/toezichthouder

De heer J.J.A. van Leeuwen 1966

Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

Mevrouw M.E. Tuinder

10

1961

Hoofdfunctie:

- Lid van het bestuur van Coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom
U.A.
- Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Zuid-Holland
Bereikbaar
- Lid Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. en Strukton
N.V. (100% dochter van Oranjewoud)
Lid
Governance
2
Vastgoed ontwikkeling
en beheer
Volkshuisvesting
Organisatie ontwikkeling
Board member Colliers

Nevenfuncties:
Afgetreden in 2021:
De heer M.S. van Hemsbergen1962

21

Nevenfuncties:

Lid
Financiën
Voorzitter Auditcommissie
Vastgoed
Directeur/eigenaar Navarre B.V.
(financieel advies & interim management)
- Commissaris Univé Zuid-Nederland

1955

Lid

9

Hoofdfunctie:

Eigenaar ABC Accountants

Nevenfuncties:

-

Hoofdfunctie:

De heer R. Heijblom

Financiën
Penningmeester St. DiaB-TV

* Iedere commissaris diende in 2021 5 permanente educatie punten te behalen.
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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
De heer M.S. van Hemsbergen
De heer R. Heijblom
Mevrouw R.M. Weber
De heer J. van der Vlist
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson
De heer J.J.A van Leeuwen
Mevrouw M.E. Tuinder

benoemd per
15-06-2013
01-07-2013
20-05-2015
01-06-2015
01-06-2015
15-06-2021
01-07-2021

herbenoemd per
15-06-2017
01-07-2017
20-05-2018
01-06-2018
01-06-2019

aftredend per
14-06-2021
30-06-2021
19-05-2022
31-05-2022
31-05-2023
14-06-2025
30-06-2025

De RvC heeft uit zijn midden commissies ingesteld. Deze commissies waren in 2021 als volgt
samengesteld:
Commissie

Naam

Auditcommissie

De heer M.S. van Hemsbergen (voorzitter) t/m 14-06-2021
De heer R. Heijblom t/m 30-06-2021
Mevrouw R.M. Weber
De heer J.J.A van Leeuwen (voorzitter) per 15-06-2021
Mevrouw M.E. Tuinder per 01-07-2021
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson (voorzitter)
De heer J. van der Vlist
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson (voorzitter)
De heer J. van der Vlist t/m 30-06-2021
Mevrouw R.M. Weber t/m 30-06-2021
Mevrouw M.E. Tuinder per 20-12-2021

Remuneratiecommissie
Wervings- en selectiecommissie
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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 vervulde de heer Klep tot en met het derde kwartaal een (bij de KvK ingeschreven)
onbezoldigde bestuursfunctie bij stichting RYLA (onderdeel van Rotary D1600). Sinds 18 mei 2021
staat hij bij de KvK ingeschreven als voorzitter van de VVE Maasdam in Rotterdam. Daarnaast was
hij onbezoldigd toezichthouder bij stichting Gay Rotterdam en maakt hij tot 1 juli 2023 onbezoldigd
deel uit van het bestuur van Rotaryclub Rotterdam (beide functies eveneens bij de KvK
ingeschreven).
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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 E. Klep
Periodiek betaalde beloningen (€)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (€)
Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoedingen (€)

2021
154.108

2020
144.408

18.744

23.882

-

-

2019

2018

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.
Permanente Educatie
In de Governancecode is afgesproken dat bestuurders in een periode van drie jaar 108 PE-punten
behalen. Op 1 januari 2022 stond het aantal door de bestuurder (in dienst sinds 1 juli 2019)
behaalde PE-punten bij geaccrediteerde opleidingsaanbieders op 129,5. Daarmee was hij compliant.
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 RvCleden en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet
gekoppeld aan de prestaties van Woonplus.
Naam

Functie

De heer J. van de Vlist
Mevrouw R.M. Weber
Mevrouw W.L. Gillis-Burleson
De heer J.J.A. van Leeuwen
Mevrouw M.E. Tuinder
Afgetreden in 2021:
De heer M.S. van Hemsbergen
De heer R. Heijblom

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Bruto honorering 2021

Bruto honorering 2020

18.002
11.640
12.015
6.305
5.820

16.121
10.747
10.747
-

5.559
5.996

10.747
10.747

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 € 29.550 en voor de overige leden € 19.700. Deze bedragen worden niet
overschreden.
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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 2021:
•
Mevrouw H. Bootsma heeft in maart 2021 haar lidmaatschap van het Adviesforum om
persoonlijke reden opgezegd.
•
Mevrouw R. Rueda Cuadra heeft in september 2021 haar lidmaatschap van het Adviesforum om
persoonlijke reden opgezegd.
Woonplus zorgt voor de secretariële en facilitaire ondersteuning van het Adviesforum.

Naam

Functie

De heer P. Poiesz
De heer T. van Giezen
De heer R. van der Klink
De heer R. Sinnecker
Mevrouw M. Stijns
Mevrouw A. Boedhram – Boekhie
Mevrouw Y. Martijn
De heer J. de Vos

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Benoemd
per
2014
2016
2016
2016
2016
2019
2019
2019

Aftredend
per
2022
2020
2020
2020
2020
2023
2023
2023

Herkies
baar
nee
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Het Adviesforum 2021
In 2020 heeft het Adviesforum zich vooral gericht op (activiteiten van) Woonplus. Voor 2021 was
het voornemen om de blik meer te richten op ‘de bewoner’ en ‘de wijk’.
In 2021 is het Adviesforum tweemaal bij elkaar gekomen. Door Corona werd de laatste plenaire
vergadering en ook de beoogde fietsexcursie uitgesteld. De thematische werkgroepen uit 2020 zijn
vervangen voor twee werkgroepen, werkgroep Noord/Groenoord en werkgroep Zuid/Nieuwland.
Beide werkgroepen hebben contacten met werknemers van Woonplus aangehaald om zich te
verdiepen in de problematieken die spelen in de betreffende wijken. Groenoord en Nieuwland zijn
de wijken waar het aandeel sociale woningen het grootst is (in vergelijking met andere wijken in
Schiedam).
De werkgroepen hebben in 2021 relatief veel tijd gestoken in het ‘zich laten informeren’. Dit heeft
geleid tot waardevolle gesprekken en een grotere betrokkenheid van de Adviesforumleden bij de
wijken Groenoord en Nieuwland. Door het beperkte aantal plenaire vergaderingen in 2021 is er
enige onduidelijkheid ontstaan bij het Adviesforum over de verwachtingen van Woonplus bij de
adviesrol van het Adviesforum. Enerzijds is de betrokkenheid gegroeid anderzijds wordt er nog
gezocht naar een passende vergaderstructuur die recht doet aan de ambities van Woonplus en het
Adviesforum.
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In de loop van 2021 zijn drie leden van het Adviesforum gestopt om verschillende redenen. Er is
niet voor gekozen om de leden te vervangen. De tweede termijn van de huidige voorzitter zal in de
loop van 2022 aflopen.
De Staatsliedenbuurt als leerstof voor andere wijken:
Woonplus krijgt nu- gezien hernieuwde taakstelling van wooncorporaties- ook meer gelegenheid om
bij te dragen aan de leefbaarheid in een wijk of buurt. Met gebruik van het landelijk instrument de
‘leefbarometer’ wordt op basis van de daarin voor het gehele land aanwezige data duidelijk dat in
Schiedam het met de Staatsliedenbuurt niet goed is gesteld wat betreft leefbaarheid. Je ziet
daarbinnen ook de dimensies waarop slecht wordt gescoord. Medio 2021 is door een
subsidieaanvraag van de Gemeente Schiedam vanuit het Volkshuisvestingsfonds voor deze wijk 11
mln. toegekend; hier bovenop komt vanuit de Gemeente zelf dan nog eens 6 mln.
Samen met anderen kan Woonplus daar veel doen. Er zal een gemengde wijk ontstaan met behalve
nieuwe, sociale huurwoningen (228) ook een aantal particuliere woningen. Dit nadat er in de wijk
ook de nodige sloop en renovatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De meeste ruimte voor
Woonplus zal daarin liggen in de juiste vastgoedmix, in toewijzing, de inrichting van de directe
omgeving van de woningen en de complexen. En last but not least in de aanwezigheid in de wijk via
huismeesters of wijkbeheerders.
Woonplus zal hier met name met anderen moeten samenwerken. Niet alleen met de bewoners,
maar ook met andere maatschappelijke organisaties. In het op te stellen plan van aanpak zullen de
acties goed op elkaar moeten worden afgestemd.
Vanuit het Adviesforum (en dan met name de werkgroep) kunnen wij diverse activiteiten
ondersteunen en faciliteren. Hetgeen bij deze aanpak wordt geleerd, is ook weer leerstof voor
andere wijken.
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Bijlage 6

Organisatieschema
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1.Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming) (in € 1.000)

31-12-2021

ACTIVA
€

31-12-2020
€

€

€

Vaste activa
1.Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de
eigen exploitatie
Totaal van vastgoedbeleggingen
2.Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie
Totaal van materiele vaste activa
3.Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste activa

(1.1)
(1.1)
(1.2)

1.613.417
55.790
33.288

1.399.644
51.089
30.396

(1.3)

3.399

2.566
1.705.894

(2.1)

2.392

1.483.694

2.728
2.392

(3.1)
(3.2)

43
10.479

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA

2.728

116
12.277
10.522

12.394

1.718.808

1.498.815

Vlottende activa
4.Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Totaal van voorraden

(4.1)

5.Vorderingen
Huurdebiteuren
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal van vorderingen

(5.1)
(3.1)
(5.4)
(5.5)

Liquide middelen

(6)

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL VAN ACTIVA
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-

1.029
-

682
770
1.321
1.318

1.029

636
376
763
4.091

1.775

21.289

9.351

25.380

12.155

1.744.189

1.510.971
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31-12-2021

PASSIVA
€

7.Totaal van groepsvermogen
8.Voorzieningen
Voorziening voor onrendabele investeringen
en herstructureringen
Overige voorzieningen
Totaal van voorzieningen
9.Langlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan groepsmaatschappijen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal van langlopende schulden
10.Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden terzake van belastingen en
premies sociale verzekeringen en
pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

TOTAAL VAN PASSIVA
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31-12-2020
€

(7)

€

€

1.379.442

(8.1)

36.158

(8.3)

534

1.160.985

31.748
664
36.692

(9.1)
(9.2)
(9.3)
(9.4)

610
268.376
24.681

32.412

1.212
272.000
23.033
293.667

296.246

(10.1)
(10.2)
(10.3)

602
13.329
3.942

595
3.623
1.871

(10.4)

3.433

3.061

(10.5)
(10.6)

9
13.072

8
12.170
34.388

21.327

1.744.189

1.510.971

4

2. GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021
(in € 1.000)

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

2021

2020

€

€

72.206
5.668
-6.194
6
-3.834
-22.560
-15.254
30.038

71.117
5.857
-5.707
8
-4.821
-22.736
-15.542
28.176
1.673
-327
-1.262
84

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten verkoop
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

(18)

7.958
-258
-4.780
2.920

Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille

(19)

-18.660

-3.058

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(20)

226.723

127.615

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

(21)

1.369

967

209.432

125.524

812
-708
104

810
-775
35

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Totaal van nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten

(22)

-9.357

-1.902

Kosten omtrent leefbaarheid

(23)

-2.360

-1.523

230.777

150.394

946
-9.431
-8.485

94
-8.852
-8.758

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

222.292

141.636

Belastingen

-3.835

NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

218.457

BEDRIJFSRESULTAAT
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten
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(24)

-4.971
136.665
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3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. (in € 1.000)
2021
€

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffingen
Verhuurderheffing
Leefbaarheid en uitgaven niet investering gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

€

2020
€

74.598
5.800
1.606
279

72.289
3.538
1.083
82.283

-59
-6.902
-18.125
-23.238
-8.663
-57
-8.771
-324
-5.205

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

€

76.910

-88
-7.947
-20.288
-18.452
-8.525
-8.113
-325
-4.829
-71.343

-68.568

10.940

8.342

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
(Des)investeringenontvangsten overig
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
MVA
Uitgaven
Nieuwbouw huur
Verbeteruitgaven
Aankoop
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Overige investeringen
Totaal van verwervingen van MVA
Saldo in-en uitgaande kasstroom MVA
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Transporteren
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5.774
1.807
3.111

1.321
358

10.692

-4.897
-4.133
-833
49
-115

1.679

-4.749
-8.437
-725
-1.377
0
-9.929
763

-15.289
-13.610

763

-13.610

11.751

-5.268
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2021
€

Transport

2020
€

€

11.751

€

-5.268

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Tussentelling inkomende kasstromen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Aflossing ongeborgde leningen
Tussentelling uitgaande kasstromen

3.601
0
3.601

-3.366
0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan begin van de periode
Geldmiddelen aan het einde van de periode
Toename van geldmiddelen
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46.600
0
46.600

