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Voorwoord
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zitten we midden in een buitengewone en
letterlijk ongekende situatie. Het coronavirus houdt ons bezig. We worden geconfronteerd
met verstrekkende maatregelen, veel staat op zijn kop, niets gaat zoals gepland.
Woningcorporaties staan niet op het lijstje met instellingen die vanwege hun belang voor
het functioneren van het systeem wel hun kinderen naar school mogen sturen. Vanuit dat
perspectief kennen we binnen de woningcorporatie geen cruciale beroepen. We hebben
zelf geconcludeerd dat we wel in cruciale, vitale processen zitten. We sluiten onze
deuren, maar we zijn er voor degenen die ons nodig hebben. We blijven de telefoon
opnemen, we moeten mensen die eventueel vast komen te zitten in een lift bevrijden, we
houden onze woningen en installaties veilig, wind en waterdicht. Deze situatie is voor
iedereen schipperen. Balans zoeken tussen wat er van je wordt gevraagd, thuis blijven,
en datgene wat je hart je ingeeft.
Wat ik hierbij zie is een ongelooflijke maatschappelijke betrokkenheid bij onze collega’s.
We beseffen dat we een bijdrage moeten blijven leven. Niet thuis geven, kan niet. Op dit
moment is het afwachten hoe lang we in deze situatie blijven, maar ik wil nu al de
complimenten uitspreken naar onze collega’s die zich inzetten voor onze kwetsbare
huurders. Heel erg dank.
Ook dank voor alles wat het afgelopen jaar is gepresteerd. Ook al lijkt het op dit moment
van relatief belang, maar we hebben flink gebouwd, gerenoveerd en onderhouden. We
hebben in totaal 247 huurwoningen opgeleverd en 23 koopwoningen. Bij elkaar 270
woningen. In 2019 hadden we 429 woningen in aanbouw, hebben we voor 10 projecten
met ongeveer 400 woningen een investeringsbeslissing genomen. In 2020 starten we
met 13 nieuwe nieuwbouwprojecten.
We zijn samen net onze partners over een aantal wijken in gesprek over de integrale
wijkaanpak en eventuele herstructurering. Dat geldt voor Orthen Links, Boschveld,
Gestelse buurt en de Hofstad in Den Bosch en voor de Spoorlaan Zwaluwstraat /
Schadewijk in Oss. We hebben in 2019 concreet 74 woningen gesloopt.
We hebben op alle aspecten van onze duurzaamheidsagenda flink gepresteerd. Dat geldt
voor het verduurzamen van onze energie (onder andere door het plaatsen van
zonnepanelen), op het terrein van circulair wonen en werken (circulair slopen, aanpassen
van ons technisch kwaliteitsbeleid), het versterken van onze ecosystemen (aanleg
groene daken en geveltuinen, afkoppelen hemelwaterafvoer) en het vergroten van ons
collectieve bewustzijn (opleiden van 12 train the trainers van The Natural Step, werven
en opleiden vrijwillige energiecoaches).
We zijn buitengewoon actief in onze kwetsbare wijken. Dat wordt gezien, we krijgen er
waardering voor. We zijn actief en drijvende kracht in de aanpak van de Ruwaard en de
Bossche bond. Beide initiatieven krijgen landelijk mooie, positieve aandacht.
We zijn ons bewust dat alles draait om mensen. Soms zijn die mensen in de rol als klant
van ons. Vanuit dat perspectief hebben we gewerkt aan het verbeteren van onze
dienstverlening. Ook hier hebben we mooie stappen gezet. Een mooi voorbeeld hierbij is
onze nieuwe incassoprocedure, waarin voorkomen is beter dan genezen, het
uitgangspunt is. Onze medewerkers zijn hierbij getraind in motiverende
gesprekstechnieken, vroegsignalering, zijn actief op budgetondersteuning en zijn gericht
op het beperken van ontruimingen.
We kijken terug op een jaar waarin we veel hebben gepresteerd. Ik wil dank ook
iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Dank.
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We gaan een onzekere periode in. Corona heeft impact op onze bewegingsvrijheid en
mogelijk op onze bezetting. Projecten zullen wellicht vertraging oplopen. Oplopende
huurschulden buiten eigen schuld zullen we met coulance behandelen. De maatregelen
die de regering heeft afgekondigd moeten in deze het vangnet voor onze huurders
versterken. Ik wens iedereen veel sterkte in deze kwetsbare tijden.

Harrie Windmüller
Bestuurder
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Hoofdstuk 1: Behaalde resultaten 2019
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Inleiding
In 2016 hebben we ons ondernemingsplan ‘Doen wat ertoe doet’ voor de periode 20162020 vastgesteld. In dit hoofdstuk staan de behaalde resultaten van 2019 centraal. De
uitgangspunten hierbij zijn de ondernemingsdoelen uit ons ondernemingsplan:
1. Passend wonen.
2. Tevreden klanten.
3. Prettig thuis.
1.1
Passend wonen
Of we nu renoveren, slopen, verkopen of bouwen, alles is gericht op onze basisopgave:
zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten. Wij
bieden onze doelgroepen een betaalbare woning, met een kwaliteit die past bij de
huurprijs die we ervoor vragen. Daarbij zorgen we voor gelijke slaagkansen voor
iedereen. Als blijkt dat slaagkansen per doelgroep afnemen, nemen we daarbij passende
maatregelen.
1.1.1 Bouwen en herstructureren
We willen ons bezit ook op de lange termijn laten aansluiten bij de behoefte van onze
klanten en verder verduurzamen. Dat kan door het woningbestand aan te passen aan de
te verwachte aard en omvang van onze (toekomstige) klanten en hun veranderende
wensen.
Resultaten 2019
Door middel van nieuwbouw voegen we nieuwe woningen toe aan onze woningvoorraad
of vervangen we verouderd bezit dat niet meer voldoet aan onze
duurzaamheidsdoelstelling. Het accent ligt op nieuwbouwontwikkelingen in Oss en
’s-Hertogenbosch en daarnaast lag onze focus in 2019 op het verduurzamen van ons
bezit. Voor nieuwbouwprojecten pasten wij ‘gasloos bouwen’ toe en is een NOMnieuwbouwproject opgeleverd.
In 2019 hadden we 429 nieuwbouwwoningen in aanbouw, hebben we 247 sociale
huurwoningen opgeleverd en 47 kavels verkocht. Daarnaast hebben we 167 woningen
gerenoveerd en zijn voor 523 woningen de renovaties gestart.
Opgeleverd en in gebruik genomen
In 2019 zijn in totaal 247 sociale huurwoningen in gebruik genomen. Daarnaast zijn, zoals
opgenomen in de begroting, 10 kavels Bergse Heihoek verkocht en geleverd en 14 kavels
Orthen links fase 3 geleverd ten behoeve van de realisatie van nieuwbouwwoningen.
In ’s-Hertogenbosch zijn 183 sociale huurwoningen opgeleverd (Oeterselaan: 52
huurappartementen, Fuik: 60 tijdelijke woningen en Willemspoort: 71
huurappartementen). In de gemeente Oss zijn 44 sociale huurwoningen opgeleverd
(Horzak Noord 44 huurappartementen). Daarnaast zijn in de gemeente Bernheze 20
sociale huurwoningen opgeleverd (’t Vijfeiken: 20 huurwoningen).

Oeterselaan te ’s-Hertogenbosch

Project De Tweeling te Oss
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De Fuik te ‘s-Hertogenbosch

Opgeleverde woningen per gemeente in 2018 en 2019:
Gemeente
Sint-Michielsgestel
Bernheze
Oss
’s-Hertogenbosch
Totaal

2018
Huur
3
0
58
23
84

2019
Huur
0
20
44
183
247

Koop
0
0
0
0
0

Koop
0
0
9
14
23

In aanbouw
In 2019 hadden we (inclusief opgeleverde verhuureenheden) 429 sociale huurwoningen
in aanbouw.
Aantallen in aanbouw per gemeente gedurende 2019:
Naam

Gemeente ’sHertogenbosch
Nutsschool
Eindhovenlaan

DAEB
woningen
en (vhe)

NietDAEB
woningen
(vhe)

Verkoop

NietDAEB
MV
(m2)

DAEB
MV
(m2)

koopkavels
BrabantWonen

Koopwoningen

Verkoop

Jaar van
in
gebruik

kavels
verbindingen

name

46

2020

Oeterselaan

52

Orthen links fase 3

44

Willemspoort Noord

71

2019

60

2019

Tijdelijke huisvesting de
Fuik
Totaal gemeente

273

2019
14

0

0

0

14

2020

0

0

Gemeente Oss
Horzak Noord app

44

2019

Horzak Noord Hoeve I

63

2020

Piekenhoef

29

2019

Kavels bergse heihoek

9

2019

Kavels Park Zwanenberg
via verbinding (cluster 4)
Totaal gemeente

22
136

0

0

0

9

0

22

2019

Gemeente Bernheze
Het Vijfeiken

20

Totaal gemeente

20

0

0

0

0

0

0

429

0

0

0

23

0

22

Totaal BrabantWonen

2019
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Onze verbindingen
Park Zwanenberg te Oss: alle verkoopkavels van cluster 4 zijn inmiddels verkocht.
Medio 2019 is BrabantWonen gestart met de verkoop van 22 verkoopkavels van cluster 5.
Inmiddels zijn 19 kavels verkocht. Naar verwachting wordt in 2020 gestart met de bouw
van deze woningen.
Investeringsbeslissingen
In 2019 hebben we een investeringsbeslissing genomen over de volgende projecten:
• 32 eenheden Boschveld vlek 3 in ‘s-Hertogenbosch.
• 62 eenheden Gestelsebuurt locatie 1 en 2 in ‘s-Hertogenbosch
• 20 eenheden Mozartsingel in ‘s-Hertogenbosch.
• 60 eenheden tijdelijke huisvesting de Fuik in ’s-Hertogenbosch.
• Verwerving locatie ‘Zusterflat’ in ’s-Hertogenbosch.
• 36 eenheden Kloosterkwartier in gemeente Meijerij.
• 24 eenheden Johanneskerk in gemeente Meijerij.
• 21 eenheden De Erven fase 2 deelgebied 1 in gemeente Bernheze
• 24 eenheden AH locatie Schaijk in gemeente Landerd
• 32 eenheden Pastorietuin in gemeente Sint Michielsgestel
Wij verwachten in 2020 te starten met de bouw van de volgende projecten:
• 32 appartementen Boschveld in ’s-Hertogenbosch.
• 62 appartementen Gestelse buurt in ’s-Hertogenbosch.
• 20 eengezinswoningen Mozartsingel in ‘s-Hertogenbosch.
• 12 eengezinswoningen Orthen Links fase 4 in ’s-Hertogenbosch
• 60 eenheden tijdelijke huisvesting Kruithoorn Meerendonk
• 36 appartementen SOOS in Oss.
• 8 woonwagens op woonwagenkamp De Brasem in Oss
• Maatschappelijk wijkcentrum D’n nieuwe Iemhof in Oss.
• 39 eengezinswoningen De Erven fase 2 in gemeente Bernheze.
• 36 eenheden Kloosterkwartier in gemeente Meijerij.
• 32 eengezinswoningen pastorietuin in Berlicum.
Transformatie vastgoed
In 2019 is gestart met een transformatietraject voor het complex de Maashorst in Megen.
Sinds het vertrek van BrabantZorg uit het complex, is één vleugel verhuurd aan de
doelgroep 55+. Sinds het voorjaar 2019 staat deze vleugel leeg. Bij de inwoners van
Megen is gepeild aan welke soort huisvesting behoefte is. Dit heeft geleid tot een
transformatie van de zorgvleugel naar 13 appartementen en 3 studio’s voor jongeren. In
november 2019 is gestart met de transformatie.
Daarnaast zijn, samen met de bewonerscommissie en de KBO, afspraken gemaakt over
het gebruik van de ontmoetingsruimte en wordt de tuin gemeenschappelijk gebruikt.
1.1.2 Duurzaam bouwen en verbeteren
Onze ambitie is ervoor te zorgen dat alles wat we bouwen, ook weer gemakkelijk
afbreekbaar en herbruikbaar is. Daarom stellen we harde eisen aan onze inkoop én de
bedrijven waar we van afnemen. Dat gaat niet alleen om duurzaam geproduceerde en
afbreekbare materialen, maar ook over zaken als maatschappelijk verantwoord
ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van social return. Door onze woningen
energetisch te verbeteren of gebruik te maken van innovatieve energiebronnen,
beperken we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders.
Duurzaamheidsvisie en -strategie
In 2019 is hard gewerkt aan de duurzaamheidsvisie en -strategie van BrabantWonen. We
hebben onszelf gecommitteerd aan de ambities die we als sector hebben gedefinieerd. In
2021 moeten we uitkomen op gemiddeld energielabel B voor onze woningen en uiterlijk
in 2050 zijn onze woningen CO2-neutraal. De ambitie van een gemiddeld energielabel B
hebben we inmiddels gerealiseerd. Hierdoor verschuift onze focus naar duurzame en
innovatieve manieren van het verwarmen van de woning.
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In 2019 zijn we daarom, samen met de andere Lente-corporaties, gestart met de
WarmteWissel. Een challenge waarbij de markt wordt uitgedaagd te komen met een
vernieuwende oplossing voor de vervanging van de traditionele cv-(combi)ketel. Voor
deze challenge zijn 48 voorstellen ingediend. In maart 2020 zijn de winnaars
bekendgemaakt.
Duurzaamheidsakkoorden
In november 2019 is een duurzaamheidsakkoord gesloten tussen de gemeente Oss,
betrokken corporaties en de huurdersvertegenwoordiging. In ’s-Hertogenbosch is in 2019
een start gemaakt met de uitvoering van de gemaakte afspraken in het
duurzaamheidsakkoord. Dit akkoord is als basis voor de prestatieafspraken gebruikt.
Voor de gemeente Meierijstad is een conceptakkoord opgesteld dat naar verwachting in
de loop van 2020 wordt bekrachtigd.
In onze duurzaamheidsvisie vertalen we de centrale doelstellingen naar een viertal
strategische thema’s:
1. Het verduurzamen van onze energie.
2. Circulair wonen en werken.
3. Het versterken van ecosystemen.
4. Vergroten van het collectieve bewustzijn.
1. Het verduurzamen van onze energie
Energie-index
De Energie-Index (EI) drukt de energetische prestatie van een woning uit. Hoe lager de
gemiddelde index hoe duurzamer de voorraad. Onderstaand de ontwikkeling van onze
indexen en die van het referentiekader.

Bron: Aedes datacentrum

Op totaalniveau blijven we onder het gemiddelde van de sector. In de Woonagenda
hebben de leden van Aedes afgesproken in 2021 op gemiddeld label B te zitten (EI:
1,21-1,40). Deze doelstelling haalden wij al in 2019. We dalen relatief minder dan de
sector. Hoe lager de EI / het label van een woning, hoe lastiger het is om een nog betere
EI / beter label te halen, vanwege de relatief hogere investering die dit met zich
meebrengt.
CO2-uitstoot
We zijn steeds meer de mate van CO2-uitstoot aan het gebruiken om de voortgang van
onze verduurzamingsambitie te volgen. De CO 2-uitstoot wordt in de Aedes-benchmark
gemeten voor de warmtevraag van de woning en niet voor het elektriciteitsgebruik (te
bewonersafhankelijk) en vooralsnog niet voor de CO2-uitstoot die nodig is om materialen te
gebruiken. De CO2-uitstoot door gasverbruik wordt berekend op basis van geanonimiseerde
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS ontvangt deze
gegevens per adres van de energienetbedrijven. Vooralsnog is alleen het gasverbruik van
woningen voor het jaar 2017 beschikbaar. Het warmteverbruik door externe warmtelevering
wordt geschat op het gemiddelde gebruik per woningtype, waar mogelijk gevalideerd met
door corporaties extra aangeleverde gegevens over het verbruik. Deze indicator geeft de
feitelijk gemiddelde CO2-uitstoot per m2 woonoppervlak voor de warmtevraag van woningen
uit gas of externe warmtelevering weer. De woninggegevens zijn gekoppeld aan het
werkelijk gebruik op woningniveau. Het meest recente registratiejaar is 2017. Onderstaand
onze CO2-uitstoot en die van het referentiekader. We stoten gemiddeld minder CO 2 uit dan
het referentiekader.
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Bron: Aedes datacentrum

Doorkijk naar 2020
In de begroting van 2020 namen we diverse verkopen, sloop, nieuwbouw en renovaties op
die allen een ontwikkeling van de energielabels van ons bezit tot gevolg hebben. In 2020
verwachten we op basis hiervan de volgende ontwikkeling:
BW 2019
Benchmark

Label

BW
Verkopen
31-12-2019

Sloop

A++

100

161

A+

290

688

-2

A

5.070

4.842

-9

B

3.990

4.655

C

4.760

4.007

D

1.250

E

Nieuwbouw

Renovaties
oude label

Renovaties
PV mutatie
nieuwe label oude label

PV
PV
PV mutatie
BW ultimo
projectmatig projectmatig
nieuwe label
2020
oude label
nieuwe label

189

350
206

-5

5

-8

207

-96

356

-33

245

5.504

-15

-86

89

-260

94

-212

39

4.304

-16

-130

-94

78

-39

8

3.814

1.632

-12

-224

-78

13

-8

1

1.324

630

493

-4

-21

-43

-13

6

-1

1

418

F

390

177

-1

-21

-9

-6

1

-1

G

310

177

-1

-20

-2

-1

2.110

2.155

18.900

18.987

Onbekend*
Totaal

98

990

140
153
2.155

-60

-62

287

-502

502

-553

553

-294

294

* Dit zijn de onzelfstandige eenheden, BOG en MOG die niet over een energielabel beschikken

Zonnepanelen
In 2019 hebben we hard gewerkt om grootschalig energie op te gaan wekken met
zonnepanelen op onze daken. Dit hebben we gedaan in drie deelprojecten:
a) Individueel vraaggestuurd vanuit de bewoner bij grondgebonden woningen.
b) Plaatsing van zonnepanelen bij mutatie van geschikte grondgebonden woningen.
c) Plaatsing van panelen op appartementsgebouwen en maatschappelijk vastgoed.
In het eerste kwartaal is gestart met de uitvoering van traject 1 en zijn in Oss 1.135 en in
’s-Hertogenbosch 1.022 adressen benaderd met het aanbod zonnepanelen te plaatsen. Op
31 december 2019 was de stand als volgt:
• Oss: 446 bewoners geïnteresseerd, 331 bewoners akkoord, bij 260 woningen zijn de
panelen geplaatst.
• ’s-Hertogenbosch: 326 bewoners geïnteresseerd, 162 bewoners akkoord, bij 124
woningen zijn de panelen geplaatst.
Bij de bewoners die inmiddels akkoord hebben gegeven zal de plaatsing van de panelen in
de eerste maanden van 2020 plaatsvinden.
Vanuit de aangeschreven adressen wordt nog steeds interesse getoond. Waarschijnlijk komt
dit door het mechanisme ‘zien kopen doet kopen’. Het streven in 2019 500 woningen te
voorzien van zonnepanelen is niet gehaald. Dit heeft onder andere te maken met het
arbeids- en tijdsintensieve informatietraject vooraf, maar ook met de uitvoeringscapaciteit.
Het vervolg op de eerste tranche van 500 woningen is reeds in gang gezet.
In het derde kwartaal is gestart met het aanbrengen van panelen bij mutatie. Op 36
woningen zijn inmiddels zonnepanelen geplaatst.
Energiecoaches
We zijn gestart met het zoeken en opleiden van vrijwillige energiecoaches. Dit kunnen onze
bewoners, (oud)medewerkers of andere direct betrokkenen zijn die onze bewoners willen
coachen op energiezuinig gedrag. Inmiddels is een eerste groep vrijwilligers samengesteld
die begin 2020 worden opgeleid en aan de slag gaan.
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19.152

2. Circulair wonen en werken
• Bij nieuwbouw hanteert BrabantWonen de normen uit het bouwbesluit. We zetten in
op energiezuinigheid en gasloos (geen fossiele brandstoffen) bouwen.
• Per project bekijken we welke ambitie haalbaar is, bovenop de eisen uit het
bouwbesluit (= label A+). Bij nieuwbouwprojecten, waar we nog invloed hebben op
ontwerpkeuzes, realiseren we energieneutrale woningen. Waar dit niet mogelijk is,
bekijken we de mogelijkheid om de woningen ‘NOM-ready’ te maken: klaar voor
opschaling naar energieneutraal.
• Naast energie gaan we ook nadrukkelijker sturen op een integrale afweging, waarbij
we vooral sturen op vermindering van CO2-uitstoot.
• In 2019 zijn, na één jaar, de eerste resultaten van de vier woningen aan de Driek van
Erpstraat (project de Groene Brink) geanalyseerd en gebundeld in een gezamenlijke
nieuwsbrief met Kemkens en Caspar de Haan (www.degroenebrink.nl). Zowel vanuit
collega-corporaties als uit de installatiewereld hebben in 2019 meer dan 100
belangstellenden het project bezocht.
• Voor circulariteit is het belangrijk dat ons technisch kwaliteitsbeleid actueel is voor
zowel projectmatig onderhoud als nieuwbouw. In 2019 is ons volledige bezit aan
materialen en materiaalstromen in kaart gebracht en verwerkt in een database.
• Bij sloopwerkzaamheden worden bruikbare materialen zoveel mogelijk een tweede
leven gegeven. Bij de sloop van de Oeterselaan in ’s-Hertogenbosch is hiermee
rekening gehouden bij de aannemersselectie en de uitvoering van het project. Ook bij
de sloop van de flats in Boschveld en Gestelse buurt wordt de mogelijkheid van
circulair slopen verkend.
3. Het versterken van ecosystemen
• We laten ons inspireren door The Natural Step en de circulaire economie. Als
organisatie zijn we ons bewust van onze eigen ecologische voetafdruk. Onze CO 2
voetafdruk is in 2019 gedaald. Dit komt enerzijds door het grote aantal zonnepanelen
op onze kantoren en anderzijds het 100% duurzaam inkopen van de resterende
elektrische energie.
• Samen met bureau Studio 1:1 hebben we onze ambitie omtrent het versterken van
de ecosystemen in kaart gebracht. We hebben concrete manier benoemd om de
ecosystemen in Oss en ’s-Hertogenbosch verder te versterken. De meest kansrijke
ideeën (o.a. verduurzamen balkons, tuinencatalogus en initiatieven huurders
waarderen) zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2020.
• In 2019 hebben we in Oss en ’s-Hertogenbosch ruim 7.250 m2 groen dak aangelegd.
Hierdoor krijgt niet alleen de biodiversiteit een impuls, maar wordt ook aan
waterbuffering gedaan.
• In ’s-Hertogenbosch is samen met de gemeente en andere corporaties gestart met
een traject om een gebiedsgerichte ontheffing te verkrijgen op de flora- en faunawet.
Hiermee wordt op brede schaal (in plaats van op complexschaal) een gebalanceerd
plan opgezet om de biodiversiteit en het leefgebied voor dieren (bijvoorbeeld vogels
en vleermuizen) langjarig te garanderen en voorgenomen bouw- en/of
renovatieplannen niet onnodig te frustreren of te vertragen.
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4. Vergroten van het collectieve bewustzijn
Voor het onderdeel bewustwording is gekozen voor de methode van The Natural Step
(TNS). In 2018 zijn 12 medewerkers getraind als ‘train de trainer’ en zij hebben zichzelf
als ‘de Groene Gangmakers’ gepositioneerd in de organisatie. In 2019 zijn 8 workshops
voor in totaal 98 medewerkers georganiseerd op basis van de TNS methode. Per
workshop zijn 2 of 3 creatieve initiatieven bedacht voor de werkorganisatie (o.a.
aanschaffen van een elektrische bakfiets voor de vakploeg en het gebruik van
milieuvriendelijke dooikorrels in plaats van strooizout).
Duurzaam zorgvastgoed
Vanuit de samenwerking met BrabantZorg heeft de werkgroep ‘Duurzaamheid’ een
gezamenlijke duurzaamheidsagenda opgesteld. De onderwerpen waar in 2019 en 2020
aan gewerkt wordt, zijn:
• Circulair werken / ambities inventariseren en synchroniseren: de locatie Nieuwe
Hoeven is benoemd als voorbeeld voor circulair.
• Leefomgeving (duurzaam) respecteren / ecosystemen / minder waterverspilling:
vanwege legionellabeheer moeten wij op de zorglocaties de drinkwaterinstallaties
periodiek (wekelijks of dagelijks) spoelen. Dit gebeurt met schoon drinkwater dat
wordt verwarmd tot 60 graden Celsius. In dit kader hebben we samen met
BrabantWater op 1 en 2 november 2019 deelgenomen aan de Hackathon Data
Challenge Waterreductie.
• Energie / projectinitiatief CO2-reductiemodel gebouw: in 2020 wordt door MPZ het
CO2-reductiemodel gebouw geïntroduceerd. Hiermee worden CO2-effecten van
aanpassingen en planmatig onderhoud in het gebouw in kaart gebracht. Op 2
zorglocaties wordt onderzocht of dit model voor ons bruikbaar is.
• Mobiliteit / projectinitiatief vervoer: voor beide organisaties is de CO 2 footprint fors
voor wat betreft het aandeel vervoer (bedrijfsprocessen en woon/werkverkeer). Door
gezamenlijk naar oplossingen te zoeken zijn meer oplossingen mogelijk.
Renovaties
Bij renovaties gaat het om werkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van de woning.
In elke woning voeren we (een combinatie van) energiebesparende maatregelen uit, zoals
zolder-, gevel- en/of glasisolatie. Ook wordt het gebruik van duurzaamheidsaanpassingen,
zoals het realiseren van waterbesparende toiletspoelingen en douchekoppen en het
plaatsen van HR-combiketels, doorgezet. Onze renovatieprojecten hebben ook een sociale
component. Onze woonconsulenten en wijkbeheerders hebben oog en oor voor de
persoonlijke situatie van onze huurders. Daarnaast voerden we de reguliere
onderhoudsprojecten uit, zoals het vervangen van cv-ketels, keukenblokken en
dakbedekking.
In ’s-Hertogenbosch zijn 76 woningen Weidonklaan/Gassendonklaan opgeleverd. In Oss
zijn 78 woningen aan de Hertewissel, 10 woningen aan de Berghemseweg en 3 woningen
aan de Dassenburcht gerenoveerd en opgeleverd. We leverden minder gerenoveerde
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woningen op in 2019 als begroot. Voor een volledig overzicht van de aantallen renovaties
in 2019 verwijzen wij u naar paragraaf 3.3.2.1.
Stepsubsidie & ISDE-subsidie (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie)
In 2019 zijn meerdere projecten gerenoveerd of onderhanden waarvoor Stepsubsidies,
ISDE-subsidies of RVV verduurzaming (Regeling Vermindering Verhuurdersheffing
Verduurzaming) zijn aangevraagd. De RVV verduurzaming is de opvolger van de STEPsubsidie. Na afmelding van de projecten worden de subsidiegelden uitgekeerd.
Aangevraagde en gehonoreerde subsidiebedragen:
Project