-40.399
0
-3.366

-40.399

235

6.201

11.937

933

9.351
21.289

8.418
9.351
11.937

933

7

4. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Alle
bedragen luiden in duizend euro’s, tenzij anders vermeld.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Woonplus Schiedam, statutair en feitelijk gevestigd te Valeriusstraat 3 3122
AM te Schiedam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41134252 en is erop gericht mensen
te huisvesten in vitale wijken en steden.
Groepsverhoudingen
Stichting Woonplus bezit 100% van het geplaatste aandelenkapitaal van Woonplus Vve Beheer B.V.
Geconsolideerde maatschappijen:
Woonplus VvE Beheer B.V. statutair gevestigd te Schiedam. De hoofdactiviteit van Woonplus VvE Beheer
B.V. is het beheren van VvE's.
Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Woonplus Schiedam zijn de financiële gegevens
verwerkt van Stichting Woonplus Schiedam en Woonplus VvE Beheer B.V. Stichting Woonplus Schiedam
kan overheersende zeggenschap uitoefenen over Woonplus VvE Beheer en/of de centrale leiding voeren.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en
de resultaatbepaling van Stichting Woonplus Schiedam.
De financiële gegevens van Stichting Woonplus Schiedam en Woonplus VvE Beheer B.V. zijn volledig in
de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en
transacties.
Woonplus oefent overheersende zeggenschap uit over een aantal VvE's. Deze VvE's zijn evenwel niet in
de geconsolideerde jaarrekening verwerkt omdat hun gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het
geheel.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening van Woonplus Schiedam is opgesteld volgens de bepalingen van de
Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het
bijzonder Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting en in overeenstemming met de vereisten
bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
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 mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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 vormt het bestuur oordelen en
schattingen bij de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van
het vastgoed betreft de belangrijkste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken
voor de jaarrekening van Stichting Woonplus Schiedam.
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De marktwaarde is als volgt te definiëren: Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou
worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige
verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben
gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.
Stelselwijzigingen
In RJ 645 is opgenomen dat indien de duurzame exploitatie van het bestaande vastgoed is geëindigd,
teneinde het vastgoed te slopen en nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren, herclassificatie
plaatsvindt naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Stichting Woonplus Schiedam
voerde in vorige jaren eveneens herclassificatie uit naar vastgoed in ontwikkeling bij renovatie of
ingrijpende verbouwing waarbij geen ontwikkeling en vervaardiging van een nieuw actief plaatsvond. In
RJ 645 is opgenomen dat een dergelijke herclassificatie niet langer is toegestaan. Deze stelselwijziging
heeft geen invloed op vermogen en resultaat
Herrubriceringen
In deze jaarrekening hebben enkele herrubriceringen plaatsgevonden en daarmee zijn de vergelijkende
cijfers van 2020 op onderdelen aangepast. Deze herrubriceringen hebben geen invloed op vermogen en
resultaat.
Balans
(x € 1.000)
ACTIVA
5. Overige vorderingen
Totaal activa
PASSIVA
9. Totaal van langlopende schulden
Schulden aan banken
10. Totaal van kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers
Schulden belastingen
Totaal passiva

Geconsolideerde W&V rekening
(x € 1.000)
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overige directe operationele lasten
Totaal van nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

Jaarrekening
2021
Tijdvak 2020

Afgetekende
Jaarrekening 2020
Tijdvak 2020

376
1.510.971

152
1.510.747

224
224

296.246
272.000

296.252
272.006

-6
-6

21.327
595
3.623
1.871
3.061
1.510.971

21.097
0
4.212
1.748
2.959
1.510.747

230
595
- 412
123
102
224

Jaarrekening
2021
Tijdvak 2020

Afgetekende
Jaarrekening 2020
Tijdvak 2020

Verschil

Verschil

71.117
5.857
-5.707
-15.542
28.176

71.407
4.717
-4.750
-16.156
27.669

-290
1.140
-957
614
507

1.673
0

1.747
-73

-73
+73

Overige waardeveranderingen
Totaal van waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

-3.058
125.524

-2.442
126.140

-616
-616

Overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Bedrijfsresultaat

35
-1.902
150.394

33
-2.009
150.394

2
107
0

Verkoopopbrengst
Verkoopkosten
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5. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
Vastgoedbeleggingen
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
De post DAEB-vastgoed in exploitatie omvat woningen 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 2021 bedraagt deze grens € 752,33 (ultimo 2020: € 737,14). Het niet-DAEBvastgoed 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 wordt 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.
Stichting Woonplus Schiedam hanteert de fullversie voor woongelegenheden, MOG, BOG,
parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Voor verdere toelichting op de bepaling van de
marktwaarde 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.
Onderhoud en verbetering
Uitgaven na eerste verwerking van vastgoed in exploitatie worden verwerkt in overeenstemming met
artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De regeling maakt onderscheid
tussen onderhoud en verbetering. Er is sprake van onderhoudsuitgaven indien de uitgaven worden
gedaan om de eenheid of het complex in dezelfde technische en bouwkundige staat te houden.
Investeringen voor verbetering betreffen de uitgaven met als doel het technisch of functioneel verbeteren
van een verhuurbare eenheid, dan wel complex. Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt,
uitgaven die kwalificeren als verbetering worden als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed
verwerkt.
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Uitgaven die kwalificeren als een ingrijpende verbouwing worden eveneens geactiveerd. Er is sprake van
een ingrijpende verbouwing indien wordt voldaan aan tenminste drie van de vier volgende criteria:
1. De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen), waardoor het bezit vanwege
de ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perspectief voor de langere termijn verhuurbaar is.
2. Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodanige manier deel uit van de
aanpak dat deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten wordt gebracht.
3. De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het vergroten dan wel in stand
houden van de kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele niveau
dat in redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht.
4. Installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden dan wel complexen zijn als gevolg van de
werkzaamheden toekomstbestendig in die zin dat ze niet binnen 10 jaar hoeven te worden aangepakt.
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.

2.

3.

4.

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.
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 88% van de maximaal redelijke huur.
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. Hierbij wordt geen rekening gehouden
met een eventuele clustering van uitgaven en activering als ingrijpende verbouwing. 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
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 norm beheer.
c. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit volgens de resultatenrekening zijn
toegerekend aan de norm beheer.
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De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde. Hierbij wordt dus verondersteld
dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.

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.
Herclassificatie
Indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak, welke verkoop onder voorwaarden als
financieringstransactie is aangemerkt, wordt teruggekocht ten behoeve van de eigen exploitatie, vindt
herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar vastgoed in exploitatie.
Het vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde. Een eventuele
waardevermeerdering of ‑vermindering van de onroerende zaken bij terugkoop wordt verantwoord in de
winst-en-verliesrekening. Indien de duurzame exploitatie van het bestaande vastgoed is geëindigd,
teneinde het vastgoed te slopen en nieuw vastgoed te gaan ontwikkelen en exploiteren, vindt
herclassificatie plaats naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. Het moment van
feitelijke beëindiging van de duurzame exploitatie van het bestaande vastgoed is leidend voor het
moment van herclassificatie. Bij renovatie of ingrijpende verbouwing waarbij geen ontwikkeling en
vervaardiging van een nieuw actief plaatsvindt, vindt geen herclassificatie plaats. Als verkrijgingsprijs ten
behoeve van de opvolgende waardering wordt de marktwaarde op het moment van wijziging van het
gebruik genomen.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die kwalificeren 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. Deze winsten of verliezen worden opgenomen onder de post ‘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.

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 gebruiksduur 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.
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Lease
De materiële vaste activa waarvan Stichting Woonplus Schiedam en haar deelneming, krachtens een
financiële-leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiëleleaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële-leaseovereenkomst ten
laste van het resultaat gebracht.
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij
Stichting Woonplus Schiedam en haar deelneming ligt, worden verantwoord als operationele lease.
Verplichtingen uit hoofde van operationele lease worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen
van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
Onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn latente belastingvorderingen opgenomen, indien en voor zover het
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden.
Deze latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering
plaatsvindt tegen de nettorente. De latente belastingvorderingen hebben overwegend een kortlopend
karakter.
Overige vorderingen
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze waarderingsgrondslag geldt ook voor het
doorzakken van de derivaten. De herstructurering van de derivatenportefeuille (in 2020)
vertegenwoordigt de marktwaarde van de beëindigde renteswaps en is hiermee gewaardeerd op reële
waarde.
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor de verkoop betreft de voorraad woningen (teruggekochte woningen uit hoofde
van een terugkoopplicht) die niet in exploitatie is en is aangewezen voor verkoop. De teruggekochte
woningen worden gewaardeerd tegen de marktwaarde na aftrek van de contractuele korting en na eerste
verwerking rekening houdend met een lagere opbrengstwaarde. De marktwaarde 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 kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan banken onder de kortlopende schulden. De liquide middelen zijn

Jaarrekening 2021
2022-06-20

15

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 juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens Stichting Woonplus Schiedam zijn gedaan richting huurders,
gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouwprojecten.
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van Stichting Woonplus Schiedam
rondom projectontwikkeling. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
verplichting en de externe communicatie heeft plaatsgevonden.
Bij investeringen in bestaande complexen wordt een voorziening gevormd indien de verwachte uitgaven
van de investering hoger zijn dan de verwachte stijging van de marktwaarde van het complex als gevolg
van deze investering. Voor het verschil tussen de investering en de verwachte stijging van de
marktwaarde wordt een voorziening gevormd, indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot een
investering in bestaand vastgoed nog niet in de balans zijn verwerkt.
Bij een nieuwbouwproject wordt een voorziening gevormd indien de investering in het vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie hoger is dan de verwachte marktwaarde van het vastgoed
bij oplevering. Voor het verschil tussen de investering en de verwachte marktwaarde bij oplevering wordt
een voorziening gevormd, indien en voor zover de uitgaven met betrekking tot het vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie nog niet in de balans zijn verwerkt.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorziening voor onrendabele
investeringen en herstructureringen gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats
op basis van een disconteringsvoet voor belastingen die zowel de actuele marktrente als de specifieke
risico’s met betrekking tot de verplichting weergeeft.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is of de periode waarover de uitgaven
contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt de voorziening gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening 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 voor latente belastingverplichtingen wordt gewaardeerd tegen contante
waarde.
Overige voorzieningen
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de overige voorzieningen gewaardeerd
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende
verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats op basis van een disconteringsvoet voor
belastingen die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting
weergeeft. Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, worden de overige
voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Tenzij anders vermeld, worden de overige
voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde.
Voorziening voor pensioenen
Stichting Woonplus Schiedam heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW
(bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te
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weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de
‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand
van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen naast de betaling
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan.

Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de
pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Stichting Woonplus Schiedam en worden in de balans
opgenomen in een voorziening.
Stichting Woonplus Schiedam heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere premies.
Ultimo 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds 118,8% (2020:
103,1%).
Op een langere termijn ligt de vereiste beleidsdekkingsgraad op 126,8%. Het fonds heeft dus een
reservetekort. Zolang er een reservetekort is, wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder
ingediend waarmee wordt aangetoond dat het bedrijfstakpensioenfonds binnen 10 jaren uit het
reservetekort kan komen.
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. Toevoegingen aan en vrijval van
de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Een
pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer 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 2021 (en
2020) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Overige uitgestelde personeelsbeloningen
Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals
beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, met een langlopend karakter. Hierbij is sprake
van opbouw van rechten. De opgenomen verplichting is de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
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.

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.
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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 nietDAEB-vastgoed. De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor
het verslagjaar 2021 bedroeg dit maximumpercentage 0%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden
aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van verlening van de 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 overheidsbijdragen hebben betrekking op 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 verhuuren 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 in exploitatie. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige
bedrijfslasten die feitelijk betrekking hebben op onderhoudsactiviteiten, inclusief de overige indirecte
bedrijfskosten voortkomend uit toerekening van bijvoorbeeld huisvesting, ICT en management. 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 toegelicht onder de ‘niet in de balans opgenomen rechten en 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 exploitatie bezit 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.
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Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de
behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende
organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van overdracht van economische
rechten en verplichtingen (passeren akte van levering).
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door:

-

De waardevermindering die is ontstaan door aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met
betrekking tot investeringen in nieuwbouw indien en voor zover de verwachte marktwaarde lager
is dan de kostprijs;
de terugname van eerder genomen waardeverminderingen door gewijzigde inschattingen van
stichtingskosten/marktwaarde;
afwaarderingen (en eventuele terugnames van eerder genomen afwaarderingen) van
grondposities;
afboeking van eerder geactiveerde bedragen voor investeringsprojecten.