Aantal
woningen

Aangevraagd/toegekend
Datum
Ontvangen
subsidiebedrag beschikking

STEP-subsidie
Hertewissel

86

€

14.800,-

14-6-2017

23-8-2019

Hertewissel

22

€

36.900,-

19-3-2018

Nog niet
afgemeld

51

€

77.000,-

9-5-2017

18-6-2019

10

€

28.100,-

7-11-2017 21-11-2019

24

€

65.200,-

7-3-2018 29-10-2019

1

€

6.200,-

19-3-2018

2-10-2019

36

€

15.660,-

8-10-2018

4-2-2019

2

€

3.400,-

10-9-2018

28-8-2019

€

534.000,-

€

249.000,-

€

69.000,-

€

115.000,-

€

144.000,-

Belgische Buurt
(Antwerpenstraat e.o.)
4 won Leuvenstr+6 won Oud
Bogardenstraatje
Marconistraat
Karel de Stoutestraat
Asbestdaken
watertorenstraat
ISDE-subsidie
Karel de Stoutestraat + Max
v Oostenrijksestraat
RVVV
Angoralaan eo (woningen)
fase 1

174

Weidonklaan/Gassendonklaan

67

De Savornin Lohmanlaan

23

Karel de Stoutestraat

31

Gerrit van der Veenplein

44

Totaal

15-8-2019
14-5-2019
21-5-2019
21-5-2019
21-5-2019

Nog niet
afgemeld
Nog niet
afgemeld
Nog niet
afgemeld
Nog niet
afgemeld
Nog niet
afgemeld

€1.358.260,-
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1.1.3 Woningvoorraad
Per 31 december 2019 bezit BrabantWonen 21.189 verhuurbare eenheden. Dit bezit is
als volgt verdeeld:

Ons bezit is geografisch gezien als volgt verdeeld:
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1.1.4 Betaalbaarheid
We bespreken hier 5 ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de betaalbaarheid van onze
woningen:
1. Huurverhoging
2. Huurharmonisatie
3. Serviceonderhoud
4. Servicekosten
5. Glasfonds
1. Huurverhoging
BrabantWonen is een woningcorporatie die vooral lokaal het verschil wil maken. Wij
stemmen daarom elk jaar, met de lokale huurdersvertegenwoordigers en de gemeente,
de huurverhoging af. Als maatschappelijk betrokken woningcorporatie kijken we dan ook
samen met de individuele gemeenten en huurders naar de ontwikkelingen van de
doelgroep. Daar stemmen we ons huurbeleid op af. De afgelopen jaren is de
huurverhoging die BrabantWonen doorvoert, alleen gebaseerd op de inflatie.
De jaarlijkse huurverhoging verschilde per inkomensgroep:
• Voor huurders met een huishoudinkomen tot € 42.436,- was de huurverhoging
maximaal de inflatiecorrectie van 1,6%.
• Voor huurders met een huishoudinkomen boven € 42.436,- kon de huur stijgen tot de
maximaal redelijke huurprijs. Voor deze groep met middeninkomens is de
inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Voor deze groep was de
huurverhoging 4,2%.
Ons beleid leidde ertoe dat, van de woningen waarvan de huur is verhoogd per 1 juli 2019,
90% is verhoogd met 1,6%. Van de opgeleverde nieuwbouw in 2019 en woningen
waarvan een sloopbesluit is genomen, wordt de huur niet verhoogd. Ook zijn er diverse
contracten waarbij de huur per 1 januari wordt verhoogd.
Bij 1.135 huurders is de huur in 2019 met een inkomensafhankelijke huurverhoging van
4,2% verhoogd, in 2018 hebben we voor 1.198 huurders de huur verhoogd.
Ook in 2019 hebben we gewerkt met een aftersales team om eventuele bezwaren tegen
de inkomensafhankelijke huurverhoging te behandelen. We hebben in 2019 88 bezwaren
ontvangen. Dit zijn 16 bezwaren minder dan in 2018 (104). Van de 88 bezwaren zijn er 7
ingediend bij de huurcommissie.
In 4 van de 7 gevallen werd BrabantWonen in het gelijk gesteld en is de huurverhoging
als redelijk beoordeeld. Bij één bezwaarschrift heeft de bewoner het bezwaar te laat
ingediend waardoor de huurverhoging definitief is geworden. Bij één bezwaarschrift heeft
BrabantWonen de leges te laat betaald waardoor het bezwaar niet ontvankelijk is
verklaard en de huurverhoging niet kon worden doorgevoerd en één huurverhoging
betreft een procedurefout van BrabantWonen. Dit bezwaarschift is niet behandeld door
de huurcommissie en de huurverhoging is door BrabantWonen teruggedraaid.

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2019
* Betreft bezit exclusief intramurale plaatsen, bedrijfsruimtes, woonwagens/standplaatsen
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Als we de actuele netto huur bekijken, dan is te zien dat gemiddeld 68% van
bovenstaande verhuurbare eenheden, een huur heeft onder de eerste aftoppingsgrens
van de huurtoeslag (€ 607,46) en 80% een huur onder of gelijk aan de tweede
aftoppingsgrens (€ 651,03).
2. Huurharmonisatie
We volgen een harmonisatiebeleid om de huurprijs meer in overeenstemming te brengen
met de kwaliteit en populariteit van onze woningen. Hierbij hebben we oog voor de
bereikbaarheid van onze woningen voor onze doelgroep.
In ons huurbeleid is vastgesteld dat bij mutatie van een woning de nieuwe kale huurprijs
wordt vastgesteld op de streefhuur. Als de huurprijs van de woning vóór mutatie hoger
was dan de streefhuur, verlagen we de huur bij mutatie tot de streefhuur om tot de
vastgestelde prijs-kwaliteitsverhouding te komen. In 2019 hebben we, van de in totaal
1.702 mutaties, de huur van 314 woningen verlaagd.
BrabantWonen

2016

2017

2018

2019

Huurprijs kaal gemiddeld

€ 538

€ 543

€ 540

€ 551

Streefhuurprijs gemiddeld

€ 585

€ 588

€ 561

€ 566

% maximale huurprijs (kale huur t.o.v. max.huur)
gemiddeld

69%

69%

69%

71%

Gemiddeld aantal WWS punten

161

161

160

160

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2019

3. Serviceonderhoud
Eind 2019 hebben we 14.022 serviceabonnementen. Dit zijn 212 abonnementen meer
dan eind 2017. BrabantWonen is tevreden over deze toename.
4. Servicekosten
Voor de woningen in de wooncomplexen brengen wij naast de huur, ook een bedrag in
rekening voor de servicekosten. BrabantWonen is verplicht jaarlijks de servicekosten
voor 1 juli af te rekenen.
Alle afrekeningen servicekosten over het boekjaar 2018 zijn vóór 1 juli 2019 verstuurd.
De vragen die door bewoners en commerciële huurders zijn gesteld met betrekking tot
deze afrekening, zijn naar tevredenheid beantwoord en afgehandeld. Eén huurder heeft
een bezwaar ingediend bij de huurcommissie betreffende de eindafrekening
servicekosten over het jaar 2017 en 2018. Dit nadat we reeds het advies van de
huurcommissie hadden opgevolgd in eerdere jaren. We hebben de huurcommissie
toelichtende documentatie verstrekt. Door een hoge instroom van verzoeken bij de
huurcommissie, is de doorlooptijd bij de Huurcommissie langer dan gebruikelijk. Begin
2020 zijn we nog niet uitgenodigd door de Huurcommissie om tijdens een zitting een
toelichting te geven.
5. Glasfonds
BrabantWonen werkt met een glasfonds. Dit is geen verzekering, maar een overname
van de onderhoudsplicht die bij de huurder ligt. Deelnemers aan het fonds storten
periodiek een bijdrage. Deelname aan het glasfonds is niet verplicht.
Tot en met 2014 bleek het fonds sterk te groeien: er waren meer inkomsten dan
uitgaven. Daarom hebben we, per 1 juli 2015, besloten voor alle appartementen en
eengezinswoningen de bijdrage aan het glasfonds te verlagen naar € 0,25 per maand.
Over de jaren 2016 tot en met 2019 nam de voorziening af. Ieder jaar bekijken we het
verloop van het fonds. Op basis hiervan bepalen we de bijdrage.
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Het glasfonds in cijfers:
Voorziening per 31-12-2018

€

529.000,-

Bijdrage huurders 2019

€

50.000,-

Kosten 2019

€ - 210.000,-

Voorziening per 31-12-2019

€

369.000,-

De voorziening nam per saldo met € 160.000,- af. In 2019 bedroeg de maandelijkse
bijdrage € 0,25. Zoals aangegeven neemt de voorziening af, de verwachting is dat
binnen twee jaar de voorziening gelijk is aan de jaarlijkse kosten. In 2020 beraden we
ons over het tarief dat nodig is om het glasfonds kostendekkend te houden.
1.1.5 Woning toewijzingen
Toewijzing DAEB-woningen
Ook voor 2019 geldt dat toegelaten instellingen minimaal 80% van hun woningen met
een huurprijs tot en met € 720,42 moeten toewijzen aan huishoudens met een
gezamenlijk verzamelinkomen onder € 38.035,-. Tevens mogen we 10% van deze
woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035,- en € 42.436,-.
Maximaal 10% van deze woningen (huurprijs ≤ € 720,42) mogen we toewijzen aan
huishoudens met inkomens vanaf € 42.436,-.
In 2019 hebben we minimaal gebruik gemaakt van deze beleidsmatige ruimte. Dit komt
voort uit het huidige huurbeleid van BrabantWonen. In 2019 is gestart met de update
van het huurbeleid dat in 2020 wordt vastgesteld.
2019
% van toewijzingen BrabantWonen

Inkomen

Inkomen € 38.035,-

Inkomen

≤ € 38.035,-

tot € 42.436,-

> € 42.436,-

97,9%

1,6%

0,5%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2019

Passend toewijzen
95% van onze woningen moet passend worden toegewezen. Huurders die recht hebben
op huurtoeslag, moeten een woning toegewezen krijgen met een huurprijs die past bij
het inkomen. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens
in te dure woningen gaan wonen.
2019

Passend

Niet passend

% van toewijzingen BrabantWonen

98,8%

1,2%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2019

WoonService Regionaal
WoonService Regionaal is een coöperatie en heeft zeven leden: Zayaz, BrabantWonen,
Joost, WoonZorg Nederland, Mooiland, Woonveste en het SHP. Deze leden houden
toezicht op Woonservice Regionaal. WoonService Regionaal is een zelfstandige
onderneming en staat los van de individuele corporaties. De bestuurder van WoonService
is benoemd door de leden. Eind 2019 zijn 90.000 woningzoekenden ingeschreven bij
WoonService Regionaal. In juli 2019 zijn de regio’s Boxtel en Oss aangesloten bij
WoonService Regionaal.
Er vindt afstemming plaats tussen de aangesloten corporaties om WoonService Regionaal
door te laten ontwikkelen. Een van de onderwerpen is afspraken maken over één
werkwijze en urgentieregeling voor de regio.
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Einde experiment met lotingwoningen om wachttijd te verminderen
Van 1 februari 2018 tot en met 1 juli 2019 heeft het lotingexperiment plaatsgevonden.
Alleen actief woningzoekenden (mensen die in 6 maanden minimaal 26 keer op een
woning hebben gereageerd én in die periode nooit een woning hebben geweigerd)
konden in deze periode reageren op een lotingwoning. Dit zijn woningen die letterlijk
worden verloot onder degenen die hebben gereageerd. Inschrijfduur speelde dus geen
rol. Naar aanleiding van de evaluatie is het experiment op 1 juli 2019 gestopt en wordt
het instrument ‘loting’ structureel ingezet. Uit de evaluatie is namelijk naar voren
gekomen dat loting als toewijzingscriterium veel bijval kent van woningzoekenden en dat
de gemiddelde inschrijftijd van woningzoekenden via loting aanzienlijk lager ligt. 33%
van de gepubliceerde woningen wordt nu via loting aangeboden.
Gelijke slaagkansen in ‘s-Hertogenbosch
In 2018 is samen met de corporaties en gemeente ‘s-Hertogenbosch gewerkt aan een
slaagkansenmodel. Dit model gaat inzicht bieden in de slaagkans per inkomens /
leeftijdsgroep. En tevens kan via het model worden bekeken wat voor effect een
beleidsingreep heeft. In 2019 was dit model gereed en dit wordt jaarlijks geactualiseerd.
De vervolgstap is het verder uitbreiden van dit model naar de overige gemeenten in de
regio. Door de leverancier van ons woonruimteverdeelsysteem is een digitaal hulpmiddel
ontwikkeld waardoor gericht kan worden gekeken naar de actieve doorstromer en wat de
woonwensen zijn. In 2020 wordt dit model verder doorontwikkeld en ingevoerd.
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)
Ondanks de inspanningen van de gemeente, corporaties, instellingen en actieve
bewoners, blijft duurzame verbetering van de leefbaarheid soms uit in bepaalde buurten
of wijken. In die situatie kan het nodig zijn om zo’n kwetsbaar gebied even op adem te
laten komen. Dat is mogelijk door toepassing van een ingrijpende maatregel, namelijk
selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke
problematiek (Wbmgp). Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid in aangewezen
wooncomplexen, straten of gebieden:
• de instroom van huurders met een zwakke sociaal-economische positie te beperken;
• aan doelgroepen voorrang te verlenen bij de woningtoewijzing op basis van bepaalde
sociaal-economische kenmerken;
• de instroom van woningzoekenden met overlastgevend of crimineel gedrag tegen te
gaan.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft van het ministerie toestemming gekregen het
instrument selectieve woningtoewijzing in te zetten met betrekking tot de buurten Barten
Zuid, Gestelse buurt en gedeelten van De Hambaken in ‘s-Hertogenbosch. Het
instrument is in 2019 gehanteerd en wordt ook in 2020 ingezet. In 2020 volgt een
evaluatie.
Onderzoek ontlabeling 55+ woningen
In het Bossche stedelijk woonakkoord is vastgelegd dat we streven naar gelijke
slaagkansen voor diverse huishoudtypen. In 2017 is gestart met onderzoek naar deze
slaagkansen. De slaagkans voor 55+ woningzoekenden is op dit moment in
‘s-Hertogenbosch fors hoger dan voor 55- huishoudens. De slaagkans voor een groot
deel van de primaire doelgroep, met uitzondering van statushouders en urgenten, komt
hiermee in de knel. In 2018 is gestart met een onderzoek naar de ontlabeling van 55+
woningen. In 2020 wordt dit onderzoek afgerond en uitgevoerd.
Mutatiegraad
De mutatiegraad over 2019 is 8%. In 2018 was de mutatiegraad 8,2%. In deze
mutatiegraad zijn de mutaties van studentenwoningen opgenomen. Zonder deze
mutaties zou de mutatiegraad 7,1% zijn. Mutaties in verband met intramurale verhuur
zijn niet opgenomen in deze mutatiegraad.
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1.1.6 Maatwerk
Schouder aan schouder met gemeenten en andere partners pakken we het
betaalbaarheidsvraagstuk aan. Zeker nu de gemeenten op veel meer beleidsvlakken de
regie hebben gekregen, kunnen we daar samen effectiever in optreden. Een vervolgstap
is problemen samen, integraal oppakken en de kosten en baten eerlijk verdelen. En dan
komen we automatisch uit bij maatwerk. Het uitgangspunt voor ons blijft het perspectief
voor onze huurders. De gekozen oplossing moet niet alleen perspectief bieden, maar ook
duurzaam zijn. Dat vraagt om innovatieve samenwerkingen en regelruimte, vanuit een
maatschappelijke kosten-batenafweging. Dat proberen we niet alleen in onderstaande
projecten, maar ook daarbuiten.
Proeftuin De Ruwaard Oss / Samenwerkwijze
Wij nemen deel aan de Proeftuin Ruwaard. Een project waarin we door anders en
integraal gebiedsgericht samenwerken, meer gezondheidswinst, welzijn en kwaliteit van
leefbaarheid en veiligheid willen behalen. Daarnaast realiseren we slimmere zorg en
ondersteuning door 'anders denken, doen en organiseren'. Dit doen we door de
wijkbewoners en hun behoeften echt centraal te stellen. Een gebiedsgerichte, integrale
samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partners, een integrale
gebiedsgerichte bekostiging van welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van
wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld, worden als hefboom
voor deze gezamenlijke ambitie gezien. Participanten zijn: BrabantWonen, BrabantZorg,
Zorgverzekeraar CZ en VGZ, gemeente Oss, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost-Brabant,
Interzorg, Ons Welzijn en Pantein.
De kern van de Proeftuin Ruwaard is, op basis van goed gekozen experimenten, te leren
op drie niveaus: persoonlijk (zowel bewoners als professionals), binnen de afzonderlijke
organisaties en het gehele systeem (alle deelnemers in de proeftuin samen). Proeftuin
Ruwaard bestaat uit verschillende initiatieven in de wijk Ruwaard: Huis van de wijk,
casuïstiek en gebiedsgerichte financiering.
Samenwerkwijze
In 2019 zijn we bij diverse casussen betrokken geweest. De manier van werken hierin
wordt ondertussen de Samenwerkwijze genoemd. Het belangrijkste in de aanpak is dat
we vertrekken vanuit de leefwereld van de bewoner. De oplossing moet passend zijn
voor de bewoner en moet een blijvend effect hebben. Er worden zogenaamde MDO’s
(Multi Disciplinaire Overleggen) georganiseerd waar de bewoners zelf aan deelnemen.
Vaak vindt dit overleg plaats bij de bewoners thuis waarbij aan tafel met de betrokken
partijen een maatwerkplan wordt gemaakt.
Voor de situaties waar BrabantWonen bij betrokken was gaat het om: vervuiling,
doorstroming van intramuraal naar zelfstandig wonen (zorg en leefplan), vetrekken van
urgenties en medewerking bij verhuizing, bemiddeling woonsituaties (bijvoorbeeld
overlast) etc. We hebben uiteindelijk in 10 gevallen een maatwerkoplossing gevonden
door de toewijzing van een woning (waarvan 7 in de wijk Ruwaard en 3 daarbuiten).
In 2019 heeft de gemeente Oss de beweging gemaakt de Samenwerkwijze ook naar
andere wijken uit te breiden. De aanpak staat daar nog in de kinderschoenen. In iedere
wijk wordt ook een andere weg gevolgd, maar wel op basis van dezelfde uitgangspunten.
Gebiedsgerichte financiering en organiseren
In de Ruwaard zijn we vanaf 1 januari 2018 gestart met het werken in de wijk vanuit één
(wijk)budget voor Wmo en welzijn. BrabantWonen ontvangt geen middelen uit het
wijkbudget en legt ook geen middelen in. We committeren ons wel aan de werkwijze en
leveren een bijdrage in menskracht.
Leerpunten en opbrengsten:
• De samenwerking tussen partners is enorm versterkt: lijnen zijn korter en men is
meer bereid om (ook buiten de eigen lijntjes) mee te denken wat goed is voor de
hulpvrager.
• De vraag staat écht centraal en niet het aanbod van instanties.
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•
•
•

Maatschappelijke kosten worden gedrukt (dit is zichtbaar in de micro-analyses).
Er wordt efficiënter gewerkt door de korte lijnen.
Er wordt aanspraak gemaakt op de eigen kracht van inwoners.

In 2019 is ook een slag gemaakt om de managers van de diverse organisaties meer te
verbinden en op die manier dilemma’s te bespreken. BrabantWonen nam hieraan deel.
We hebben het dilemma van woningtoewijzing en de krapte op de woningmarkt
toegelicht.
Bossche Bond
De Bossche Bond bestaat sinds 2016 en is een initiatief om meer financiële speelruimte
te creëren voor professionals die in ’s-Hertogenbosch werken met kwetsbare bewoners
en situaties die vast lijken te zitten, te doorbreken. Elke deelnemende organisatie stopt
(‘bureaucratievrij’) geld in een pot, waarmee men snel kan handelen. Achteraf wordt
bekeken welke partij de kosten moet terugbetalen.
Of een geldbedrag beschikbaar wordt gesteld is afhankelijk van drie uitgangpunten die
zijn gebaseerd op de maatwerkmethodiek van het Instituut voor Publieke Waarde. Er
moet sprake zijn van balans binnen de oplossing voor de casussen die worden ingediend
tussen legitimiteit (regels), rendement (geld) en betrokkenheid van de cliënt.
Het aantal casussen dat door de Bossche Bond wordt toegekend neemt sinds 2018 af, zo
ook in 2019. In 2019 zijn ongeveer 50 casussen behandeld. Vanuit de evaluatie is door
de bestuurders van de Bossche Bond geconcludeerd dat meer casussen binnen de eigen
organisatie moeten worden opgelost. Dit omdat bleek dat de Bossche Bond als snelle
oplossing werd gekozen op het moment dat binnen de eigen organisatie niet snel tot een
oplossing kon worden gekomen voor een casus. Het secretariaat van de Bossche Bond
heeft hier gehoor aan gegeven en meer casussen teruggelegd.
Casussen worden door hulpverleners, medewerkers van sociale wijkteams en
schulddienstverlening ingediend. BrabantWonen is, net als de andere Bossche corporaties
vaak indirect bij deze situaties betrokken. Het gaat dan vaak over urgente woningnood,
dreigende uitzetting en/of huurschuld.
De problematiek van de casussen is in een aantal categorieën te onderscheiden:
• Complexe casussen van zeer kwetsbare bewoners.
• Administratie van de aanvrager is niet op orde, omdat ‘papieren’ ontbreken of omdat
de betreffende burger de procedures niet begrijpt.
• De lange duur van aanvragen bij instanties. De vraag bij de Bossche Bond gaat dan
vooral op een snelle oplossing. Vaak kan bij toekenning van bijvoorbeeld bijzondere
bijstand worden terugbetaald.
Leefgoed Veghel
In 2018 heeft BrabantWonen voor het eerst prestatieafspraken gemaakt met de
gemeente Meierijstad. In Veghel is inmiddels gestart met de bouw van 36 appartementen
in het Kloosterkwartier. Het Kloosterkwartier beoogt meer te zijn dan een nieuwe buurt.
De herontwikkeling betreft een nieuwe invulling van het gedachtengoed van de zusters,
op een eigentijdse manier: meedoen, omkijken naar elkaar, leren van elkaar.
Begin 2019 zijn de organisaties die nu of straks aanwezig zijn in het Kloosterkwartier
gestart met het samen nadenken over behoeften, mogelijkheden en anders
organiseren/samenwerken. We hebben vanaf het begin een actieve rol vervuld in de
projectgroep en bij de totstandkoming van de samenwerking. Inspiratie hiervoor is
opgehaald bij bestaande initiatieven, waaronder de proeftuin Ruwaard. Het resultaat is
een gedragen visie voor een concept voor wonen, werken leren en (be)leven. De naam
hiervoor is Leefgoed. Het beoogt verbindingen te maken tussen organisaties, activiteiten
en inwoners.
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In september 2019 is een intentieovereenkomst getekend door de gemeente en negen
organisaties. Het doel is nauw samenwerken zodat de beoogde doelen worden behaald.
BrabantWonen heeft de intentieovereenkomst medeondertekend. De concretisering van de
doelen en het uitwerken van een businesscase vindt plaatst in de eerste helft van 2020.
1.1.7 Huurachterstanden, ontruimingen en budgetondersteuning
Het doel van incasso is vroegtijdige, passende en blijvende oplossingen te zoeken voor
huurachterstand. Belangrijk hierbij is de situatie van de bewoner. We gaan op zoek naar
een gezamenlijke oplossingen, zowel met partners, bewindvoerders als bewoners.
Er wordt steeds meer druk op de wijken ervaren door een groter wordende groep
kwetsbare huurders. Vanaf 2018 zagen we de multi-probleemcasussen groeien en mede
hierdoor de huurachterstand toenemen. In 2019 hebben we daarom, aansluitend bij onze
klantvisie, onze incassowerkwijze herzien. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat we
het belangrijk vinden onze bewoners te helpen en te kijken wat voor hen mogelijk is. De
bedoeling is dat onze bewoners zo min mogelijk stress ervaren en een dak boven hun
hoofd hebben en houden.
De uitgangspunten van ons nieuwe incassoproces zijn:
1. We doen samen met de huurder alles wat binnen onze invloed ligt om
huurachterstand te voorkomen en/of te beperken.
2. We zoeken verbinding met onze bewoners, zodat we begrip kunnen krijgen voor de
situatie van de bewoner en samen met de bewoner en hulpverleners kunnen werken
aan korte, haalbare doelen en een structurele oplossing.
3. We staan voor een kort en makkelijk te begrijpen incassoproces zodat de
bewoner weet waar hij/zij aan toe is.
4. We vinden het belangrijk dat een bewoner tijdig en volledig betaalt.
5. Wij verwachten openheid en medewerking van de bewoner om samen aan een
goede oplossing te kunnen werken.
Op basis van de genoemde uitgangspunten is bekeken of het oude incassoproces hieraan
voldeed. Gebleken is dat het te lang duurde voordat een huurachterstand van een
bewoner in beeld kwam. Dit maakt het lastig vroegtijdig met een bewoner naar
oplossingen te zoeken. Doorverwijzing naar onze externe samenwerkingspartners en het
samen oppakken van een dossier kwam vaak laat op gang. We zagen mogelijkheden
onze werkwijze meer in het belang van de bewoners aan te passen.
In 2020 starten we met de nieuwe werkwijze.
Cijfers huur- en betalingsachterstanden
In 2018 was de huurachterstand van zittende huurder 0,73%. In 2019 is, mede door de
aanpassingen in het incassoproces die in 2019 al zijn doorgevoerd, de huurachterstand
verlaagd naar 0,57%.
Ook de betalingsachterstand (dit betreft de totale achterstand van zowel zittende als
vertrokken bewoners en zowel huur als mutatiekosten) is gedaald ten opzichte van
dezelfde periode in 2018. Op 31 december 2018 was de betalingsachterstand 1,93%. Op
31 december 2019 was deze 1,41%. Een mooi resultaat dat behaald is ondanks het feit
dat het aantal complexe incassozaken in 2019 is toegenomen. Deze toename wordt met
name veroorzaakt door de steeds grotere instroom van kwetsbare bewoners in onze
wijken.
Pilot Vroegsignalering
We werken mee aan de pilot ‘vroegsignalering’ in ‘s-Hertogenbosch. Iedere maand
leveren we gegevens aan bij de gemeente van mensen die een huurachterstand hebben.
Ook energiebedrijven, zorgverzekering, waterschap en de gemeente doen hieraan mee.
In 2019 is besloten dat daar waar sprake is van huurachterstand door de gemeente altijd
een bezoek wordt gebracht aan de bewoners. Samen met de bewoners wordt gekeken
naar een oplossing. Deze pilot wordt in 2020 voortgezet, de gemeente kijkt wel kritisch
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naar de toegevoegde waarde hiervan. De tijdsinvestering moet hierbij opwegen tegen de
te behalen resultaten.
Ontruimingen
In 2019 hebben we in totaal 17 woningen ontruimd. Dit is een lichte daling ten opzichte
van 2018 (20 woningen). In veel situaties zorgt een combinatie aan redenen voor de
ontruiming. De ontruiming vindt plaats op basis van een huurachterstand, maar soms is
dan ook sprake van overlast en/of woonfraude. Het aantal ontruimingen op basis van
alleen huurachterstand is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018 en 2017.
2017
Oss

2018

Aangezegde ontruimingen

38

Den
Bosch
17

Werkelijke
ontruimingen wegens
Alleen huurachterstand
Combi huurachterstand en
overlast/woonfraude/drugs
Totaal