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 (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.
Totaal van nettoresultaat overige activiteiten
Hieronder worden de opbrengsten en kosten die te relateren zijn aan overige activiteiten verantwoord.
Met overige activiteiten worden de niet-primaire activiteiten bedoeld. Met andere woorden, niet
gerelateerd aan het exploiteren, het ontwikkelen, of verkopen van vastgoed. Voorbeelden van overige
activiteiten zijn de bijdragen en kosten voor de warmte- en koudeopslaginstallatie, het beheer (van
VvE’s) voor derden, kosten zonnepanelen, opbrengsten en kosten van VoV-activiteiten, de opbrengsten
en kosten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten.
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 door middel van de
systematiek toegelicht in Toerekening baten en lasten.
Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten
Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten 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
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verschillende activiteiten toegerekend door middel van de systematiek toegelicht in Toerekening baten en
lasten.
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Pensioenlasten
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf “Voorziening voor pensioenen”. De
pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend door middel van de systematiek
toegelicht in Toerekening baten en lasten.
Overige organisatiekosten
Dit betreffen de kosten die niet aan de primaire activiteiten of niet-primaire activiteiten toegerekend
kunnen worden door middel van 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 het eigendom van de corporatie 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 zijn gemaakt voor niet in het eigendom van
de corporatie zijnde gebouwen en die niet noodzakelijk zijn voor de verhuurexploitatie en die aan het
boekjaar zijn toe te rekenen, worden ook verantwoord als leefbaarheidsuitgaven.
Totaal van 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 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 liep de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten
vaststellingsovereenkomst (VSO2) af, met dien verstande dat de overeenkomst steeds stilzwijgend met 1
jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd.
Stichting Woonplus Schiedam heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale
positie ultimo 2021 en het fiscale resultaat 2021 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 en de overige bedrijfskosten verdeeld op basis
van de werkelijke activiteiten van de werknemers.
Leasing
Operationele lease
Leaseovereenkomsten die niet kwalificeren als financiële lease, worden aangemerkt als operationele
lease. Bij operationele leases worden de leasebetalingen lineair over de looptijd van de lease ten laste
van het resultaat verwerkt.
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7. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERDE
KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit 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 2021
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1. Vastgoedbeleggingen
1.1. Vastgoed in exploitatie
Een overzicht van het vastgoed in exploitatie is hierna opgenomen:
DAEB-vastgoed
in exploitatie
€

Niet-DAEBvastgoed in
exploitatie
€

Totaal
€

1 januari 2021
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
Investeringen (initiele verkrijgingen)
Investeringen (oplevering nieuwbouw)
Investeringen (uitgaven na eerste verwerking)
Investeringen (teruggekochte woningen)
Buiten gebruikstellingen en afstotingen
Herwaarderingen
Overboekingen naar niet-DAEB/DAEB vastgoed in
exploitatie

548.478
851.166
1.399.644

28.394
22.695
51.089

576.872
873.861
1.450.732

-

-

-

-

-

-

1.226

-

1.226

697

-

697

-2.189

-781

-2.970

214.834

4.687

219.521

-796
213.773

796
4.702

218.475

547.658
1.065.759
1.613.417

28.167
27.623
55.790

575.825
1.093.382
1.669.207

31 december 2021
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december 2021

De investeringen (€ 697k) bestaan uit het in exploitatie nemen van vier woningen, in het verleden
verkocht onder voorwaarden en in 2021 teruggekocht. De uitgaven na eerste verwerking bestaan voor €
591k uit energetische investeringen. De overige investeringen (€ 122k) bestaan uit de installatie van
nieuwe boilers en centrale verwarming.
De desinvesteringen bestaan uit:
Verkoop van 22 DAEB-woningen, 3 niet-DAEB woningen en 1 bedrijfsruimte. En de overdracht van de
door de gemeente, in het kader van de opzegging van het erfpachtcontract, te slopen vastgoed (96
DAEB-woningen en 34 niet-DAEB eenheden).
Het verschil tussen de historische kostprijs en de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie wordt in
de winst- en verliesrekening verwerkt onder de niet gerealiseerde waardeveranderingen: € 226,9
mln.(DAEB: € 221,6 mln. en niet-DAEB: € 5,3 mln.). Door de realisatie uit hoofde van verkoop en sloop
is de (ongerealiseerde) herwaardering met € 6,8 mln. verminderd.
Voor de positieve niet gerealiseerde waardeverandering wordt een herwaarderingsreserve gevormd in het
eigen vermogen. De herwaarderingsreserve bedraagt voor het DAEB-bezit € 1.070 mln. en voor het NietDAEB bezit € 27,8 mln. Voor het verloop van het eigen vermogen verwijzen wij naar de toelichting op de
enkelvoudige balans. Negatieve waardeveranderingen worden niet in de herwaarderingsreserve verwerkt,
maar ten laste van het eigen vermogen gebracht. De negatieve waardeverandering bedraagt voor het
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DAEB-bezit € 2,8 mln. en voor het niet-DAEB bezit € 0,4 mln. De cumulatieve herwaardering bedraagt
voor het DAEB bezit € 1.067 mln. en voor het Niet DAEB bezit € 27,4 mln.
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. 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 fullversie 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 2020;
Mutatie- en verkoopkans: mutatiekans op basis van historie 2017-2021 en daar waar nodig door
de taxateurs gecorrigeerd op basis van Best Practice;
Erfpacht: canon volgens contracten en afkoop conform het grondprijzenbeleid van Schiedam;
Exityield: in beginsel is het handboek gevolgd en daar waar nodig in een enkel geval door de
taxateurs een correctie toegepast.

Bandbreedte parameters
Leegwaarde: de leegwaarde in de full variant heeft een kleinere bandbreedte dan de leegwaarde in de
basisvariant, omdat de taxateurs voor het bepalen van de leegwaarde gebruik maken van referenties
specifiek gericht op het bezit van Stichting Woonplus Schiedam. Woningen met een hoge leegwaarde > €
300K betreffen voornamelijk nieuwbouwwoningen en relatief grote te liberaliseren eengezinswoningen.
Woningen met een lage waarde < € 90K betreffen woningen in sloopcomplexen en relatief kleine
woningen (20-40m2).

Disconteringsvoet: de disconteringsvoet van woningen in de full variant heeft een grotere bandbreedte
dan de disconteringsvoet 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 of afslag voor bijzondere complexen. Complexen met een disconteringsvoet < 5% betreffen
nieuwbouwcomplexen, complexen in de wijk Woudhoek of complexen met een zeer hoge huurpotentie.
Complexen met een disconteringsvoet > 7,5% betreffen sloopcomplexen of relatief oude complexen in de
wijken Groenoord en Nieuwland op erfpacht.
Markthuur: De markthuur van woningen in de full variant is bepaald op basis van de door taxateurs
vastgestelde markthuurtabel gespecificeerd naar de regio Rotterdam.
Onderhoud: Het onderhoud van de woningen in de full variant is bepaald op basis van de VTW normering
uit de Vastgoed Taxatiewijzer van Koeter. Hierin wordt een normbedrag voor de aanwezigheid van liften
opgenomen. Daarnaast wordt de norm op woningniveau naar oppervlakte verfijnd.
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Bandbreedte parameters:
Model

Disconteringsvoet DE
Basis

Full

Min

Max

Min

Max

Woning

5,25%

5,67%

4,00%

8,00%

Parkeerplekken

6,26%

6,35%

5,76%

6,90%

BOG

8,41%

9,31%

6,60%

10,90%

Model

Disconteringsvoet UP
Basis

Full

Min

Max

Min

Max

Woning

5,87%

6,29%

4,70%

8,50%

Parkeerplekken

6,26%

6,35%

5,66%

7,00%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BOG
Model

Leegwaarde (in €)
Basis

Full

Min
Woning
Parkeerplekken
BOG
Model

Max

Min

Max

€ 76.273

€ 490.325

€ 77.500

€ 454.300

€ 1.089

€ 45.419

€ 5.250

€ 26.500

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Markthuur (in €)
Basis
Min

Woning

Model

Max

Min

Max

€ 463

€ 1.351

€ 385

€ 1.500

€-

€ 222

€ 35

€ 140

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Parkeerplekken
BOG

Full

Onderhoud DE (in €)
Basis
Min

Woning

Model

Max

Min

Max

€ 1.104

€ 1.918

€ 1.009

€ 2.358

€-

€-

€ 42

€ 199

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Parkeerplekken
BOG

Full

Onderhoud UP (in €)
Basis
Min

Woning
Parkeerplekken
BOG
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Full
Max

€ 661

Min

€ 1.182

Max

€ 638

€ 1.608

€-

€-

€ 22

€ 187

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Toepassing van het handboek en de daarbij gehanteerde vrijheidsgraden leidt op de totale portefeuille tot
een marktwaardestijging van 15%. Dit wordt met name veroorzaakt door de parameteraanpassingen als
gevolg van marktontwikkelingen. Door de aanhoudende druk op de woningmarkt zijn de leegwaardes van
woningen met 24% gestegen.
De waardestijging van de portefeuille bedraagt € 218 miljoen en is opgebouwd uit de volgende
elementen:
Voorraadmutaties
- € 9,2 mln.
Marktontwikkeling
+ € 368,1 mln.
Mutatie objectgegevens
- € 17,5 mln.
Methodische wijziging
- € 123,4 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:
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Parameters
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt
van de volgende parameters :

Parameters woongelegenheden
Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
Onderhoud doorexploiteren per vhe - EGW
Onderhoud doorexploiteren per vhe - MGW
Onderhoud uitponden per vhe - EGW
Onderhoud uitponden per vhe - MGW
Beheerkosten per vhe - EGW
Beheerkosten per vhe - MGW
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ)
Verhuurdersheffing (% van de WOZ)
Huurstijging boven prijsinflatie - zelfstandige
eenheden
Huurderving (% van de huursom)
Mutatieleegstand - gereguleerde woningen (in
maanden)
Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen
(in maanden)
Juridische splitsingskosten per eenheid
Verkoopkosten bij uitponden (% van de
leegwaarde)
Overdrachtskosten (% van de berekende
waarde)
Parameters bedrijfsmatig- en maatschappelijk
onroerend goed
Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO - BOG
Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO - MOG
Mutatieonderhoud per m2 BVO - BOG
Mutatieonderhoud per m2 BVO - MOG
Marketing (% van de marktjaarhuur)
Beheerkosten - BOG (% van de markthuur)
Beheerkosten - MOG (% van de markthuur)
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ)
Mutatieleegstand (in maanden)
Overdrachtskosten (% van de berekende
waarde)
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2022
1,80%
2,20%
3,20%
7,50%
€ 1.595
€ 1.251
€ 714
€ 753
€ 467
€ 459
0,10%

2023
1,90%
2,10%
2,10%
2,00%
€ 1.595
€ 1.251
€ 714
€ 753
€ 467
€459
0,10%

2024
1,90%
2,30%
2,30%
2,00%
€ 1.595
€ 1.251
€ 714
€ 753
€ 467
€ 459
0,10%

2025
2026 e.v.
1,90%
2,00%
2,30%
2,40%
2,30%
2,40%
2,00%
2,00%
€ 1.595
€ 1.595
€ 1.251
€ 1.251
€ 714
€ 714
€ 753
€ 753
€ 467 €
467
€ 459 €
459
0,10%
0,10%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,33%

0,31%

0,31%

0,31%

0,31%

1,00%

1,00%

1,00%

0,50%

0,50%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

€ 555

€ 555

€ 555

€ 555

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

€

555

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

€ 6,00
€ 7,30
€ 10,10
€12,20
14,00%
3,00%
2,00%
0,30%

€ 6,00
€ 7,30
€ 10,10
€ 12,20
14,00%
3,00%
2,00%
0,30%

€ 6,00
€ 7,30
€ 10,10
€ 12,20
14,00%
3,00%
2,00%
0,30%

€ 6,00
€ 7,30
€ 10,10
€ 12,20
14,00%
3,00%
2,00%
0,30%

€ 6,00
€ 7,30
€ 10,10
€ 12,20
14,00%
3,00%
2,00%
0,30%

0,12%
6

0,12%
6

0,12%
6

0,12%
6

0,12%
6

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%
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Parameters parkeergelegenheden
Onderhoud parkeerplaats per jaar
Onderhoud garagebox per jaar
Beheerkosten parkeerplaats per jaar
Beheerkosten garagebox per jaar
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ)
Juridische splitsingskosten per eenheid
Verkoopkosten per eenheid
Mutatieleegstand (in maanden)
Overdrachtskosten (% van de berekende
waarde)

2022
€ 56,00
€ 187,00
€ 29,00
€ 40,00

2023
€ 56,00
€ 187,00
€ 29,00
€ 40,00

2024
€ 56,00
€ 187,00
€ 29,00
€ 40,00

2025
2026 e.v.
€ 56,00 € 56,00
€ 187,00 € 187,00
€ 29,00 € 29,00
€ 40,00 € 40,00

0,22%
€ 555
€ 555
6

0,22%
€ 555
€ 555
6

0,22%
€ 555
€ 555
6

0,22%
€ 555
€ 555
6

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

€
€

0,22%
555
555
6
9,00%

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 basisversie zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van Stichting Woonplus
Schiedam en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit Woningcorporaties.
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
De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt

31-12-2021
€
715.427
44.168

31-12-2020
€
702.376
41.093

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende
onderdelen:

Marktwaarde verhuurde staat per 31 december 2021
Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
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DAEB-vastgoed
Niet-DAEB vastgoed
€
€
1.613.146
55.549
31.020
-418.020
-362.787
-147.932

835
-8.951
-1.877
-1.389
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Beleidswaarde per 31 december 2021
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715.427