6
1

6
2

Oss

2019
Oss

16

Den
Bosch
24

10

Den
Bosch
18

6
3

6
5

3
2

10
2

15

20

17

Ontruimingen exclusief sleutelinlevering vooraf

Opvallend is dat het aantal aangezegde ontruimingen sterk is gedaald in de afgelopen
jaren. Dit komt doordat de aanzegging steeds meer wordt ingezet als laatste redmiddel.
Dit past bij onze stress sensitieve dienstverlening. Het aanzeggen van een ontruiming
levert veel stress op bij bewoners, dit middel zetten we dan ook niet onnodig in.
Van de 17 ontruimingen die bij BrabantWonen plaatsgevonden hebben in 2019 hebben er
zich 5 voorgedaan in de sloopflats in Boschveld (’s-Hertogenbosch). Dit zijn bewoners die
de flat tijdelijk bewonen tot de sloop plaatsvindt. Dit is zeer opvallend. Het lijkt dat zich
in deze flat een doelgroep huisvest die wellicht nog niet klaar is om zelfstandig te wonen
en tijdelijk op zoek is naar een dak boven het hoofd zonder ervoor te willen en/of kunnen
betalen.
Budgetondersteuning
We bieden huurders budgetondersteuning aan wanneer zij financiële problemen hebben. In
’s-Hertogenbosch gebeurt dit in samenwerking met Farent. In januari 2019 zijn we hiermee
ook gestart met OnsWelzijn in Oss. In de meeste gevallen zorgt deze ondersteuning ervoor
dat de huur wordt gestabiliseerd en de bewoner hulp krijgt om zijn financiën te beheersen.
Door deze structurele samenwerking is geen sprake van een wachtlijst en werken we met
vaste contactpersonen die ervaring hebben met onze doelgroep.
2018
Aantal bewoners
budgetondersteuning

Oss
-

2019
Den Bosch
22

Oss
46

Den Bosch
33

1.2
Tevreden klanten
Zoals verwoord in ons ondernemingsplan bieden we onze klanten goede dienstverlening,
betrokkenheid en maatwerk en aanvullende diensten waar ze écht wat aan hebben. We
ontwikkelen ons tot een klant gestuurde, wendbare organisatie: we leven ons
voortdurend in in de vragen en problemen van onze doelgroepen. We geven snel en
duidelijk antwoord: zeggen nee als iets niet kan, voeren uit als het wel kan. Onze online
dienstverlening neemt een vlucht, maar we blijven tegelijkertijd persoonlijk benaderbaar
en bereikbaar.
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1.2.1 Klanttevredenheid meten
We monitoren de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening al meer dan
tien jaar. Zo blijven we continu alert op mogelijkheden om onze dienstverlening nog
verder te verbeteren.
Kwaliteit: KWH en benchmark
Al jaren kiezen we ervoor de kwaliteit van onze dienstverlening te laten meten door
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Een overkoepelend onderzoek,
met overal dezelfde meting, wordt sinds 2014 uitgevoerd door onze brancheorganisatie
Aedes. Aan deze ‘Aedes Benchmark Woningcorporaties’ werkten in 2019 289 corporaties
mee (92% van het totaal). De deelnemende corporaties vertegenwoordigen 97% van alle
corporatiewoningen. Wij willen transparant zijn in wat we doen en dit met cijfers kunnen
onderbouwen. De benchmark maakt duidelijk welke corporaties een goede
dienstverlening leveren tegen aanvaardbare kosten. Met de resultaten kan iedere
corporatie zien waar verbetering mogelijk is.
Benchmark
De benchmark bestaat uit diverse onderdelen: Huurderoordeel, Bedrijfslasten,
Onderhoud & Verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid.
Het huurdersoordeel gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire
corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
BrabantWonen scoort voor het Huurdersoordeel een ‘B’. Dit betekent dat we bij de
corporaties behoren met een gemiddelde klanttevredenheid. De score van BrabantWonen
is een verbetering ten opzichte van onze score in 2018 (‘C’).
Ten opzichte van 2018 is met betrekking tot één primair proces de score verbeterd en
met betrekking tot één proces gelijk gebleven. Daarentegen is de score met betrekking
tot het proces ‘vertrokken huurders’ gedaald (van B naar C).
Het huurdersoordeel-score is gebaseerd op scores behaald in het 4e kwartaal 2018 en de
eerste drie kwartalen van 2019. Het onderdeel ‘vertrokken huurders’ scoorde lager dan
voorgaande jaren. Dit proces vraagt om verdere optimaliseren.
Nieuwe huurders
Huurders met
reparatieverzoek
Vertrokken
huurders
Totaal

2018
7,5
7,3

2018
B
C

2019
7,6
7,6

2019
B
B

7,3

B

6,9

C

C

B

Op het onderdeel Bedrijfslasten scoren we in 2019 een ‘B’. Dat betekent dat we
vergelijkbare bedrijfslasten hebben met het gemiddelde van alle corporaties. In 2018
scoorden we hierop ook een ‘B’.
Op de onderdelen Onderhoud & Verbetering en Duurzaamheid scoren we een ‘A’. Op
deze gebieden behoren we tot de kopgroep. Op het onderdeel Beschikbaarheid &
Betaalbaarheid behaalden we een ‘C’ score.
KWH-Huurlabel
KWH is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. KWH helpt corporaties samen met
huurders te werken aan goede dienstverlening. Corporaties kunnen in aanmerking komen
voor een keurmerk bij het huurdersonderzoek: het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders
tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie
(Commissie Kwaliteitsverklaringen; CKV) het onderzoek en de resultaten heeft bekeken,
krijgt een corporatie dit keurmerk toegekend. Corporaties die het keurmerk hebben,
blijven de waardering van hun huurders onderzoeken. Blijkt dat de waardering voor de
dienstverlening niet meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer
kwijtraken.
23

We zijn al jaren in het bezit van het KWH-Huurlabel en laten KWH ieder jaar de
waardering van onze huurders meten, zo ook in 2019. Het CKV heeft in maart 2019
vastgesteld dat de huurders van BrabantWonen de kwaliteit van haar dienstverlening
dusdanig waarderen, dan onze dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het
keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het label werd
verlengd tot 5 maart 2021.
Het resultaat van de KWH-Huurlabel meting in 2019 was een 7,6 en is daarmee iets lager
dan de score in 2018 (7,7).

KWH meet de kwaliteit van onze dienstverlening op zes onderdelen: algemene
dienstverlening/contact, woning zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen, reparatie en
onderhoud.

Alle scores komen ruim boven de norm (cijfer 7 of hoger) uit en daar zijn we trots op. De
resultaten van de metingen hebben we geïntegreerd in onze P&C-cyclus. Daarnaast heeft
de KWH-meting een vaste plek in onze Balanced Scorecard.
1.2.2 Omgaan met klachten
Klachtencommissie
Voor bijna alle klachten vinden wij met onze huurders een oplossing waar beide partijen
tevreden over zijn. Soms lukt dit niet. Dan kan een huurder zijn klacht voorleggen aan
de Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie. Indien nodig adviseert zij
het bestuur over ontvangen klachten. Naast klachtenbehandeling is het een taak van de
commissie knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen ter verbetering van de
dienstverlening van BrabantWonen. De werkwijze is vastgelegd in een reglement. Het
verslag van de klachtencommissie kunt u vinden in de bijlage 2 van ons jaarverslag.
1.2.3 Klantvisie
We hebben een helder doel voor ogen: tevreden klanten die zorgeloos en betaalbaar
kunnen wonen in een prettige buurt. Hiervoor is de ontwikkeling van een passende
identiteit van de organisatie nodig. De overtuigingen, gewoontes en motivatie bij de
medewerkers zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de medewerkers handelen in de geest
van de visie.
De klantvisie is inmiddels vastgesteld. De volgende stap is deze klantvisie verder te
brengen en implementeren binnen BrabantWonen. Het gaat om het ‘hoe’ van de
klantvisie (de manier waarop de klantgerichtheid vorm krijgt) te laten landen in de
harten en hoofden van alle medewerkers van BrabantWonen.
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Halverwege 2019 zijn wij gestart met het doorvertalen van deze visie naar meer concrete
acties. Wij hebben als eerste onze ambitie bepaald en vanuit daar een implementatieprogramma gemaakt. Deze implementatie gaat langs de onderstaande vijf thema’s.
Daarnaast zijn er nog andere thema’s, zoals participatie, vastgoed, betaalbaarheid, etc.
die later worden ‘vastgeknoopt’ aan de klantvisie.
1. Klantbenadering en klantcontact
2. Processen
3. Maatwerk
4. Ken je klant
5. Organisatie klaar voor de toekomst
Wij hebben onderstaande zeven projecten benoemd waarmee wij gefaseerd gaan
starten. De eerste vier projecten (ken je klant, herinrichting mutatieproces, bepalen
serviceprincipes, dienstverleningsconcept en inzet ambassadeurs) zijn nauw met elkaar
verbonden en hebben het meeste effect als wij deze tegelijk/opvolgend uitvoeren. Het
project maatwerk is al gestart en wij gaan hiermee verder. Bewustwording binnen onze
organisatie is al gaande en zetten wij door.
1. Ken je klant met als doel continue analyse van en inzicht in onze klantgegevens,
zodat wij beter in staat zijn in de klantbehoeften en wensen te voorzien.
2. Herinrichting mutatieproces met als doel optimalisatie van de interne processen
zodat deze soepel lopen voor de klant en de klantwaarde bij het verhuurmutatieproces
vergroten.
3. Bepalen serviceprincipes en dienstverleningsconcept met als doel een
eenduidig beeld over de klantbenadering van BrabantWonen. De serviceprincipes zijn
onze belofte aan de klant waarmee we ook naar buiten kunnen communiceren.
4. Inzet ambassadeurs met als doel het verspreiden van de klantvisie door de
organisatie.
5. Maatwerk met als doel bewustwording bij de medewerkers met betrekking tot de
ruimte om maatwerk toe te passen en het ontwikkelen van maatwerk als een manier
van denken.
6. Ontwikkelen kanaalstrategie en klantinformatie-architectuur met als doel het
ontsluiten van klantinformatie op een duidelijke, samenhangende manier, passend bij
de klantbehoefte.
7. Kerncompetenties verankeren en ontwikkelen met als doel het beschikken over
competenties passend bij de klantvisie.
1.2.4 Klantportaal
In juli 2019 is het nieuwe online klantportaal in gebruik genomen. Onze bewoners
hebben binnen het klantportaal direct inzage in onder andere hun huuropbouw en
contactmomenten. Daarnaast kunnen bewoners direct een reparatieverzoek melden en
inplannen en ook de betaling regelen. Eind 2019 hebben 4.124 bewoners een account
aangemaakt. Van de nieuwe huurders melden zich gemiddeld 30% aan bij het
klantportaal. Gedurende het jaar zijn er verschillende acties uitgezet om het percentage
deelname van onze huurders te verhogen, dit zal een vervolg krijgen in 2020. Eind 2019
zijn 685 digitale repartieverzoeken aangemaakt en ontvingen wij € 793.000,- aan
betalingen via het klantportaal.
1.2.5 Signalen achter de voordeur
Onze eigen vakploeg van de afdeling Dagelijks Onderhoud komt dagelijks achter de
voordeur bij onze bewoners. Dit zien wij als een belangrijke meerwaarde van de eigen
vakploeg vanwege de signaleringsfunctie die we daarmee hebben naar de gemeente, de
wijkteams en andere maatschappelijke partners.
In 2019 ontving de afdeling Sociaal Beheer ruim 220 (zorg)signalen van de onze
vaklieden, dit zijn 70 meldingen meer dan in 2018 (150 meldingen). Deze toename is
een direct gevolg van de trainingen die onze medewerkers van de afdelingen dagelijks
onderhoud en sociaal beheer gevolgd hebben inzake sociaal signaleren. Afhankelijk van
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de soort melding, is door de afdeling Sociaal Beheer actie ondernomen. Dit betreft o.a.
op huisbezoek gaan, bewoners doorverwijzen naar zorg- of welzijnspartij of het
aanspreken van bewoners. Daarnaast wordt, naar aanleiding van de ondernomen actie,
ook regelmatig geconstateerd dat er niet echt iets aan de hand is. De desbetreffende
vakman krijgt, naar aanleiding van de melding, altijd een terugkoppeling vanuit Sociaal
Beheer.
1.2.6 Reparatieapp
In 2018 is een pilot gestart met een ‘reparatieapp’. Deze app helpt onze opzichters,
huismeesters en wijkbeheerders op een eenvoudige manier reparatieconstateringen aan
te maken en direct een afspraak in te plannen met de klant voor de
reparatiewerkzaamheden. Dit gebeurt zonder tussenkomst van het servicebureau. In
2019 zijn voorbereidingen getroffen zodat de app in 2020 kan worden ingezet.
1.3
Prettig thuis
We willen dat mensen over de wijken en buurten waar we bezit hebben, zeggen: ‘daar
wil ik wonen’. Dat onze huurder zich thuis voelt in een schone, hele en veilige wijk. We
gunnen het mensen dat ze op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen – ook als het
niet meer vanzelf gaat.
De maatschappij is aan het veranderen. De druk op de wijken wordt groter door een
steeds groter wordende groep van ‘complexe en kwetsbare’ bewoners (psychische
problematiek, dementie of verstandelijke beperking en criminaliteit). We zien in de
praktijk dat het aantal zware overlastzaken stijgt en de problematiek rondom deze groep
groeit. Dit vergt een specifieke aanpak, met expertise op dit gebied, zodat
overlastsituaties snel kunnen worden beëindigd.
1.3.1 Leefbaarheid
In beide steden werken we samen met onze partners en worden we gezien als een
belangrijke partner in de wijken. We zijn aanspreekbaar, zeker wanneer oplossingen
worden gezocht voor multi-problemen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen richten
we ons steeds meer op sociale problematiek en het leveren van maatwerk.
Dit doen we door aanwezig te zijn in de wijken (zowel voor bewoners als voor onze
partners) waarbij we proberen problemen zoveel mogelijk te voorkomen of in een vroeg
stadium betrokken te zijn. Soms is dit niet voldoende en hebben we te maken met
zwaardere overlast, (drugs)criminaliteit en situaties die de leefbaarheid van buurten en
complexen onderuit haalt. Ook dan pakken we, samen met onze partners, onze rol.
Aanpak hennepteelt en drugs
Het dealen en produceren van drugs zorgt voor een aanslag op de leefbaarheid en
veiligheid in onze wijken. Daar waar we een hennepkwekerij ontdekken of sprake is van
drugsdealen met de bijkomende aanloop van mensen, zorgen we ervoor dat het
huurcontract wordt beëindigd. Dit betekent dat, wanneer een kwekerij of een grote
hoeveelheid drugs wordt ontdekt, we in principe inzetten op een vrijwillige opzegging van
het huurcontract. Wanneer bewoners het huurcontract niet willen opzeggen, starten we
een procedure tot ontbinding van het huurcontract.
Bij onze aanpak zijn we steeds meer met beide gemeentes verbonden. Dit komt door de
Opiumwet, oftewel de uitvoering van de gemeentes van Artikel 13B van het Burgerlijk
Wetboek. De uitvoering van deze wet betekent dat, bij de vondst van een hoeveelheid
drugs, op lasten van de gemeente de woning gesloten wordt voor een periode van 3 of 6
maanden. Wanneer dit gebeurt, beëindigen wij het huurcontract. De gemeente kan er
ook voor kiezen een waarschuwing af te geven. In dat geval bekijken wij per situatie hoe
we uitvoering geven aan ons zero tolerance beleid. Soms wordt vanuit BrabantWonen
ook een waarschuwing afgegeven.
Zelf huur opgezegd
Waarschuwingen

2018
8
3

2019
9
6
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Nog in behandeling
Totaal artikel 13B zaken

4
15

3
18

Aanpak woonfraude
Al enige jaren is BrabantWonen actief op het gebied van veiligheid en woonfraude. In
2019 zijn 66 zaken van (vermoedelijke) woonfraude behandeld. Van deze zaken hebben
we in 25 gevallen geen woonfraude kunnen constateren. In de andere zaken (41) is
woonfraude geconstateerd. Hiervan waren 14 huurders al vertrokken, hebben 11
bewoners zelf besloten de huur op te zeggen, is bij 3 zaken door de rechter het
huurcontract ontbonden en in de overige 13 zaken hebben we maatwerk afspraken
gemaakt of de bewoner nog een laatste kans gegeven.
Aanpak zorgelijke (overlast)situaties
We zagen het afgelopen jaar wederom een toename van problematische, zorgelijke
overlastsituaties. Dit was vooral zichtbaar bij bewoners die uitstromen uit de
hulpverlening of die wonen met ambulante begeleiding. Het gaat om een kwetsbare
groep die moeite heeft met zelfstandig wonen. We gebruiken steeds vaker tijdelijke
contracten, gedragsaanwijzingen en ‘laatste kans contracten’ bij bewoners die extra
begeleiding en een stok achter de deur nodig hebben. Dit biedt beter zicht op deze
groep. We merken echter ook dat ook al krijgen deze bewoners een tijdelijk contract met
zorgverplichting, de samenwerking met de zorginstanties nog beter kan. Nog te vaak
worden we geconfronteerd met het beëindigen van de zorg of de afloop van een indicatie
zonder dat wij daarin worden gekend.
Daarnaast worden we soms geconfronteerd met zeer langlopende zwaardere
overlastsituaties waarbij het ons niet lukt om alleen een situatie te beëindigen. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer wapens worden aangetroffen of sprake is van
ondermijnende criminaliteit. We zoeken steeds actiever de samenwerking met de
gemeente hierin en maken plannen hoe we elkaar kunnen helpen door de inzet van de
verschillende middelen die beschikbaar zijn. Bij verschillende casussen zijn we tot een
oplossing gekomen door de inzet van de Gemeentewet (Artikel 151A en 174A). Daar
waar we zelf hebben besloten tot een rechtszaak en ontbinding van het huurcontract
eisen, hebben we alle zaken gewonnen. Dit is te verklaren door de goede dossieropbouw
en de samenwerking met ons advocatenkantoor en onze partners.
Druk op de wijken wordt ook gezien in de stijging van zaken waarbij wij vonnis gaan
halen tot ontruiming bij de rechter op basis van overlast en woonfraude. Hieronder een
overzicht van de laatste drie jaar.
2017
Totaal vonnissen verzoek
rechter ontbinding op
basis van:
Illegale bewoning /
woonfraude
Overlast
Hennepteelt/drugs
Niet nakomen voorwaarden
tijdelijke huurovereenkomst
Totaal aantal vonnissen tot
ontruiming behaald

2018

2019

1

-

-

1

3

4

-

-

-

-

1

1

1
-

-

-

1
-

1
1

3
-

1

-

-

1

3

4

Pas op het moment dat we diverse oplossingen hebben geprobeerd, gaan we naar de
rechter voor ontbinding van het huurcontract. De veroorzaakte overlast levert een
spanningsveld op. Je wilt als corporatie zo min mogelijk mensen hun dak boven het
hoofd ontnemen, maar andere bewoners hebben recht op een goede leefbaarheid in de
buurt en het complex. In alle gevallen waarin we de rechter hebben gevraagd de
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huurovereenkomst te ontbinden, is dit ook gebeurd. In de meeste gevallen vertrekken
bewoners vervolgens zelf en is een daadwerkelijke ontruiming door de deurwaarder niet
meer nodig.
Complexmatige overlast
In 2019 hebben in één complex in ’s-Hertogenbosch zoveel vernielingen plaatsgevonden
en was sprake van zoveel overlast dat we daar een complexmatige aanpak hebben
toegepast. In dit complex waren veel zogenaamde TOF-woningen (Thuiskomen
Ondersteuning Functioneren). Deze woningen werden verhuurd aan de Maatschappelijke
Opvang en zij plaatsten hier bewoners in. De instroom van deze groep bewoners bleek te
hoog en bewoners beïnvloeden elkaar negatief. Daarom is in overleg met de
maatschappelijk opvang besloten het aantal TOF-woningen in dit complex af te bouwen.
Bewoners met goed gedrag werden beloond met een huurcontract op eigen naam. De
overlastveroorzakers zijn uitgeplaatst.
Interne veiligheid
De toename van overlast en kwetsbare bewoners in onze wijken zorgt ervoor dat het
belangrijk is dat we actief werken aan onze interne veiligheid. Dit geldt voor onze
kantoorlocaties waar bewoners ons bezoeken (Venusstraat te Oss en Graafseweg in
’s-Hertogenbosch), maar ook voor onze medewerkers die veelvuldig alleen in onze wijken
werken (vakmannen, opzichters, wijkbeheerders, woonconsulenten en huismeesters).
Onze woonconsulenten Veiligheid zijn hiervoor verantwoordelijk. Het team Veiligheid
heeft flink ingezet op de aanpak van agressief gedrag richting medewerkers. In 2019 is
een nieuw alarmeringssysteem voor het AOT (Alarm Opvolg Team) uitgerold. Er zijn
trainingen verzorgd en leidinggevenden hebben de training ordegesprekken gevolgd. Het
agressiebeleid wordt herzien samen met het protocol ordegesprekken en de vernieuwde
werkwijze van het AOT. Dit wordt in 2020 afgerond.
De weg om een agressiemelding te doen is makkelijker en duidelijker geworden voor
medewerkers en medewerkers zijn eerder geneigd aan te geven dat klanten over de
schreef zijn gegaan. Toch blijft dit een punt van aandacht. In 2019 zijn 10
agressievoorvallen gemeld, waarvan 5 op kantoor en 5 in de wijk (loos-alarmmeldingen
zijn hierin meegenomen). Bij twee oproepen is assistentie van de politie gevraagd. In alle
gevallen zijn we tot een veilige oplossing gekomen. De woonconsulenten Veiligheid
registreren de meldingen, adviseren in de vervolgstappen richting de klant en voeren
ordegesprekken.
Samen met gemeente en corporaties werken we aan:
• Kanteling Beschermd Wonen ‘s-Hertogenbosch: in samenwerking met het sociaal
wijkteam, de gemeente en de GGZ dragen we bij aan de kanteling van het
beschermd wonen. Dit veelal voor de bewoners die wonen in woningen van de
corporaties (nu beschermd wonen). Indien de woning niet geschikt is (bijvoorbeeld
een groepswoning), zoeken we naar alternatieve huisvesting. Hierbij maken we in de
huurovereenkomst afspraken over zorg en begeleiding.
• In Oss zijn we in gesprek met de gemeente en GGZ over het beter op elkaar
afstemmen van de keten in- en uitstroom in beschermd wonen. Daarnaast zijn we
met de GGZ in gesprek over het eventueel overnemen van woningen/appartementen
van de GGZ als gevolg van het scheiden van wonen en zorg en alle afspraken die
hierbij horen.
• Er is vraag naar alternatieve huisvestingsvormen, denk aan: housing first, skaeve
huse, beschermd wonen thuis, laatste kans et cetera. Varianten die passen bij de
zorgvraag en het type gedrag, waarmee we beter passende huisvesting kunnen
realiseren. Hierbij kan het gaan om een bepaalde mate van clustering van woningen
om zorg in nabijheid te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een hostel), het kan ook
gaan om variaties in contractvormen (‘van housing first tot laatste kans’).
• Met gemeente en zorgpartijen is in 2019 gewerkt aan de doorontwikkeling van de
urgentieplus regeling in ‘s-Hertogenbosch. De reden voor deze doorontwikkeling is dat
als meerdere partijen van deze regeling gebruikmaken, er een onafhankelijk deskundig
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oordeel moet komen over de zorg– of begeleidingsvraag van de cliënt. Daarnaast moet
de gemeente de gewenste zorg kunnen leveren en moeten bij de huurovereenkomst
afspraken worden gemaakt over de zorg en begeleiding. Eind 2019 is in een pilotvorm
met de nieuwe werkwijze gestart. Begin 2020 wordt deze werkwijze geëvalueerd en
verder doorontwikkeld.
De kunst van het samenwerken
Sinds 1 januari 2019 heeft BrabantWonen een ‘Buurtfonds’. Uit dit fonds worden
projecten gefinancierd op het gebied van cultuur, sport en natuur. Het doel van de
projecten is het tot stand brengen of versterken van de onderlinge relaties tussen
bewoners. Door samen concepten te bedenken en uit te voeren komen mensen met
elkaar in contact en ontstaat vaak wederzijds begrip en waardering. Bovendien draagt
het eindresultaat bij aan de kwaliteit van de fysieke omgeving, de duurzaamheid van de
leefomgeving en/of de leefbaarheid. Hieronder een overzicht van de projecten die in
2019 zijn gerealiseerd.
Projecten Oss:
• Slow Carepad: de bouw van een leeshoekje samen met buurtbewoners in de Ruwaard.
• Wijkcentrum Schadewijk: samen met bewoners is een bankje gemaakt voor
bewoners.
• Schaepmanlaan: in januari werd door burgemeester Wobine Buijs een lichtkunstwerk
onthuld.
• Oostwal: op 16 april 2019 onthulde wethouder Frank den Brok de wandtapijten in het
appartementencomplex Oostwal.

Onthulling lichtkunstwerk door burg. Buijs

Bewoners Oostwal werken aan wandtapijten

Projecten ’s-Hertogenbosch
• De Vrijheid: op 20 maart 2019 onthulde wethouder Mike van der Geld een enorme
muurschildering in appartementencomplex De Vrijheid.
• De Lindeboom: in februari 2019 werden foto’s onthuld van markante plaatsen in
’s-Hertogenbosch. Bewoners kozen voor foto’s en de locaties om daarmee het entree
van hun appartementencomplex op te fleuren.
• Deltalaan: in het appartementencomplex aan de Deltalaan is op initiatief van de
bewoners een grote foto op de wand van de entree aangebracht.
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Muurschildering De Vrijheid, ‘s-Hertogenbosch

1.3.2 Gemengde, gedifferentieerde wijken
Het feit dat we in onze wijken meer kwetsbare mensen en groepen zien, onderstreept het
belang van de ‘ongedeelde stad’, van ‘ongedeeld wonen’. Zodat gemengde,
gedifferentieerde wijken kunnen ontstaan. Wijken met een mix van koop en huur, waarin
arm en modaal, jong en oud en verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dus
blijven we de samenstelling van ons aanbod daarop aanpassen. In dat kader verkopen
we ook op strategische wijze huizenblokken. Omdat we in onze wijken vaak een groot
deel van de woningen in bezit hebben, kunnen we door strategische verkoop voor
differentiatie zorgen.
Verkoop woningen en maatschappelijk vastgoed
Sinds medio 2013 kunnen zittende huurders hun voor verkoop aangewezen woning
kopen. Een onafhankelijk bedrijf keurt deze woningen. Bewoners kunnen aan de hand
van het keuringsrapport eventueel een onderhoudsplan maken. Als een bewoner de
woning niet wil kopen, wordt de woning na huuropzegging verkocht.
Voor 2019 hadden we de verkoop van 60 woningen uit ons bestaand bezit opgenomen in
de begroting. Uiteindelijk hebben we 36 woningen verkocht en zijn 17 voormalige
koopgarantwoningen regulier verkocht.
Daarnaast hebben we 7 woningen verkocht met de koopgarant- of koopcomfortconstructie.
Verkoop overig bezit
BrabantWonen