44.168
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Eigen vermogen
Per 31 december 2021 is in totaal € 1.097 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen
vermogen begrepen (2020: € 880 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 bepaalden 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 € 167 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 onderhoudsen beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en
beheersituatie van de corporatie.
Sensitiviteitsanalyse
In de onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van
deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:

1.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is hierna opgenomen:
31-12-2021
€
Boekwaarde per 1 januari
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

20.648
9.748
30.396

Mutaties:
Investeringen
Desinvesteringen
Herclassificatie/herkwalificatie
Herwaarderingen

-870
3.763

Totaal mutaties 2021

2.892

Boekwaarde per 31 december
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
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19.778
13.510
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Boekwaarde per 31 december 2021

33.288

Stichting Woonplus Schiedam heeft in het verleden woningen onder voorwaarden verkocht onder de
labels "Slimmer Koop", "Koopplus" "MGE 1997" en" -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 Woonplus bij terugkoop van de woning deelt in de waardeontwikkeling.
Dit kan, afhankelijk van het label, variëren van 15% tot 50%. In 2021 zijn 6 woningen teruggekocht.
Woonplus heeft ultimo 2021 169 woningen verkocht onder voorwaarden (2020: 175)
De getaxeerde leegwaarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gebaseerd op een
waardering door een onafhankelijke en terzake kundige taxateur. Voor de bij de bepaling van de
getaxeerde leegwaarde toegepaste uitgangspunten verwijzen wij naar de toelichting bij de
vastgoedbeleggingen in exploitatie.
1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie
Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is hierna opgenomen:
31-12-2021
€
Boekwaarde per 1 januari
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

9.814
- 7.248
2.566

Mutaties:
Investeringen in
Opleveringen van vastgoed in exploitatie
Herclassificatie/herkwalificatie
Herwaarderingen

13.173
591
-12.931

Totaal mutaties 2021

833

Boekwaarde per 31 december
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december 2021

23.578
-20.179
3.399

In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie geen
bouwrente geactiveerd. (2020: -)
De investeringen hebben betrekking op (in €):
Vernieuwbouw Wiltonflats
Aankoop 8 woningen in Park Harga
Nieuwbouw Parkweg, fase A en B
Grondexploitatie
Overig
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3.642.156
1.635.652
4.086.716
4.015.503
896.693
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2. Materiële vaste activa
2.1 Materiele vaste activa ten dienste van de exploitatie
Een overzicht van de materiele vaste activa ten dienste van de organisatie is hieronder opgenomen

Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen op basis van historische kostprijs
Terugname van waardeverminderingen als gevolg van
desinvesteringen
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde

31-12-2021
€

31-12-2020
€

10.657
-7.930
2.728

10.275
- 7.548
2.727

181
-398
-517

452
-70
- 452

398
-336

70
0

10.440
-8.048
2.392

10.657
-7.930
2.728

De investeringen in de onroerende zaken ten dienste van de exploitatie hebben onder andere betrekking
op:
Smartphones en cloudoplossing telefooncentrale
Financial Performancemanagement software
Conferentie videosysteem
Koffiemachines
Kovrakoppeling en klantvolgsysteem
Parkeerplaatsen en laadpalen
Overige

€
93k
30k
13k
12k
11k
10k
12k

De desinvesteringen in de onroerende zaken ten dienste van de exploitatie hebben onder andere
betrekking op:
Verbouwing centrale hal (volledig afgeschreven)
Upgrade Empire R15 (volledig afgeschreven)
Smartphones en telefooncentrale

€
64k
255k
80k

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
Kantoorpand
lineair
40 jaar
Verbouwingen
lineair
10 jaar
Vervoersmiddelen (fietsen)
lineair
5 jaar
Automatisering
lineair
5 jaar
Inventaris
lineair
5 jaar
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3.1 Latente belastingvorderingen
De post latente belastingvorderingen is als volgt samengesteld:

Vastgoed in exploitatie
Boekwaarde per 1 januari
Mutatie
Boekwaarde per 31 december

31-12-2021
€

31-12-2020
€

43

116

116
-73
43

445
-329
116

Vastgoed in exploitatie
De post latente belasting vorderingen heeft betrekking op de latentie die gevormd is uit hoofde van het
fiscale afschrijvingspotentieel. Het woningbezit van Woonplus bestaat voor een (gering) deel uit woningen
waarvan de fiscale boekwaarde hoger is dan 100% van de WOZ (de fiscale bodemwaarde). Over dit
verschil kan worden afgeschreven. De hoogte van de afschrijving wordt bepaald door de fiscale
boekwaarde ultimo jaar af te zetten tegen de (voorlopige) WOZ waarde en de marktwaarde. Slechts
indien de fiscale boekwaarde hoger is dan de WOZ én de marktwaarde, wordt een latentie bepaald.
De actieve latentie ten aanzien van het fiscaal afschrijvingspotentieel bedroeg ultimo 2021 € 43K. Het
fiscale afschrijvingspotentieel is contant gemaakt tegen de resterende afschrijvingsduur van de van
toepassing zijnde verhuureenheden op basis van een rente van 2,348%.
Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van fiscale faciliteiten die het mogelijk
maken dat latenties na afloop van de levensduur worden doorgeschoven naar nieuw vastgoed. In het
geval dat het zeer waarschijnlijk is dat voor het betreffende vastgoed geen fiscale afwikkeling gedurende
de levensduur zal plaatsvinden, wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de
voorgenomen wijze van realisatie na afloop van de levensduur. Dit betekent dat de contante waarde van
de latentie door de zeer lange periode tot het moment van afwikkeling naar nihil tendeert.
Lening Vestia
Met de belastingdienst is overeengekomen dat het in 2021 als volkshuisvestelijke bijdrage verantwoorde
agio op de leningruil Vestia voor 50% in 2021 aftrekbaar is. En voor 50% in 2022. Als gevolg hiervan
ontstaat op 31 december 2021 een latente belastingvordering. Deze is opgenomen onder de vlottende
activa
3.2 Overige vorderingen
De post overige vorderingen is als volgt samengesteld:

Herstructurering derivatenportefeuille

31-12-2021
€
10.479

31-12-2020
€
12.277

In 2020 zijn de drie derivaten 'doorgezakt' in vastrentende leningen. Het verschil tussen de reële waarde
en de nominale van deze leningen is opgenomen onder de post 'herstructurering derivatenportefeuille.
Deze post wikkelt, evenals de schuld 'herstructurering derivatenportefeuille', in de periode tot en met
2033 en 2036 af conform het oorspronkelijke derivatencontract.
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VLOTTENDE ACTIVA
4 Voorraden
4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
De post vastgoed bestemd voor de verkoop is als volgt samengesteld:

Voorraad teruggekochte woningen (VoV)

31-12-2021
€
-

31-12-2020
€
1.029

De teruggekochte woningen (VoV) die bestemd zijn voor de verkoop worden onder de post vastgoed
bestemd voor verkoop opgenomen. In 2021 zijn zes woningen teruggekocht. Twee woningen zijn zonder
voorwaarden verkocht, vier woningen zijn in exploitatie genomen. De vijf woningen die in 2020 onder
deze post werden verantwoord, zijn in 2021 verkocht.
5 Vorderingen
5.1 Huurdebiteuren
De post huurdebiteuren is als volgt samengesteld:

Huurdebiteuren
Voorziening wegens oninbaarheid

31-12-2021
€
1.165
- 483

31-12-2020
€
1.284
- 478

682

636

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2021 is 1,45% van de bruto-jaarhuur (2020: 1,40%)
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt (in €):

Boekwaarde per 1 januari
Dotatie ten laste van de exploitatie
Afgeboekte oninbare posten
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

478.000
138.495
-133.495
483.000

382.000
182.334
-86.334
478.000
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5.4 Overige vorderingen
De post overige vorderingen is als volgt samengesteld:

Overige debiteuren

31-12-2021
€
1.321

31-12-2020
€
376

De post overige debiteuren bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen van:

-

de gemeente Schiedam;
Kortlopend deel van de agio;
de uitvoerder van de WMO, Rogplus;
enkele VvE's

5.5 Overlopende activa
De post overlopende activa is als volgt samengesteld:

Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
Totaal overlopende activa

31-12-2021
€
976
327
14
1.318

31-12-2020
€
548
7
72
136
763

31-12-2021
€
21.289
21.289

31-12-2020
€
9.351
9.351

6 Liquide middelen
6. Liquide middelen

Bank
Kas
Totaal aan liquide middelen
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7. Groepsvermogen
7.1 Eigen vermogen
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen
in de enkelvoudige jaarrekening.

8. Voorzieningen
8.1 Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Het verloop van de post voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:
31-12-2021
€
31.748
17.342
-12.931
36.158

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Oprenting en verandering disconteringsvoet
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december
8.3 Overige voorzieningen
Onder de overige voorzieningen zijn opgenomen:

Voorziening voor loopbaanontwikkeling
Voorziening voor jubileumuitkering

31-12-2021
€
229
305
534

31-12-2020
€
366
299
664

De voorzieningen loopbaanbudget en jubileum-uitkering zijn per einde van het boekjaar opnieuw bepaald
op basis van de CAO.
8.3a Voorziening voor loopbaanontwikkeling
Werknemers hebben op basis van de CAO-Woondiensten recht op een individuele
loopbaanontwikkelingsbudget. Jaarlijks wordt per medewerker 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. Het verloop van de
post voorziening voor loopbaanontwikkeling is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Oprenting en verandering disconteringsvoet
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december
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31-12-2021
€
366
23
-14
-146
229
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8.3b Voorziening voor jubileumuitkering
Werknemers hebben recht op een extra uitkering bij het vieren van 12,5-, 25- of 40-jarig jubileum, Hier
wordt een voorziening voor getroffen. De voorziening valt vrij bij beëindiging van het dienstverband. Van
deze voorziening is ongeveer € 285K langlopend.
Het verloop van de post voorziening voor jubileumuitkeringen is als volgt:
31-12-2021
€
299
52
49
-20
-75
305

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Oprenting en verandering disconteringsvoet
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december
9. Langlopende schulden
De post langlopende schulden is als volgt samengesteld:

Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Totaal langlopende schulden

31-12-2021
€
610
268.376

31-12-2020
€
1.212
272.000

24.681
293.667

23.033
296.246

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de
hierboven genoemde bedragen maar opgenomen onder de kortlopende schulden.
9.1 Schulden aan overheid
Het verloop van de post schulden aan overheid is als volgt:

Saldo per 1 januari (lang- en kortlopend)
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand schulden aan overheid
Af: aflossingsverplichting < 1 jaar (10.1)
Saldo per 31 december
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31-12-2021
€
1.807
-595
1.212
-602
610

31-12-2020
€
2.395
-588
1.807
-595
1.212
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9.2 Schulden aan banken
Het verloop van de post schulden aan banken is als volgt:

Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Af: aflossingsverplichting < 1 jaar (10.2)
Saldo per 31 december
Marktwaarde per 31 december

31-12-2021
€
275.623
9.798
-3.716
281.705
-13.329
268.376

31-12-2020
€
256.557
58.877
39.811
275.623
-3.623
272.000

407.613

425.497

De marktwaarde (reële waarde) van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige
rente- en aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. De marktwaarde per
31 december 2021 bedraagt € 408 mln. (31 december 2020: € 425 mln.).
Leningruil Vestia
Woonplus heeft deelgenomen aan de leningruil met Vestia. Er is een lening geruild met een hoofdsom
van € 3.601.008 en een marktconforme rente tegen een nieuwe lening met een hoofdsom van
€ 3.601.008, een looptijd van 40 jaar en een vaste, niet-marktconforme rente van 4,86%. De verkregen
lening is gewaardeerd tegen de reële waarde van € 9.744.307. Het verschil tussen de reële waarde en de
nominale waarde van de lening valt over de resterende looptijd (ultimo 2021: 40 jaar) vrij via de
effectieve rente methode. In de winst-en-verliesrekening is het verschil tussen de nominale en de reële
waarde van de nieuw aangetrokken lening als volkshuisvestelijke bijdrage verantwoord onder de overige
organisatiekosten.
Borging door Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Per ultimo 2021 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 265.388.992 (ultimo 2020: € 265.153.676)
borging verstrekt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
9.4 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (VOV)
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
vastgoed en specifieke contractvoorwaarden met derden.
De samenstelling en het verloop is als volgt:
31-12-2021
€
16.287
6.746
23.033

31-12-2020
€
17.577
5.053
22.630

Opwaarderingen

2.342

1.693

Terugkoop
Totaal mutaties

-694
1.648

-1.290
403

15.593
9.088
24.681

16.287
6.746
23.033

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Boekwaarde op 1 januari
Mutaties

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Boekwaarde op 31 december
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10. Kortlopende schulden
De post kortlopende schulden is als volgt samengesteld:

Schulden aan overheid (kort)
Schulden aan banken (kort)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen (kort)
Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
verzekeringen en pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Nog te ontvangen subsidies

31-12-2021
€
602
13.329
3.942
132

31-12-2020
€
595
3.623
1.871
56

3.433
9
13.072
34.519

3.061
8
12.170
136
21.519

10.2 Schulden aan banken
Woonplus heeft bij de Rabobank een kredietfaciliteit ter grootte van € 3.000.000 (2020: € 3.000.000).Op
balansdatum is voor € 0 (2020: € 0) van deze faciliteit gebruikt.
10.4 Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Omzetbelasting
Af te dragen loonheffing
Te betalen Sociale lasten
Te betalen pensioenpremies
Te betalen vennootschapsbelasting

31-12-2021
€
823
277
61
70
2.202
3.433

31-12-2020
€
203
136
76
109
2.537
3.061

De vennootschapsbelasting bestaat uit de nog te betalen vennootschapsbelasting 2021 (€ 2,2 mln.).
10.5 Overige kortlopende schulden

Rekening-courant met de personeelsvereniging
Overig

31-12-2021
€
9
9

31-12-2020
€
8
8

31-12-2021
€
5.700
3.155
3.358
336
-36
559
13.072

31-12-2020
€
5.838
1.685
3.736
137
1
773
12.170

10.6 Overlopende passiva

Vooruit ontvangen huren
Vooruit ontvangen subsidies
Niet vervallen rente
Nog te verrekenen servicekosten
Fondsen (serviceabonnement)
Overige verplichtingen
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FINANCIELE INSTRUMENTEN
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 2021, 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.
Stichting Woonplus Schiedam heeft sinds ultimo 2020 geen derivaten meer in haar bezit. Hierdoor is ook
geen kostprijshedge-accounting meer van toepassing. Het treasurystatuut staat het gebruik van nieuwe
complexe derivaten niet meer toe.
Risico's
Kredietrisico
Stichting Woonplus Schiedam beperkt het kredietrisico door gebruik te maken van kredietlimieten per
financiële instelling en door uitsluitend zaken te doen met financiële instellingen met een hoge
kredietwaardigheid. Op balansdatum waren er geen significante concentraties van kredietrisico.
Renterisico
Het renterisicobeleid heeft tot doel de renterisico’s die voortkomen uit de financiering van de groep te
beperken en daarmee tevens de nettorentelasten te optimaliseren.
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.
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 2021
hebben er geen eindaflossingen plaatsgevonden. Er zijn wel twee leningen afgesloten, een lening in het
kader van de Vestia lening ruil. Deze lening heeft een hoofdsom van € 3,60 miljoen, een rente 4,86% en
loopt tot 21-12-2061.
Daarnaast is er een obligo-lening (lening met variabele hoofdsom) afgesloten. Deze wordt afgesloten
t.b.v. de implementatie van het Strategisch Programma van het WSW. De lening heeft een hoofdsom van
€ 6,89 miljoen, de rente is 6-maand EURIBOR plus een opslag van 0,3% en de lening loopt voor
onbepaalde tijd. Het gemiddeld gewogen rentepercentage van de leningenportefeuille is 3,13% (2020:
3,11%). De gewogen gemiddelde restant looptijd van de portefeuille bedraagt 21,0 jaar."
Behoud financieringsruimte voor de lange termijn
De treasury volgt voortdurend de liquiditeit en de renteontwikkeling. Dit zijn vaste agendapunten bij de
bijeenkomsten van de treasurycommissie. Woonplus heeft geen leningen aan hoeven te trekken, op de
leningen in kader van Strategisch Programma WSW en de Vestia lening ruil na (zie hierboven). Daarnaast
heeft Woonplus een rekeningcourantfaciliteit bij de Rabobank van € 3 mln. om onverwachte
schommelingen in de liquiditeitspositie op te kunnen vangen.
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NIET IN DE GECONSOLIDEERDE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichting
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 23 van het WSW “Reglement van Deelneming”, 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.
WSW-obligoverplichting
Stichting Woonplus Schiedam heeft op grond van artikel 10, lid 2 onder c van het Reglement van
Deelneming van WSW een obligolening aangetrokken. De obligolening ultimo 2021 heeft een de
hoofdsom van € 6,9 mln. hetgeen overeenkomt met 2,6% van het geborgd schuldrestant ultimo 2021.
Over het niet opgenomen deel van de obligolening is de Stichting Woonplus Schiedam jaarlijks een
bereidstellingsprovisie verschuldigd aan de bank van 17 basispunten. De obligolening is een geborgde
faciliteit waarop het WSW in bijzondere omstandigheden aanspraak kan maken. In de toekomst kan de
situatie ontstaan dat het WSW aanvullend obligo ophaalt boven de jaarlijkse obligoheffing. Indien
Stichting Woonplus Schiedam niet de mogelijkheid heeft om het aanvullend obligo te voldoen uit eigen
middelen, kan het WSW een trekking doen op de obligolening. Een dergelijk verzoek van het WSW is pas
aan de orde als het jaarlijks obligo niet toereikend is. Op basis van de prognoses van WSW is dit op basis
van de huidige verplichtingen niet aan de orde. In het geval van een eventuele obligostorting, zal deze
rechtstreeks ten gunste van WSW worden uitbetaald. De opgenomen obligolening moet nadien worden
afgelost door Stichting Woonplus Schiedam.
Niet verwerkte activa en verplichtingen
In 2021 zijn bankgaranties afgegeven voor de projecten Parkweg Midden, 27 eengezinswoningen (€
221k) en 37 appartementen (€ 327k), Wiltonflats (€ 247k) en cluster 1 van Nieuwe Energie voor
Groenoord (€ 452k).
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Stichting Woonplus Schiedam vormt met de deelneming Woonplus Vve Beheer B.V. een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting. De Stichting staat aan het hoofd van de fiscale eenheid. Op grond
daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld.
Aankopen en investeringen
Per 31 december 2021 zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van DAEB-vastgoed in exploitatie ter
grootte van € 16,6 mln. (2020: € 0,2 mln.). Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden met
betrekking tot het planmatig onderhoud € 2,6 mln. (2020: € 3,7 mln.).
Erfpachtverplichtingen
Stichting Woonplus Schiedam heeft 7.443 verhuureenheden op afgekochte erfpachtgrond. Voor de
komende 10 jaar loopt voor 1.246 woningen de erfpachttermijn af. Naar schatting zal in de periode 20222031 de nieuw te betalen afkoopsom van de erfpachtgronden per ultimo 2021 ca. € 3.129.370 bedragen
(2020: € 2.926.275).
Operationele lease
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De jaarlijkse leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt € 62.070 (binnen 1 jaar) De
leaseverplichting bedraagt € 96.077 (tussen 1 en 5 jaar). In 2021 zijn geen nieuwe leaseverplichtingen
afgesloten.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2021
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9.TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE WINST-ENVERLEISREKENING OVER 2021
(in € 1.000)
11. Huuropbrengsten
2021
€

2020
€

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid (incl. dotatie voorziening)
Af: huurderving wegens projecten
Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

71.182
-737
-87
-706
69.652

70.494
-842
-176
-1.153
68.324

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaarheid (incl. dotatie voorziening)
Af: huurderving wegens projecten
Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

2.342
308
-75
-21
2.554

2.633
11
-103
-7
-25
2.509

72.206

70.833

Totaal huuropbrengsten

De gemiddelde huurverhoging/huurverlaging ten opzichte van het voorgaande boekjaar bij Stichting
Woonplus Schiedam is 0%.

12. Opbrengsten servicecontracten
13. Lasten servicecontracten

2021
€
5.668

2020
€
5.857

-6.194

-5.707

6

8

14. Overheidsbijdragen
15. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
2021
€
Toegerekende overige bedrijfsopbrengsten
Toegerekende afschrijvingen
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende organisatiekosten
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten
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314
-180
-3.091
-878
-3.834

2020
€
660
-192
-4.012
-1.278
-4.821
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16. Lasten onderhoudsactiviteiten

Onderhoudslasten (niet cyclisch)
Onderhoudslasten (cyclisch)
Toegerekende overige bedrijfsopbrengsten
Toegerekende afschrijvingen
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende organisatiekosten
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
De onderhoudslasten zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
KDT, renovatie en vervanging
Mutatieonderhoud
Klachtenonderhoud
Geactiveerd onderhoud
Overige onderhoudskosten

2021
€
-9.874
-10.197
206
-117
-2.009
-568
-22.560

2020
€
-9.288
-11.034
58
-99
-1.750
-623
-22.736

-10.197
-2.117
-3.365
-4.066
122
-448
-20.071

-11.034
-2.439
-2.911
-3.741
109
-197
-20.213

2021
€
-8.771
-2.889
-1.716
-370
-386
-341
-280
-243
-106
-53
-45
-55

2020
€
-8.113
-2.858
-1.632
-382
-503
-172
-169
-101
-62
-43

-15.254

-14.036

17. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Verhuurderheffing
Rioolheffing
OZB
Overige belastingen en heffingen
VvE-bijdrage
Contributies
Verzekeringen
Verzekeringen VVE-bijdrage
Eenmalige bijdrage VvE
Deurwaarderskosten
Erfpacht
Diverse exploitatielasten
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie
bezit

De aard van de overige directe exploitatielasten laat niet toe dat personeelskosten, afschrijvingen en
overige organisatiekosten en -opbrengsten worden toegerekend. In 2021 zijn deze kosten daarom niet
meer toegerekend. In 2020 werd aan personeelskosten (€ 1.322k), afschrijvingen (€ 58k) en overige
organisatiekosten en -opbrengsten (€ 156k) aan de post toegerekend.
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18. Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Het totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het resultaat uit verkopen
van bestaand bezit aan derden en is als volgt te specificeren

Opbrengst verkopen bestaand bezit

2021
€
8.101

2020
€
1.747

Af: direct toerekenbare kosten
Af: toegerekende organisatiekosten
Af: boekwaarde
Verkoopresultaat bestaand bezit

-143
-258
-4.780
2.920

-74
-327
-1.262
84

2021
€
-17.342
-870
-448
-18.660

2020
€
-2.442
-611
-5
-3.058

19. Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie

Waardeverminderingen
Haalbaarheidsonderzoeken
Overige kosten vastgoed in ontwikkeling

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige
waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
de eigen exploitatie.
20. Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeverandering DAEB-vastgoed in exploitatie
Waardeverandering Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2021
€
221.421
5.301
226.723

2020
€
123.030
4.585
127.615

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige
waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen.
21. Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
2021
€
Gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Waardeverandering vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
Waardeverandering van terugkoopverplichtingen
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2020
€
-51

-242

3.763
-2.342
1.369

2.628
-1.419
967
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22. Overige organisatiekosten
2021
€
Bestuur- en toezichtkosten
Accountantskosten
Taxatiekosten
Fiscale advisering
Overige organisatiekosten
Volkshuisvestelijke bijdrage a.g.v. leningruil Vestia
Toegerekende overige bedrijfsopbrengsten
Toegerekende afschrijvingen
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende organisatiekosten
Totaal overige organisatiekosten

2020
€

-366
-177
-28
-25
-13
-6.197
207
-120
-2.053
-585
-9.357

-306
-190
-61
-27
-13
137
-51
-944
-447
-1.902

23. Kosten omtrent leefbaarheid

Leefbaarheid
Toegerekende overige bedrijfsopbrengsten
Toegerekende afschrijvingen
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende organisatiekosten
Totaal kosten omtrent leefbaarheid

2021
€
-537
148
-86
-1.468
-418
-2.360

2020
€

2021
€

2020
€

-356
22
-37
-934
-216
-1.523

24. Totaal van financiële baten en lasten
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Agiobaten
Overige rentebaten

946
946

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten schulden aan overheid en banken
Obligo en borgstelling
Agiolasten
Overige rentelasten

Lonen en sociale lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten (incl. inhuur)
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2021

2020

€

€

-8.195
-231
-946
-59
-9.431

-8.684
-163
-5
-8.852

2021

2020

€

€

-5.201
-860
-644
-2.709

-5.744
-920
-949
-2.245
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Salariskosten directeur-Bestuurder

-181
-9.596

-166
-10.024

Het gemiddelde aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar
activiteiten, bedroeg:
2021
Wonen
Onderhoud en ontwikkeling
Portfolio en Strategie
Financiën en Informatie
Directie en staf
VVE-beheer
Gemiddeld FTE per jaar
Accountantshonoraria
(in gehele €)
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden

2020
54
6
3
21
4
7
94

2021
156.399
20.328
176.727

49
12
27
4
7
99
2020
170.149
20.165
190.315

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 accountant reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht. De kosten worden
toegerekend aan het jaar dat de controle c.q. werkzaamhedenbetrekking hebben. Ongeveer € 7k van de
kosten opgenomen onder de post ‘controle van de jaarrekening’ (2021) heeft betrekking op meerwerk
vanuit de controle 2020.
De verwachting is dat € 18.250 (excl. BTW en kantoorkosten) aan meerwerk over het jaar 2021 in 2022
wordt verwerkt.
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10. FISCALE POSITIE
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. "
Berekening belastbaar bedrag
Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over het boekjaar is als volgt berekend:
2021