2017

2018

2019

61

57

36

2

4

17

Verkochte woningen met Koopgarant of Koopcomfort

11

13

7

Aangekochte woningen vanuit Koopgarant of Koopcomfort

11

19

21

Verkochte woningen bestaand bezit
Verkochte voormalige koopgarantwoning

Wijkaanpak en herstructurering
In een aantal wijken in Oss en 's-Hertogenbosch willen we de aanwezige sociale of
fysieke structuur versterken. Die wijken geven we een impuls, zodat we de waarde voor
onze bewoners en voor ons vastgoed op peil houden. In onze wijkaanpak werken we
samen met bewoners en andere belanghebbenden aan de verbetering van de
leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving van onze huurders. Zo nemen we in
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iedere wijk deel aan het kernteam of wijknetwerk. In het kernteam/wijknetwerk komen
alle signalen over de wijk samen en bedenken diverse partners in samenspraak
oplossingen voor de problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In een
aantal buurten is dit niet voldoende. Daar vervangen we woningen en herstructureren we
delen van de buurt. We committeren ons daarbij aan de wijkvisies en –plannen die we in
Osse en Bossche wijken met gemeenten en partners maakten. Hiermee hebben we voor
meerdere jaren afspraken gemaakt over de aanpak. In onderstaande een overzicht per
buurt van de belangrijkste resultaten in 2019.
‘s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch maken we onderscheid in aandachtswijken, preventiewijken en
basiswijken. Wij zijn actief in de aandachtswijken Graafsewijk, Eikendonk, Deuteren,
Boschveld, Orthen Links, Gestelse buurt en Hambaken. Ook de preventiewijken
Kruiskamp en Aawijk Zuid behoeven extra aandacht. BrabantWonen heeft in al deze
wijken een substantieel aantal woningen in bezit. Onze rol varieert van sloop en
nieuwbouw, duurzame renovaties tot inzet op leefbaarheid. We maakten met partners
afspraken over een meerjarenaanpak welke is vastgelegd in wijkvisies.
Orthen-Links
In 2011 is de bewonersverhuisregeling ingegaan en zijn mensen in staat gesteld te
verhuizen. Fase 0, 1 en 2 zijn in de voorgaande jaren (tot en met 2018) allemaal
gerealiseerd en worden naar volle tevredenheid bewoond. Daarmee was in 2019 merkbaar
duidelijk dat de herstructurering qua emotie over haar hoogtepunt heen was. Bewoners
merkten en beleefden dat de plannen, die ruim 9 jaar daarvoor werden gepresenteerd, waar
werden gemaakt. In 2019 zijn de woningen in fase 3 gesloopt en zijn de
bouwwerkzaamheden gestart zodat de oplevering in 2020 kan plaatsvinden. Voor fase 4 (de
laatste fase), waarin de laatste woningen en de buurthuiskamer worden gerealiseerd, is de
planontwikkeling gestart.
Boschveld
• Het plangebied in Boschveld is opgedeeld in 21 deelprojecten die we gefaseerd
oppakken. Een groot deel daarvan is inmiddels in uitvoering of opgeleverd.
• In vlek 3 zijn we drukdoende geweest met de voorbereiding en de definitieve
besluitvorming voor de nieuwbouw van een appartementencomplex van 32
appartementen. Het investeringsbesluit werd genomen en de vergunningenprocedure
is opgestart zodat de bouw in 2020 kan starten.
• De 12 appartementen aan de Marconistraat 4 t/m 26 zijn gesloopt en de grond werd
overgedragen aan de gemeente.
• Voor vlek 21 werd de planontwikkeling gestart en uitgewerkt tot een voorlopig
ontwerp welke besproken is met de wijkraad en de gemeente. Het plan zal leiden tot
een aanpassing in de fasering, maar zal in totaal een nagenoeg gelijk tijdspad
kennen. Begin 2020 gaat het plan de procedure in zodat in 2021 gestart kan worden
met de sloop en nieuwbouw. Blok 1, 2 en 3 hebben inmiddels urgentie verkregen en
blok 1 is inmiddels vrij van reguliere bewoning en wordt voorlopig tijdelijk verhuurd.
Gestelse buurt
• Samen met onze partners werken we al jaren aan de wijkaanpak Nieuw Zuid.
Ondanks alle inspanningen scoort de wijk in de nieuwste buurt- en veiligheidsmonitor
beter, maar nog steeds fors onder het stedelijke gemiddelde. Naast voortzetting van
bestaande projecten is er extra aandacht voor de veiligheid. In dit kader is vanaf
2018 de selectieve woningtoewijzing toegepast waarbij kandidaat huurders worden
gescreend op criminele antecedenten. Op deze manier wordt voorkomen dat de
leefbaarheid verder achteruitgaat. De gemeente, BrabantWonen, Politie en Farent
werken ook samen aan de buurtvisie Gestelse buurt. De buurtvisie werd in maart
2020 geagendeerd voor de gemeenteraad.
• In 2016 zijn de bewoners van de 132 appartementen in de Gestelse buurt
geïnformeerd over de voorgenomen sloop van de betreffende zes flats. Ook zijn
afspraken gemaakt met een afvaardiging van bewoners uit deze flats, welke zijn
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vastgelegd in een Bewoners Verhuisregeling (BVR). In maart 2017 is de
herstructureringsurgentie voor de flat aan de Guido Gezellelaan ingegaan en in maart
2018 voor de bewoners aan de Rodenbachstraat. Inmiddels zijn alle oorspronkelijke
bewoners van de flat aan de Guido Gezellelaan verhuisd en is het investeringsbesluit
eind 2019 genomen.
Hofstad
In 2019 zijn de voorbereidingen van de wijkaanpak van de Hofstad gestart. Aanleiding is
de geplande renovatie vanaf 2020, signaleringen vanuit de wijk en de slechte scores
vanuit de buurtmonitor. Onder begeleiding van een extern bureau en met ondersteuning
van Avans studenten zijn we in conclaaf gegaan met bewoners, gemeente, politie en
Farent om te komen tot een plan van aanpak om de Hofstad te verbeteren op diverse
thema’s. Dit krijgt in 2020 een vervolg.
Oss
Spoorlaan en Zwaluwstraat
We hebben een start gemaakt met de herstructurering van de 68 duplexwoningen aan de
Spoorlaan en Zwaluwstraat. Samen met de huurdersvertegenwoordiging maakten we,
gebaseerd op de regeling die we in ’s-Hertogenbosch toepassen, een basis
bewonersverhuisregeling. Daarna brachten we de sloopboodschap bij de bewoners van de
duplexwoningen. De woningen zijn technisch gezien aan het einde van hun levensloop.
Investeringen zijn niet langer verantwoord. Na het brengen van de boodschap zijn de
bewoners persoonlijk intensief begeleid om tot een bewonersverhuisregeling te komen.
Alle bewoners hebben ingestemd met de regeling. In de loop van 2019 is 2/3 van de
bewoners verhuisd naar een andere passende woning. De vrijkomende woningen worden
tijdelijk verhuurd. De ingezette herstructurering is voor Oss de eerste in 18 jaar.
Schadewijk
Met de gemeente in de lead zijn we gestart met het maken van een wijkplan voor de
Schadewijk. De focus ligt daarbij op de Vogelbuurt, de Roofvogelbuurt en de
Verzetsheldenbuurt 1 en 2. Dit krijgt in 2020 een vervolg.
Sloop
In Oss hebben we in 2019 geen woningen gesloopt. In ’s-Hertogenbosch sloopten we 74
woningen (62 in Orten-Links en 12 in Boschveld).

Gesloopte woningen

2017

2018

2019

79

0

74

Ontmoeten in de wijk: Onder de Pannen Oss
Ontmoeting is van groot belang voor het welzijn van mensen. Wie regelmatig anderen
ontmoet, voelt zich gelukkiger, meer betrokken bij de buurt en veiliger in de wijk.
Ontmoeting heeft een positieve invloed op het welzijn en op de gezondheid van mensen.
De gemeente Oss, ONS Welzijn, BrabantWonen, Mooiland en BrabantZorg willen samen
zorgen voor een passend aanbod voor laagdrempelig ontmoeten in de wijken en dorpen
van de gemeente Oss. De in 2018 gestarte pilots zijn in 2019 verdergegaan, maar nog
niet afgerond. Wel is afstemming gezocht met de uitrol van de samenwerkwijze Oss
(Proeftuin methodiek). Onze rol in de pilots is beperkt.
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Huisvesting bijzondere doelgroepen
BrabantWonen streeft naar gelijke slaagkansen voor onze doelgroepen. Met onze
partners volgen we structureel de ontwikkelingen rondom de slaagkansen van enkele
specifieke doelgroepen van de woningmarkt.
Dit zijn de verhuurcijfers van recente jaren*:
2017

Jaar
Locatie Oss /
’s-Hertogenbosch (DB)
Statushouders

2018

2019

Oss

DB

Oss

DB

Oss

DB

33

17

34

6

19

17

17

34

21

31

46

42

-

2

-

1

10

4

50

53

55

38

75

63

Sociaal en medisch geïndiceerde / uitstroom
maatschappelijke opvang /
prestatieafspraken diverse instellingen
Sloopurgenten
Totaal

Peildatum: 31-12-2019 o.b.v. datum toewijzing
*In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Genoemde aantallen gaan uit
van verhuring aan één persoon.