€
Resultaat
Waarderingsverschillen
Fiscaal meer winst agv verkopen en sloop
Fiscaal minder winst agv afschrijvingen
Fiscaal meer winst agv investeringen en afschrijvingscorrectie leefbaarheid
Fiscaal meer winst overige waardeveranderingen (ORT)
Fiscaal minder winst overige waardeveranderingen (vastgoed)
Fiscaal meer/minder winst agv saldo (niet) te activeren onderhoudslasten
Fiscaal meer winst agv terugname waardedaling van >30%
Fiscaal meer winst agv te activeren rente en afschrijving (dis)agio
Fiscaal meer winst agv volkshuisvestelijke bijdrage Vestia

Fiscale
Fiscaal
Fiscaal
Fiscaal

verschillen
meer winst agv aftrekbeperking
minder winst agv gebruik HIR
meer winst agv niet aftrekbare rente

Belastbaar bedrag

2020

€

222.292

141.636

940
-234
43
18.660
-226.723
-967

215
-904
-1.490
2.442
-128.582
962
128
200

3.098
-205.183

-127.028

36
-3.670
524
-3.110

22
-627
1.621
1.016

13.999

15.624

37
4.683
4.720

33
3.856
3.889

2,1%

2,7%

Berekening vennootschapsbelasting
De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt:
15% over € 245 (2020: 16,5% over € 200)
25% over restant

De effectieve belastingdruk bedraagt

De werkelijk te betalen vennootschapsbelasting 2021 wordt bepaald op basis van de aangifte en kan
afwijken van het berekende verschuldigde bedrag. Deze aangifte zal in 2023 worden ingediend.
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11. TOELICHTING OP HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2021
Toelichting op de kasstromen
Toelichting op de kasstromen.
De liquide middelen zijn in 2021 toegenomen met ca. € 12 mln. tegenover een toename van 0,9 mln. in
2020. Per saldo een verschil van ca. € 11 mln. Dit is het gevolg van:

-

Toename van de kasstroom uit operationele activiteiten van € 2,6 mln.
Toename van de kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 14,3 mln.
Afname van de kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 5,9 mln.

Van de per 31 december 2021 aanwezige geldmiddelen is een bedrag van € - mln. (31 december 20201:
€ - mln.) niet vrij beschikbaar.
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12. ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming in € 1.000)

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de
eigen exploitatie
Totaal van vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie
Totaal van materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en
andere vormen van deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste activa

1.613.417
55.790
33.288

1.399.644
51.089
30.396

3.399

2.566
1.705.894

2.389

1.483.694

2.723
2.389

2.723

159

159

43
10.479

116
12.277

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA

10.681

12.552

1.718.964

1.498.970

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Totaal van voorraden
Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal van vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL VAN ACTIVA
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-

1.029
-

682
132
770
1.212
1.315

1.029

636
56
284
763
4.111

1.739

21.011

9.122

25.122

11.890

1.744.087

1.510.859
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PASSIVA

31 december 2021
€

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserve
Totaal van eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening voor onrendabele
investeringen en herstructureringen
Overige voorzieningen
Totaal van voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan groepsmaatschappijen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Overige schulden
Totaal van langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen,
premies sociale verzekeringen en
pensioenen.
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

TOTAAL VAN PASSIVA
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€

31 december 2020
€

1.114.740
264.702

€

893.812
267.173
1.379.442

36.158

1.160.985

31.748

494

630
36.652

610
268.376
24.681

32.378

1.212
272.000
23.033

0

0
293.667

296.246

602
13.329
3.930

595
3.623
1.850

3.405

3.028

9
13.050

8
12.147
34.326

21.250

1.744.087

1.510.859
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13. ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021
(in € 1.000)
2021

2020

€

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

€

72.206
5.668
-6.194
6
-3.834
-22.560
-15.254
30.038

71.117
5.857
-5.707
8
-4.821
-22.736
-15.542
28.176

7.958
-258
-4.780
2.920

1.673
-327
-1.262
84

-18.660
226.723

-3.058
127.615

1.369

967

209.432

125.524

-

-

Overige organisatiekosten

-9.355

-1.900

Kosten omtrent leefbaarheid

-2.360

-1.523

230.675

150.362

946
-9.430
-8.484

94
-8.852
-8.758

222.190

141.603

-3.810
76

-4.963
25

218.457

136.665

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten verkoop
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Totaal van nettoresultaat overige activiteiten

BEDRIJFSRESULTAAT
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten
TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN
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14. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

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 enkel uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze enkelvoudige jaarrekening opgesteld
volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 instellingen volkshuisvesting
en in overeenstemming met de vereisten bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT)
Voor de grondslagen voor waardering van de activa en passiva en de wijze van bepaling van het
resultaat, wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet ander wordt vermeld.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto vermogenswaard, doch niet lager dan nihil. Deze
netto vermogenswaarde 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 Stichting Woonplus Schiedam geheel
of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke
verplichting heeft de deelneming (voor haar deel) 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 door 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 het bepalen van de
herwaarderingsreserve wordt geen rekening gehouden met belastingen. Bij de bepaling van de
boekwaard op basis van historische kostprijs is geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunst van de overige reserve gebracht.
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15. TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA
VASTE ACTIVA
2. Materiële vaste activa
2.1 Materiele vaste activa ten dienste van de exploitatie
Een overzicht van de materiele vaste activa ten dienste van de organisatie is hieronder opgenomen
31-12-2021
€
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde

31-12-2020
€

10.718
-7.994
2.723

10.268
-7.544
2.724

181
-398
-515

450
-70
-450

398
-334

70
-0

10.899
-8.509
2.389

10.718
-7.994
2.723

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen op basis van historische kostprijs
Terugname van waardeverminderingen als
gevolg van desinvesteringen
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde

De investeringen in de onroerende zaken ten dienste van de exploitatie hebben onder
andere betrekking op:
€
Smartphones en cloudoplossing telefooncentrale
93k
Financial Performancemanagement software
30k
Conferentie videosysteem
13k
Koffiemachines
12k
Kovrakoppeling en klantvolgsysteem
11k
Parkeerplaatsen en laadpalen
10k
Overige
12k
De desinvesteringen in de onroerende zaken ten dienste van de exploitatie hebben onder andere
betrekking op:
€
verbouwing centrale hal (volledig afgeschreven)
64k
Upgrade Empire R15 (volledig afgeschreven)
255k
Smartphones en telefooncentrale
80k
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
Kantoorpand
lineair
Verbouwingen
lineair
Vervoersmiddelen (fietsen)
lineair
Automatisering
lineair
Inventaris
lineair
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40
10
5
5
5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
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VLOTTENDE ACTIVA

5.4 Overige vorderingen
De post overige vorderingen is als volgt samengesteld:

Overige debiteuren

31-12-2021
€
1.212

31-12-2020
€
284

De post overige debiteuren bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen van:
- kortlopend deel van de agio
- de gemeente Schiedam;
- de uitvoerder van de WMO, Rogplus;
- enkele VvE's
5.5 Overlopende activa
De post overlopende activa is als volgt samengesteld:
31-12-2021
€
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies
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31-12-2020
€

974
327
14
1.315

548
7
72
136
763
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7. Groepsvermogen
7.1 Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

31-12-2021

31-12-2020

€

€

1.069.418
856.881
27.796
23.146
17.526
13.785
1.114.740
893.812
De cumulatieve herwaardering voor het DAEB bezit bedraagt € 1.066,6 mln. bestaande uit € 1.069,4
mln. positieve herwaardering en € 2,8 mln. negatieve herwaardering wat via het eigen vermogen wordt
verwerkt. Voor het niet-DAEB bezit is de cumulatieve herwaardering € 27,4 mln., bestaande uit € 27,8
mln. positieve herwaardering en EUR 0,4 mln. negatieve herwaardering wat via het eigen vermogen
wordt verwerkt. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde en de historische kostprijs wordt een
herwaarderingsreserve gevormd. Een negatieve herwaardering mag niet in mindering worden gebracht
op de herwaarderingsreserve en wordt derhalve via de resultaatbestemming ten laste van de overige
reserves verwerkt.
Voor de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is de cumulatieve herwaardering € 13,7 mln.

Herwaarderingsreserve

Boekwaarde per 1 januari 2020
Realisatie uit hoofde van verkoop

DAEBvastgoed in
exploitatie

Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden

niet-DAEBvastgoed in
exploitatie

Totaal

737.525
- 259

19.845
-123

11.190
-32

768.559
-414

-6.907

-

-

-6.907

126.484

4.042

2.628

133.153

-3.593
574

-44
-574

-

-3.637
-

3.057

-

-

3.057

Overige mutaties
Boekwaarde per 31-12-2020

856.881

23.146

13.785

893.812

Boekwaarde per 1 januari 2021
Realisatie uit hoofde van verkoop
Realisatie uit hoofde van sloop
Toename uit hoofde van stijging van de
marktwaarde
Afname uit hoofde van daling van de
marktwaarde
Herclassificatie/her kwalificaties
Toename uit hoofde van stijging van de
marktwaarde nieuwbouw/aankopen
Overige mutaties
Boekwaarde per 31-12-2021

856.881
-1.834
-4.162

23.146
-191
-658

13.785
- 22

893.812
-2.047
-4.820

218.756

5.384

3.763

227.902

-6
-193

-29
193

-

-35
-0

-41
17
1.069.418

-49
27.796

17.526

41
-32
1.114.740

Realisatie uit hoofde van sloop
Toename uit hoofde van stijging van de
marktwaarde
Afname uit hoofde van daling van de
marktwaarde
Herclassificatie/her kwalificaties
Toename uit hoofde van stijging van de
marktwaarde nieuwbouw/aankopen
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Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie herwaardering
Stand per 31 december

31-12-2021
€
267.173
218.457
485.630
-220.928
264.702

31-12-2020
€
255.761
136.665
392.426
-125.252
267.173

8. Voorzieningen
8.3 Overige voorzieningen
Onder de overige voorzieningen zijn opgenomen:

Voorziening voor loopbaanontwikkeling
Voorziening voor jubileumuitkering

31-12-2021
€
207
287
494

31-12-2020
€
344
286
630

8.3a Voorziening voor loopbaanontwikkeling
Het verloop van de post voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:
31-12-2021
€
Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Oprenting en verandering disconteringsvoet
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

344
20
-14
-143
207

8.3b Voorziening voor jubileumuitkering
Het verloop van de post voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:
31-12-2021
€
Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Oprenting en verandering disconteringsvoet
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

286
50
46
-20
-75
287

10. Kortlopende schulden
De post kortlopende schulden is als volgt samengesteld:

Schulden aan overheid (kort)
Schulden aan banken (kort)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen (kort)
Schulden ter zake van belastingen, premies sociale
verzekeringen en pensioenen
Overige kortlopende schulden
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31-12-2021
€
602
13.329
3.930
3.405
9

31-12-2020
€
595
3.623
1.850
3.028
8
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Overlopende passiva
Nog te ontvangen subsidies
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13.050
34.326

12.147
136
21.386
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10.2 Schulden aan banken
Woonplus heeft bij de Rabobank een kredietfaciliteit ter grootte van € 3.000.000 (2020: € 3.000.000).
Op balansdatum is voor € 0 (2020: € 0) van deze faciliteit gebruikt.
10.4 Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Omzetbelasting
Af te dragen loonheffing
Te betalen Sociale lasten
Te betalen pensioenpremies
Te betalen vennootschapsbelasting

31-12-2021
€

31-12-2020
€

814
268
56
64
2.202
3.405

192
127
70
102
2.537
3.028

De vennootschapbelasting bestaat uit de nog te betalen vennootschapsbelasting 2021 € 2,2 mln.
10.5 Overige kortlopende schulden
31-12-2021
€
Rekening-courant met de personeelsvereniging
Overig

31-12-2020
€
9
-0
9

8
8

31-12-2021
€
5.700
3.155
3.358
336
-36
537
13.050

31-12-2020
€
5.838
1.685
3.736
137
1
750
12.147

10.6 Overlopende passiva

Vooruit ontvangen huren
Vooruit ontvangen subsidies
Niet vervallen rente
Nog te verrekenen servicekosten
Fondsen (serviceabonnement)
Overige verplichtingen

Jaarrekening 2021
2022-06-20

61

16. TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

Resultaat deelneming
2021
€
Resultaat Woonplus VvE Beheer B.V.

2020
€
76

25

100% van het resultaat deelneming wordt als dividend uitgekeerd
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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.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen, gehouden op 20
mei 2021. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe
gedane voorstel.
Bestemming van de winst 2021
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2021 ten
bedrage van € 218.457.000 voor € 220.928.000 ten gunste van de herwaarderingen en €2.471.000 ten
laste aan de overige reserves te brengen. Vooruitlopend op de vaststelling in de vergadering van de raad
van commissarissen is dit voorstel reeds verwerkt
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18. GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB / NIET-DAEB
ENKELVOUDIGE GESCHEIDEN BALANS

2021

2020

(na resultaatbestemming in € 1.000)
DAEB
€

Niet-DAEB
€

DAEB
€

Niet-DAEB
€

ACTIVA
Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1.613.417
0
21.227

0
55.790
12.061

1.399.644
0
19.979

0
51.089
10.417

3.399

0

2.566

0

1.638.043

67.851

1.422.189

61.505

2.389

0

2.723

0

2.389

0

2.723

0

60.241

159

53.385

159

43
5.600
10.479
76.363

0
0
0
159

128
5.600
12.277
71.391

-12
0
0
147

1.716.796

68.010

1.496.303

61.652

0
0

0
0

266
266

763
763

682
0
0
770
0
1.186
1.310
3.948

0
0
132
0
0
25
6
163

823
0
0
0
0
282
741
1.845

-187
0
56
0
0
2
23
-106

Liquide middelen

11.487

9.524

2.009

7.113

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA

15.435

9.686

4.120

7.769

77.696 1.500.423

69.421

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen
exploitatie
Totaal van vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie
Totaal van materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en andere
vormen van deelnemingen in groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Leningen u/g
Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste activa
TOTAAL VAN VASTE ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Totaal van voorraden
Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal van vorderingen

TOTAAL VAN ACTIVA
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2021
DAEB
€

2020

Niet-DAEB
€

DAEB
€

Niet-DAEB
€

PASSIVA
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de
rechtspersoon toekomt
Totaal van groepsvermogen
Voorzieningen
Voorziening voor onrendabele investeringen en
herstructureringen
Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen
Totaal van voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan groepsmaatschappijen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Overige schulden
Totaal van langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen en pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

TOTAAL VAN PASSIVA
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1.379.442

60.241

1.160.985

53.385

1.379.442

60.241

1.160.985

53.385

36.158

0

31.748

0

0
494
36.652

0
0
0

0
607
32.355

0
23
23

610
268.376
0
12.987

0
0
5.600
11.694

1.212
272.000
0
12.824

0
0
5.600
10.209

0
281.973

0
17.294

0
286.037

0
15.809

602
13.329
3.930
0
3.220

0
0
0
0
185

595
3.623
1.780
0
2.930

0
0
69
0
98

9
13.074
34.163

0
-24
161

8
12.111
21.047

0
36
204

77.696 1.500.423

69.421

1.732.231

65

ENKELVOUDIGE GESCHEIDEN WINST-EN-VERLIESREKENING
(in € 1000)
DAEB
Niet-DAEB
2021
2021
€

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit
Totaal van nettoresultaat exploitatie
vastgoedportefeuille

€

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

€

€

69.652
5.581
-6.110
4
-3.684
-21.649
-15.080

2.554
87
-84
1
-151
-910
-174

68.608
5.680
-5.536
8
-4.634
-22.008
-14.950

2.509
176
-171
0
-187
-728
-591

28.714

1.324

27.168

1.008

5.209
-248
-3.065
1.896

2.749
-10
-1.715
1.024

665
-316
-435
-85

2.429
-12
-1.406
1.011

-18.182

-478

-3.058

-

221.421

5.301

123.030

4.585

1.209

160

1.126

-158

204.449

4.983

121.097

4.427

-

-

-

-

Overige organisatiekosten

-9.233

-122

-1.862

-38

Kosten omtrent leefbaarheid

-2.219

-141

-1.468

-55

223.607

7.068

144.850

6.353

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten verkoop
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen van
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden
Totaal van waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Totaal van nettoresultaat overige
activiteiten

BEDRIJFSRESULTAAT
Overige rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten
TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR
BELASTINGEN
Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN
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1.074
-9.430
-8.356
215.251

-128
-128
6.940

-

233

3

-8.534
-8.301

-461
-457

136.549

5.895

-3.650
6.856

-160
76

- 4.792
5.749

-171
25

218.457

6.856

137.506

5.749
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ENKELVOUDIG GESCHEIDEN KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. (in € 1000)
DAEB
Niet-DAEB
2021
2021
€

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest (incl. interne lening)
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffingen
Verhuurderheffing
Leefbaarheid en uitgaven niet investering
gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
(Des)investeringsontvangsten overig
Totaal van ontvangsten uit hoofde van
vervreemding van materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen en MVA Uitgaande
Kasstroom
Nieuwbouw huur
Verbeteruitgaven
Aankoop
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor
doorverkoop
Overige investeringen
Totaal van verwervingen van MVA
Saldo in-en uitgaande kasstroom MVA
FVA
Ontvangsten verbindingen
Totaal van kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Transporteren
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€

72.044
5.713
1.605
275
129
79.766

2.554
87
1
3

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

€

€

69.664
3.461

2.625
77
1

2.646

17
129
73.270

2.703

-57
-6.682
-17.312
-22.745
-8.663
-57
-8.722
-254

-2
-219
-812
-469
-129

-85
-7.230
-19.548
-17.306
-8.525

-3
-274
-741
-656
-129

-49
-70

-8.113
-325

0
0

-5.046
-69.538

-160
-1.910

-4.652
-65.785

-176
-1.978

10.228

736

7.485

725

5.533
606
2.663
8.801

1.342
1.201
448
2.991

685

2.056
358

685

2.414

-4.749
-8.437
-2.146
-134

-1.243

-4.897
-4.133
-1.061
49

-1.023

-115
-10.156
-1.354

-1.023
1.968

0
-15.467
-14.781

-1.243
1.171

-1.354

76
2.044

-14.781

221
1.392

8.874

2.780

-7.296

2.117
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Transport

8.874

2.780

-7.296

2.117

0

46.600
0
46.600

0

0

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
Tussentelling inkomende kasstromen

3.601
0
3.601

Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Aflossing ongeborgde leningen
Tussentelling uitgaande kasstromen

-3.366
0
-3.366

0

-40.399
0
-40.399

235

0

6.201

0

369

-369

9.478

2.411

-1.094

2.117

Totaal van kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Wijziging kortgeld
Mutatie geldmiddelen
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Scheiding DAEB / Niet-DAEB
In de toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: balans DAEB per 31 december 2021, balans
Niet-DAEB per 31 december 2021, Winst- en verliesrekening DAEB over 2021, Winst- en verliesrekening
Niet-DAEB over 2021, kasstroomoverzicht DAEB over 2021 en kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2021.
Bij de opstelling van deze overzichten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Vastgoedbeleggingen:
De vastgoedbeleggingen zijn gesplitst op basis van de aard van de onderliggende contracten in DAEBvastgoed en niet-DAEB-vastgoed.
Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa bestaan uit kantoor, inventaris en aanverwante zaken. Deze activa zijn
toegerekend aan de DAEB-tak. Wel worden de lasten die uit het gebruik voortvloeien verdeeld over de
DAEB- en de niet-DAEB-tak.
Financiële vaste activa:
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen in en vorderingen op groepsmaatschappijen en
latente belastingvorderingen. De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn opgenomen op de balans
van de niet-DAEB-tak. Op de balans van de DAEB-tak is de deelneming in de niet-DAEB-tak opgenomen.
De latente belastingvorderingen zijn op basis van de verhouding in de totale huuropbrengst toegerekend
aan beide takken. De interne lening aan de niet-DAEB-tak is opgenomen onder de vorderingen op
groepsmaatschappijen in de DAEB-tak.
Voorraden:
De voorraden zijn op basis van de aard van de onderliggende contracten verdeeld over de beide takken.
Vorderingen:
De vorderingen zijn verdeeld over de beide takken op basis van de verhouding in de totale
huuropbrengst.
Liquide middelen:
De liquide middelen van de beide takken zijn de resultante van de beginsaldi en de kasstromen over het
boekjaar. De kasstromen zijn daarbij conform de in deze rubriek genoemde uitgangspunten verdeeld
over de beide takken.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen van de beide takken is de resultante van de beginsaldi en het resultaat na
belastingen over het boekjaar. Het resultaat is daarbij conform de in deze rubriek genoemde
uitgangspunten aan de herwaarderingsreserve en overige reserves van de beide takken toegerekend.
Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen:
De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen heeft volledig betrekking op de
realisatie van het DAEB-vastgoed en is derhalve geheel opgenomen in de DAEB-tak.
Langlopende schulden:
Alle WSW-geborgde leningen zijn opgenomen in de DAEB-tak. De overige leningen zijn opgenomen in de
niet-DAEB tak. De interne lening aan de DAEB-tak is opgenomen onder de kortlopende schulden van de
niet-DAEB tak, omdat deze binnen één jaar wordt afgelost.
Kortlopende schulden:
De kortlopende schulden, voor zover het de aflossingsverplichting binnen één jaar van de langlopende
schulden betreft, zijn toegerekend aan de beide takken op de wijze zoals opgenomen onder de
langlopende schulden. Bij de overige kortlopende schulden is dit gebeurd op basis van de verhouding in
de totale huuropbrengst van de beide takken.
Huuropbrengsten:
De huuropbrengsten zijn op basis van de realisatie opgenomen in de DAEB- en niet-DAEB-tak.
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Opbrengsten en lasten servicecontracten:
De opbrengsten en lasten servicecontracten zijn verdeeld over de beide takken op basis van de
verhouding in de totale huuropbrengst.
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten:
De lasten verhuur- en beheeractiviteiten inclusief de indirecte lasten zijn op basis van de werkelijke
toerekening verdeeld over de beide takken.
Lasten onderhoudsactiviteiten:
De lasten onderhoudsactiviteiten zijn op basis van werkelijke toerekening, inclusief de indirecte lasten,
verdeeld over de beide takken.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit:
De overige directe operationele lasten exploitatie bezit zijn zoveel als mogelijk direct toegerekend aan de
beide takken.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille:
De waardeveranderingen vastgoedportefeuille zijn toegerekend aan de beide takken op basis van de
kwalificatie van verhuureenheden als DAEB of niet-DAEB.
Kosten omtrent leefbaarheid:
De kosten omtrent leefbaarheid zijn verdeeld over de beide takken op basis van de verhouding in de
totale huuropbrengst.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:
De rentebaten in de DAEB-tak hebben betrekking op de rentevergoeding van de lening die is verstrekt
aan de niet-DAEB-tak.
Rentelasten en soortgelijke kosten:
De rentelasten in de DAEB-tak hebben betrekking op de rente van de door het WSW geborgde leningen.
De rentelasten in de niet-DAEB-tak hebben betrekking op de overige leningen.
Belastingen:
De acute belastingen zijn toegerekend aan de beide takken op basis van de verhouding in de totale
huuropbrengst. De latente belastingen zijn volledig toegerekend aan de DAEB-tak, aangezien deze geheel
samenhangen met DAEB-activiteiten.
Resultaat uit deelnemingen:
Het resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen is toegerekend aan de niet-DAEB-tak. Het
resultaat van de niet-DAEB-tak is opgenomen onder ‘Resultaat uit deelnemingen’ in de DAEB-tak.
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WNT-VERANTWOORDING 2021 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 2021 € 197.000,
bezoldigingsklasse G.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

E.S.F. Klep
Directeur-Bestuurder
01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

154.108
18.744

Subtotaal

172.852

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

197.000

-/-Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

N.v.t.
172.852

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

E.S.F. Klep
Directeur-Bestuurder
01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

144.408
23.882

Subtotaal

168.290

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

Bezoldiging

168.290
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
J. van der Vlist

W.L. GillisBurleson

R.M. Weber

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

Bezoldiging

18.002

12.015

11.640

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.550

19.700

19.700

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

18.002

12.015

11.640

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

J. van der Vlist

W.L. GillisBurleson

R.M. Weber

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
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Bezoldiging

16.121

10.747

10.747

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

M.S. van
Hemsbergen

R. Heijblom

M.E. Tuinder

J.J.A. van
Leeuwen

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

01-01/14-06

01-01/30-06

01-07/31-12

15-06/31-12

Bezoldiging

5.559

5.996

5.820

6.305

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

8.959

9.769

9.985

10.848

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

5.559

5.996

5.820

6.305

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

M.S. van
Hemsbergen

R. Heijblom

M.E. Tuinder

J.J.A. van
Leeuwen

Lid RvC

Lid RvC

01-01/31-12

01-01/31-12

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
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Bezoldiging
Bezoldiging

10.747

10.747

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

18.900

18.900

N.v.t.

N.v.t.
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Ondertekening van de jaarrekening d.d. 20 juni 2022
Vaststelling van de jaarrekening
De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q.
de Raad van Commissarissen
Ondertekening van de jaarrekening

De heer E.S.F Klep
Directeur-Bestuurder

Mevrouw W.L. Gillis-Burleson

Mevrouw M.E. Tuinder

De heer J.J.A. van Leeuwen
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Accountantsverklaring

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9830
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van commissarissen van Stichting Woonplus Schiedam

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Woonplus Schiedam te Schiedam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Woonplus Schiedam op 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 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 2021.

2.

De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021.

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 2021 vallen. 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 Europese verordening betreffende
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang,
de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening
als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons
oordeel moet in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 41,3 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op 3% van de benchmark eigen vermogen.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2206F21EEF/ATG/1

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hanteren wij een lager materialiteitsniveau dan voor de
jaarrekening als geheel voor de in de jaarrekening verantwoorde (operationele) transactiestromen, inclusief
hun hoedanigheid van zowel resultaatstromen als kasstromen, waarbij sprake is van een onderliggende
ingaande dan wel uitgaande kasstroom. Dit lagere materialiteitsniveau is vastgesteld op € 1,4 miljoen
hetgeen gebaseerd is op 2% van de benchmark totaal van de huuropbrengsten.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de € 2,06 miljoen respectievelijk € 73.500 rapporteren alsmede kleinere
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
Reikwijdte van de groepscontrole
Stichting Woonplus Schiedam staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van
deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Stichting Woonplus Schiedam.
De groepscontrole heeft zich met name gericht op het significante onderdeel Stichting Woonplus Schiedam.
Bij het groepsonderdeel Stichting Woonplus Schiedam hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd.
Bij het andere onderdeel hebben wij specifiek voornamelijk cijferanalyse op groepsniveau uitgevoerd.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende
werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot
de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde
jaarrekening.
Controleaanpak frauderisico’s
Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang op de jaarrekening
die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in Stichting Woonplus
Schiedam en haar omgeving, de componenten van het interne-beheersingssysteem, waaronder het risicoinschattingsproces en de wijze waarop het bestuur inspeelt op frauderisico’s en het internebeheersingssysteem monitort en de wijze waarop de raad van commissarissen toezicht uitoefent, alsmede
de uitkomsten daarvan.
Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne-beheersingssysteem en in het bijzonder de
frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode, klokkenluidersregeling en de
incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk
achten, de werking getoetst van interne-beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.
Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot
frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie. Wij
hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.
Op basis van deze werkzaamheden en het in de controlestandaarden veronderstelde risico, hebben wij de
veronderstelde frauderisico’s overwogen met betrekking tot het doorbreken van internebeheersingsmaatregelen door het management, inclusief of er indicaties zijn voor tendentie bij het
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management van de entiteit die mogelijk een risico vormt op een afwijking van materieel belang die het
gevolg is van fraude.
Onze controlewerkzaamheden ten aanzien van deze frauderisico’s zijn gericht op een evaluatie van de opzet
en de implementatie van de relevante interne-beheersingsmaatregelen om deze risico’s te beperken. Wij
hebben de volgende gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd gericht op het risico van het doorbreken
van interne-beheersingsmaatregelen door het management:
•

Het toetsen of specifieke journaalboekingen en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de
financiële overzichten zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.

•

Het evalueren van de oordeelsvormingen en veronderstellingen van het management bij het maken van
de in de financiële overzichten opgenomen schattingen zoals de waardering van het vastgoed in
exploitatie en de bepaling van de beleidswaarde door bijvoorbeeld de analyse van de ontwikkeling van
de financiële ratio’s, voor onze werkzaamheden verwijzen wij naar de kernpunten van onze controle.

•

Het beoordelen van significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van
Stichting Woonplus Schiedam.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van
andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die aanwijzing geven voor
fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.
Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd aan de bestuurder,
het financieel management, de concerncontroller en de raad van commissarissen. Hieruit volgden geen
signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.
Controleaanpak naleving van wet- en regelgeving
Wij hebben een algemeen inzicht verworven in het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op
Stichting Woonplus Schiedam door inlichtingen in te winnen bij de concerncontroller, het lezen van notulen
en rapporten van de concerncontroller.
Voor zover materieel voor de gerelateerde financiële overzichten, hebben wij op basis van onze
risicoanalyse, en rekening houdende met dat het effect van niet-naleving van wet- en regelgeving
aanzienlijk varieert, wet en regelgeving overwogen inzake het (vennootschaps)belastingrecht en regelgeving
voor financiële verslaggeving, in het kader van de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35
van de Woningwet aangemerkt als wet- en regelgeving met een directe invloed op de financiële overzichten.
Wij hebben voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent het naleven van de bepalingen
van die wet- en regelgeving die gewoonlijk wordt geacht van directe invloed te zijn op de financiële
overzichten.
Daarnaast is Stichting Woonplus Schiedam onderworpen aan overige wet- en regelgeving waarvan de
gevolgen van niet naleving een van materieel belang zijnde invloed kunnen hebben op de financiële
overzichten, bijvoorbeeld ten gevolge van boetes of rechtszaken.
Ten aanzien van deze wet- en regelgeving die geen direct effect hebben op de vaststelling van de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening, zijn onze werkzaamheden beperkter.
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Naleving van wet- en regelgeving kan van fundamenteel belang zijn voor de operationele aspecten van een
woningcorporatie, voor de mogelijkheid van een woningcorporatie om haar activiteiten voort te zetten, dan
wel voor het voorkomen van sancties van materieel belang (bijvoorbeeld het naleven van de voorwaarden
van een vergunning voor het uitvoeren van een activiteit, of het naleven van regelgeving betreffende het
milieu, woningtoewijzingen en woningverkopen). Niet-naleving van dergelijke wet- en regelgeving kan
daarom van materieel belang zijnde invloed hebben op de financiële overzichten.
Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitvoeren van gespecificeerde controlewerkzaamheden ter
bevordering van het identificeren van niet-naleving van wet- en regelgeving die een invloed van materieel
belang kan hebben op de financiële overzichten. Onze werkzaamheden ter bevordering van het identificeren
van gevallen van niet-naleving van overige wet- en regelgeving die een invloed van materieel belang kan
hebben op de financiële overzichten, zijn beperkt tot:
1.

Het management en, in voorkomend geval, de met governance belaste personen vragen of de entiteit
dergelijke wet- en regelgeving naleeft.

2.

De eventuele correspondentie met de desbetreffende vergunningverlenende of regelgevende of
toezichthoudende instanties inspecteren.

Uiteraard zijn wij gedurende de controle alert op indicaties van (vermoedens) van niet-naleving van wet- en
regelgeving.
Ten slotte hebben wij een schriftelijke bevestiging verkregen dat alle bekende gevallen van niet-naleving of
vermoede niet-naleving van wet- en regelgeving, ons ter kennis zijn gebracht.
Controleaanpak continuïteit
Onze verantwoordelijkheden, evenals de verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van
commissarissen, met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling worden beschreven in het hoofdstuk
"Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening".
Bij het vervullen van onze verantwoordelijkheden hebben wij werkzaamheden uitgevoerd waaronder:
•

Het evalueren van de beoordeling door het management van het vermogen van de woningcorporatie om
haar continuïteit te handhaven en of deze analyse alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg
van de controle kennis van hebben.

•

Het bestuur bevragen over de belangrijkste veronderstellingen en uitgangspunten in de
continuïteitsrisicoanalyse en nagaan of het bestuur significante continuïteitsrisico’s heeft geïdentificeerd.

•

Analyseren van de financiële positie per ultimo boekjaar en ten opzichte van voorgaand jaar op indicatoren
die kunnen duiden op significante continuïteitsrisico’s. De financiële ratio’s van de woningcorporatie zoals
deze zijn opgenomen op pagina 50 van het bestuursverslag zijn een belangrijk onderdeel van deze analyse.

•

Evalueren van de begrote operationele resultaten en daaraan gerelateerde cashflows ten opzichte van
het afgelopen jaar, ontwikkelingen in de woningcorporatie sector en onze kennis uit de controle.

•

Inwinnen van inlichtingen van het bestuur over haar kennis van significante continuïteitsrisico’s na de
periode van de door het bestuur verrichte continuïteitsanalyse.

Op basis van deze procedures hebben wij geen rapporteerbare bevindingen met betrekking tot het vermogen
van Stichting Woonplus Schiedam om haar continuïteit te handhaven.

2206F21EEF/ATG/4

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij
met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is
besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat
kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
Kernpunt 1: de waardering van het vastgoed in exploitatie
Omschrijving
Het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2021 € 1.669 miljoen wat neerkomt op 96% van het
balanstotaal van Stichting Woonplus Schiedam. Stichting Woonplus Schiedam waardeert het vastgoed in
exploitatie volgens de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde zoals toegelicht op
pagina 10 van de jaarrekening.
Bij toepassing van de full versie worden vrijheidsgraden gebruikt die worden bepaald op basis van de
oordeelsvorming van het bestuur. Voor de waardering van het vastgoed in exploitatie volgens de full versie
van het handboek zijn enkele belangrijke assumpties van toepassing die door het bestuur moeten worden
ingeschat en die een belangrijke impact kunnen hebben op de uitkomst van de waardering. De door het
bestuur ingeschatte vrijheidsgraden zijn gevalideerd door de externe taxateur op basis van beschikbare
marktinformatie en transacties. Door de significantie van deze post voor de jaarrekening én de inherent
hoge mate van subjectiviteit van bovengenoemde assumpties in de bepaling van de marktwaarde in
verhuurde staat hebben wij de waardering van het vastgoed in exploitatie aangemerkt als kernpunt in onze
controle.
Controleaanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij tevens kennis is genomen van relevante internebeheersingsmaatregelen binnen Stichting Woonplus Schiedam. In onze controle hebben wij kennis genomen
van de door het bestuur gehanteerde veronderstellingen en waarderingsmethodiek zoals toegelicht in de
jaarrekening op pagina 10, 11 en 25-29 en getoetst op aanvaardbaarheid. Om de inschattingen van het bestuur
ten aanzien van de hiervoor benoemde assumpties te controleren hebben wij onder meer de relevante brondata
van het vastgoed getoetst, de competentie en onafhankelijkheid van de externe taxateurs beoordeeld, de
betrouwbaarheid van het gehanteerde rekenmodel vastgesteld en de marktconformiteit van de
waarderingsuitkomsten (eindwaardering en ratio’s) geëvalueerd. Wij hebben specialisten in vastgoedwaardering
ingeschakeld om de belangrijkste aannames - die zijn toegelicht op pagina 25-29 van de jaarrekening - te
beoordelen. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit de analyse van de marktconformiteit van een aantal
vastgoedobjecten.
Ten slotte hebben wij de toelichtingen beoordeeld zoals opgenomen in de jaarrekening met betrekking tot de
waardering van het vastgoed in exploitatie aan de hand van de van toepassing zijnde rapportagestandaarden.
Observaties
Uit onze controle blijkt dat de bij de waardering van het vastgoed in exploitatie gehanteerde veronderstellingen
en waarderingsmethodiek aanvaardbaar zijn.
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Kernpunt 2: de bepaling en toelichting van de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Omschrijving
Op pagina 11-13 en 29-31 van de jaarrekening is de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
toegelicht. De beleidswaarde is een belangrijke parameter voor de bepaling van financiële ratio’s van
Stichting Woonplus Schiedam gebaseerd op de Aw/WSW-normen, en deze vormt daarmee een uitgangspunt
voor de beoordeling van de financiële positie (inclusief de continuïteitsveronderstelling) in de jaarrekening.
De beleidswaarde wordt bepaald door vier uitgangspunten in de marktwaardebepaling aan te passen naar
het feitelijke beleid van Stichting Woonplus Schiedam, waarbij een aantal voorgeschreven
veronderstellingen worden gehanteerd. Bij de bepaling van de beleidswaarde heeft het bestuur een aantal
significante schattingen moeten maken, wat significante effecten heeft op de waardering en daaruit
voortvloeiende financiële ratio’s. Derhalve hebben wij de beleidswaarde in exploitatie als kernpunt in onze
controle aangemerkt.
Controleaanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak. In onze controle hebben wij de door het bestuur
gehanteerde veronderstellingen zoals toegelicht in de jaarrekening op pagina 11-13 getoetst op
aanvaardbaarheid. Hierbij hebben wij:
•

De betrouwbaarheid van het gehanteerde rekenmodel vastgesteld door middel van beoordeling van de
certificering van het rekenpakket.

•

De juiste verwerking van de stappen in de berekening van de beleidswaarde op basis van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde vastgesteld.

Wij hebben de betrouwbaarheid van de inschatting van de uitgangspunten zoals de streefhuur,
onderhoud- en beheernorm gecontroleerd, waarbij wij de belangrijkste uitgangspunten en
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de begroting van deze posten hebben getoetst.
Ten slotte hebben wij de toelichtingen beoordeeld zoals opgenomen in de jaarrekening met betrekking tot de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie aan de hand van de van toepassing zijnde
rapportagestandaarden.
Observatie
Uit onze controle blijkt dat de bij de bepaling van de beleidswaarde gehanteerde veronderstellingen en
waarderingsmethodiek aanvaardbaar zijn.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijk verslag (pag. 1 t/m 73).

•

De overige gegevens.

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

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist voor het
bestuursverslag, het volkshuisvestingsverslag en de overige gegevens.

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 in 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
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag,
inclusief het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 en 36a
van de Woningwet.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen benoemd als accountant van Stichting Woonplus Schiedam vanaf
de controle van het boekjaar 2013 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant.
Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar
belang geleverd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met 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 genoemd 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 fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de
Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
toegelaten instelling.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.
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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. In dit kader geven wij ook een verklaring
aan de auditcommissie op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen
voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die
aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken
die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen..
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de
raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring,
tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het
niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Rotterdam, 21 juni 2022
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. R.A. Spijker RA
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