Huisvesting internationale studenten ‘s-Hertogenbosch
Naast de huisvesting van Nederlandse studenten studerend aan middelbaar- en hoger
beroepsonderwijsinstellingen, huisvesten wij in ‘s-Hertogenbosch ook internationale
studenten die studeren aan onder andere de Avans Hogeschool, de Hogere Agrarische
School en JADS Mariënburg.
Omdat de aanwas van internationale studenten aanhoudt, hebben wij in 2019 meer
internationale studenten gehuisvest. Vanwege de groeiende vraag naar huisvesting voor
internationale studenten en de wens van de gemeente om zich te profileren als
studentenstad, is een Stedelijke Taskforce (bestaande uit de onderwijsinstellingen,
gemeente en de Bossche corporaties) in het leven geroepen om de behoefte aan
studentenwoningen op korte, middel en langere termijn te managen.
Op verzoek van de gemeente zijn wij actief op zoek naar locaties om een aanzienlijke
hoeveelheid woningen te bouwen ten behoeve van éénpersoons- en
tweepersoonshuishoudens om daarmee ook de toenemende vraag aan huisvesting voor
internationale studenten te kunnen voorzien.
Vanwege de acute schaarste heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch BrabantWonen
verzocht tijdelijke huisvesting te realiseren voor internationale studenten. Daarom
hebben we in 2019 60 woningen gerealiseerd op de tijdelijke locatie de Fuik.
Daarnaast zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om tijdelijke woningen voor acuut
woningzoekenden te ontwikkelen in de wijk Meerendonk.
Daarnaast bestond de wens om een nieuw laagdrempelig, meertalig
dienstverleningsconcept / woonruimteverdeelmodel ten behoeve van
studentenhuisvesting te ontwikkelen, dat tevens de slaagkans van internationale
studenten verhoogd. Via dit digitale platform wordt het (corporatie) aanbod ten behoeve
van de studenten (de reguliere Nederlandse alsmede de internationale student)
geadverteerd. De webapplicatie StudentRoomsBrabant (gelieerd aan WoonService) ging
medio juni live.
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Woonwagens Oss
In 2019 hebben we met de gemeente gewerkt aan een programma van eisen voor de
locatie Brasem. Dit programma van eisen richt zich zowel op de wagens als op de
openbare ruimte. Dit hebben we afgestemd met een in deze woonvorm gespecialiseerd
bedrijf. Dit bedrijf zal de gehele ontwikkeling en het beheer op zich nemen. Het doel is 8
huurwoonwagens te realiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente eigenaar van
de grond blijft en de standplaatsen uitgeeft. BrabantWonen verhuurt en exploiteert de
woonwagens. Het uitwerken van het programma van eisen heeft meer tijd gekost dan
verwacht. Dit omdat er geen gasaansluiting in de woonwagens komt en goed is gekeken
naar de balans tussen ‘sober en doelmatig’ in lijn met sociale huur en ‘passend bij de
cultuur’.
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Hoofdstuk 2: Governance en organisatie
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2.1
Het besturen van BrabantWonen
Het bestuur dient het belang van de organisatie van BrabantWonen in relatie tot de
maatschappelijke functie van de stichting. Hiertoe is het bestuur verantwoordelijk voor
de financiële continuïteit, de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het
maatschappelijk presteren en de relatie met onze belanghouders, een deugdelijke
governancestructuur en de gewenste gedragsaspecten (integriteit).
Het bestuur geeft inhoud aan de missie en visie van de organisatie.
Onze missie, visie en kernwaarden
Onze missie, visie en kernwaarden zeggen alles over de houding en het gedrag waar
onze bewoners en partners op mogen rekenen. Ze gaan over onze identiteit, over wie
BrabantWonen in wezen is. Het zijn principes waar onze omgeving ons altijd op mag
aanspreken.
Onze missie
Drijvende kracht achter goed wonen en leven
BrabantWonen daagt uit, inspireert en jaagt aan. En desnoods duwen en trekken we in
het belang van goed wonen en leven van onze klanten. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet
alleen om goed wonen, maar ook om goed leven. Corporaties zijn anderhalve eeuw
geleden ontstaan om aan de sociale vraagstukken van toen te werken. Nu gaat het om
de sociale vraagstukken van dit moment. Dat betekent aandacht voor wonen in de
breedste zin van het woord.
Onze visie
Samen maken we het verschil
De samenleving rekent in toenemende mate op ons en kán ook op ons rekenen. Wij
zetten onze capaciteit in om de leef- en woonsituatie van mensen te verbeteren.
Vandaag, morgen en overmorgen. Wij vervullen een voortrekkersrol om, samen met
anderen, de leefbaarheid van buurten te verbeteren en goede voorzieningen voor zorg en
welzijn te realiseren.
Onze kernwaarden
Met respect voor mens en omgeving
Dit zegt alles over onze motivatie. We gaan respectvol met elkaar om. We zijn gericht op
duurzaamheid. Het verplicht ons op ieder moment zorgvuldig om te gaan, zowel met de
mensen waarvoor, als de omgeving waarin wij onze dingen doen.
Gepassioneerd betrokken bij de samenleving
Zo staan we in de wereld. Onze betrokkenheid is nooit vrijblijvend en nooit
onderhandelbaar. Gepassioneerd voegt daar onze gedrevenheid aan toe. Samen staan ze
model voor onze bereidheid grensverleggend te werken aan buurten en wijken, met en
voor de bewoners.
Open en aanspreekbaar
Dit zegt alles over onze houding. We zoeken actief de dialoog en gaan de confrontatie
niet uit de weg. We nodigen en dagen partners uit om met ideeën te komen. We
luisteren naar onze samenwerkingspartners en naar onze klanten. We zijn zichtbaar in de
wijken en buurten, aanspreekbaar voor iedereen. We doen wat we zeggen en zeggen wat
we doen.
2.1.1 Ondernemingsplan
Het huidige ondernemingsplan loopt van 2016-2020. Dit is een richtinggevend
ondernemingsplan dat continue zal worden bijgesteld met de titel ‘Doen wat ertoe doet’.
In dit plan hebben we aangegeven waar voor ons in de komende periode het accent ligt
en hoe we daaraan willen werken. Geen blauwdruk, onze maatschappelijke omgeving is
daarvoor te dynamisch. We richten ons met name op de gewenste maatschappelijke
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effecten van ons handelen. We vertalen dit jaarlijks in ons activiteitenplan naar concrete
projecten.
De strategische doelen waar we in ons ondernemingsplan op sturen:
A. Passend wonen
Voldoende goede, betaalbare woningen
B. Tevreden klanten
Eenvoudige, snelle dienstverlening
C. Prettig thuis
Lekker wonen in een zorgzame omgeving
2.1.2
Fraude en integriteit
Vanuit een gezonde basishouding blijven we continu werken aan bewustzijn over wat wel
en wat niet kan. In 2019 is sprake geweest van één integriteitsschending. Door de
organisatie is hierop adequaat gehandeld. De accountant komt onafhankelijk tot
hetzelfde oordeel. Deze schending heeft voor de organisatie geen financiële gevolgen.
Integriteit
BrabantWonen heeft een actueel integriteitsbeleid dat alle medewerkers bij
indiensttreding ontvangen. In 2019 is voor het eerst een e-learning-module over dit
onderwerp gemaakt en ingezet om het onderwerp integriteit levend te houden binnen de
organisatie. De leermodule maakt gebruik van reële situaties die zich bij een corporatie
voordoen rondom het thema integriteit.
In 2018 hebben we besloten het integriteitspel Reflect aan te schaffen. Het spel helpt
deelnemers op een informele en ludieke manier een afweging te maken tussen eigen
belang, teambelang en algemeen belang én daarnaast begrip te kweken voor de
zienswijze van anderen. Voor de oplossing van een vraag wordt verwezen naar wet- en
regelgeving of wordt er een appèl gedaan op het morele kompas van de deelnemers. In
2018 zijn drie medewerkers getraind als spelbegeleider en in 2019 is het spel voor het
eerst ingezet.
We hebben ervoor gekozen het spel
in eerste instantie te spelen met alle
nieuwe medewerkers en met de
teams die daarom vragen. Begin
2019 heeft het directieteam samen
met de managers het spel gespeeld.
Ook met alle medewerkers de
afdelingen Strategie, Beleid &
Organisatie en Sociaal Beheer &
Incasso is een bijeenkomst
georganiseerd om het spel te
spelen. Daarnaast is het spel
gespeeld met ongeveer 30 nieuwe
medewerkers.
Klokkenluidersreglement, reglement Ongewenste omgangsvormen en externe
vertrouwenspersoon
Naar aanleiding van de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’ hebben we een
klokkenluidersreglement. Daarnaast hebben we een reglement Ongewenste
omgangsvormen. Het klokkenluidersreglement geeft een goede basis om misstanden
aanhangig te maken.
BrabantWonen heeft een externe vertrouwenspersoon om medewerkers bij te staan bij
het melden van een misstand of integriteitsschending. Deze professional ondersteunt de
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medewerker ook in geval er sprake is van een klacht inzake ongewenste omgangsvormen
(zoals seksuele intimidatie en pesten).
De externe vertrouwenspersoon heeft in 2019 geen meldingen ontvangen van
medewerkers van BrabantWonen.
2.1.3
Governancestructuur
BrabantWonen is een stichting en een ‘toegelaten instelling’. De governancestructuur van
BrabantWonen is ingericht volgens de ‘tweelagen structuur’: een Raad van
Commissarissen (RvC) die op dit moment uit zes personen bestaat en een Raad van
Bestuur bestaand uit één persoon.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming en legt
daarover in dit bestuursverslag verantwoording af. De RvC ziet toe op de financiële
continuïteit, de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit), het maatschappelijk
presteren, de governancestructuur, een aantal gedragsaspecten (integriteit) en het
functioneren van het bestuur.
De taken van de bestuurder en de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Stichting
BrabantWonen (laatste wijziging d.d. 12 november 2018) en het reglement RvC. Tussen
de voorzitter van de RvC en de bestuurder bestaat regelmatig contact, ook buiten de
reguliere vergaderingen om.
In de statuten van Stichting BrabantWonen is bepaald dat de RvC bestaat uit tenminste
drie en ten hoogste zeven personen. Verder is in de statuten bepaald dat de werkzame
huurdersorganisaties het recht hebben een bindende voordracht te doen voor twee leden.
RvC-leden hebben een benoeming voor vier jaar. Herbenoeming voor een volgende
zittingstermijn is, conform het reglement en wetgeving, eveneens voor vier jaar.
Bij de samenstelling van de RvC is evenwicht van expertise op de diverse vakgebieden en
spreiding van maatschappelijke focus van belang. De selectie van nieuwe leden vindt
plaats conform het reglement ‘Selectiecommissie’. BrabantWonen heeft momenteel één
bestuurder. Hierdoor kan binnen deze functie geen differentiatie toegepast worden. De
RvC kent in 2019 een verdeling man/vrouw van 4/2. De RvC vindt een evenwichtige
verdeling belangrijk, maar de kwaliteit van de Raad is hierin leidend. Bij de werving van
nieuwe RvC-leden wordt ook gekeken naar een evenwichtige verdeling van zetels tussen
man en vrouw.
2.1.4
Governance en codes
Alle geledingen binnen BrabantWonen vinden goed bestuur, toezicht, transparantie,
externe verantwoording en financiële beheersing, oftewel een goede corporate
governance van essentieel belang. Wij onderschrijven de ambities, positionering en
rolopvatting van de Governancecode Woningcorporaties. Hier handelen we ook naar. De
corporate-governanceprincipes komen tot uitdrukking in documenten die BrabantWonen
heeft vastgesteld in de vorm van statuten, reglementen, protocollen, beleid en
processen. Die processen zijn gebaseerd op principes als functiescheiding,
controleerbaarheid, checks and balances, verantwoorden, transparantie en integriteit.
Op basis van de codes voeren we elke vier jaar een uitgebreide visitatie uit. De laatste
visitatie dateert van 2017. Het bijbehorende rapport staat op onze website.
2.1.5
Beleidscyclus
Alle besluiten die de directie neemt, spelen zich af binnen de context van onze
vierjaarlijkse beleidscyclus. Het ondernemingsplan geeft de richting aan: de
verbeterplannen die we maken, vloeien hier uit voort. We doorlopen voortdurend de
Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Dit helpt ons van verbeterplannen daadwerkelijk
verbeteringen te maken. Daarbij blijven we er alert op dat onze plannen aansluiten bij de
actuele ontwikkelingen. We kijken hierbij afwisselend naar buiten en naar binnen.
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2.1.6 Onderzoek en planning
Elke vier jaar nemen we deel aan het landelijk woningbehoefteonderzoek. We noemden
al de visitatie en de belanghoudercyclus. We doen ook motivatiemetingen bij onze
medewerkers. Voor de planning van ons beleid formuleren we een langetermijnvisie op
de woningmarkt en stellen we onze portfoliostrategie vast. Verder maken we
meerjarenplannen voor financiën en onderhoud en een treasury jaarplan en ontwikkelen
wijkvisies met onze maatschappelijke partners. Vanuit de PDCA-cyclus komen al deze
elementen ook jaarlijks terug: we herijken onze portfoliostrategie en meerjarenplannen
en stellen een kaderbrief op.
Een beschrijving van de Governancestructuur en de bijbehorende documenten staan op
onze website www.brabantwonen.nl.
2.1.7 Privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving is een actieplan AVG opgesteld dat in
2018 en 2019 is uitgevoerd.
Organisatiestructuur implementatie en uitvoering AVG
De bestuurder is op grond van de AVG-eindverantwoordelijke voor het implementeren en
uitvoeren van de AVG. De interne eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze
taken is belegd bij de directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering. De managers van de
verschillende afdelingen zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering. Zij
hebben op hun beurt weer medewerkers verantwoordelijk gemaakt voor bepaalde taken.
Daarnaast is een Privacyteam gevormd. Dit team bestaat uit 16 medewerkers van
verschillende afdelingen. De belangrijkste taak van het Privacyteam is het op de
werkvloer uitdragen van (het belang van) de AVG en het overbrengen van informatie en
kennis over de AVG. De leden zijn de ambassadeurs van de AVG.
De juridisch medewerker, de informatiebeheerder, de bestuurssecretaris en de manager
Control & Informatiebeheer vormen samen de stuurgroep AVG. Zij zijn verantwoordelijk
voor het monitoren, bewaken en zo nodig bijsturen van de acties inzake de AVG en de
risicovolging. Ook adviseren zij de bestuurder inzake de afhandeling van gemelde
datalekken.
Met deze structuur heeft BrabantWonen er bewust voor gekozen geen Functionaris
Gegevensbescherming of een Privacy Officer aan te stellen.
Privacybeleid
BrabantWonen heeft een Privacybeleid. Hierin is de visie van BrabantWonen op
privacybescherming beschreven, evenals de organisatiestructuur en de verschillende
documenten die zijn opgesteld in het kader van de AVG. Documenten die in het kader
van de AVG zijn herijkt of beschreven zijn: het privacyreglement, de privacy- en
gedragsregels, de verwerkersovereenkomst, het verwerkingsregister, de procedure
datalekken, de procedure klantrechten en het informatiebeveiligingsbeleid.
Informatiebeveiligingsbeleid
BrabantWonen heeft een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is door een externe
partij getoetst en voldoet aan de NEN27001 norm.
Datalekken
Intern zijn in 2019 19 datalekken gemeld, waarvan wij 8 datalekken hebben gemeld aan
de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er zich een datalek voordoet volgen we de richtlijnen
van de Autoriteit Persoonsgegevens om de afweging te kunnen maken of het extern
gemeld moet worden.
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2.2
Bod aan de gemeenten en prestatieafspraken
Ook in 2019 analyseerden we samen met de gemeenten, woningcorporaties en
huurdersvertegenwoordiging de lokale (sociale) woningmarkt en maakten voor 2020
concrete afspraken over onze inzet en gezamenlijke speerpunten.
BrabantWonen heeft in 2019 prestatieafspraken gemaakt met de
huurdersvertegenwoordiging, de andere woningcorporaties en de gemeenten waarin wij
actief zijn. Vóór 1 juli brengen we hiertoe een bod uit aan de gemeenten met onze
voorgenomen activiteiten. Vervolgens zijn we hierover in gesprek gegaan met de
gemeenten en huurdersvertegenwoordiging om tot prestatieafspraken te komen. In
december zijn de prestatieafspraken getekend.
In de prestatieafspraken hebben we afgesproken welke gezamenlijke inspanningen we
leveren om voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en energiezuinige woningen in
prettige wijken te realiseren. Daarmee vormen deze afspraken een belangrijk deel van de
projecten en activiteiten waar we als organisatie volgend jaar mee aan de slag gaan.
In alle gemeenten waarmee we prestatieafspraken maken, ligt de nadruk op de volgende
onderwerpen:
• We willen dat woningzoekenden sneller een woning kunnen vinden, daarom gaan we
bouwen om zo meer sociale huurwoningen toe te voegen in de gemeenten.
• Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor speciale doelgroepen. Denk hierbij aan
mensen die voorheen in een beschermde woongroep zouden wonen, maar nu langer
thuis moeten wonen. Of starters en senioren.
• We zetten stevig in op duurzaamheid, door zoveel mogelijk energiezuinig te
renoveren en energieneutraal te bouwen, maar ook door bijvoorbeeld anders naar
materiaalgebruik te kijken.
• Leefbaarheid is een belangrijk onderwerp: we willen gedifferentieerde buurten waarin
het voor alle mensen fijn wonen is.
2.3
Regio
BrabantWonen is actief in 11 gemeenten. In sommige gemeenten en/of kernen gaat het
om een enkel (woon)zorgcomplex. Gemeenten en ook collega corporaties hechten steeds
meer waarde aan de inbreng van BrabantWonen. We bezien ons werkgebied in
samenhang. We staan open voor samenwerking, mits die past in onze portfoliostrategie
en maatschappelijke opgave. Als we actief worden in een gemeente, maken we
volwaardige prestatieafspraken. In 2019 deden we dit samen met de gemeenten Sint
Michielsgestel, Bernheze en Meierijstad. Met de gemeente Landerd maakten we in goed
overleg geen prestatieafspraken, maar ontwikkelen we wel een regulier project.
2.4
Invloed van huurders op beleid en werkwijze
BrabantWonen hecht veel waarde aan het zoveel mogelijk afstemmen van haar
dienstverlening op de wensen en behoeften van haar bewoners. Tegelijkertijd wordt ook
een steeds groter beroep op bewoners gedaan om langer zelfstandig te blijven wonen en
een bijdrage te leveren aan een plezierige woonomgeving. Alleen door in gezamenlijke
verantwoordelijkheid te werken aan een schone, veilige en fijne woonomgeving, kunnen
we de leefbaarheid in complexen en buurten op een aanvaardbaar peil houden.
Dit kan alleen als bewoners bereid zijn met ons mee te denken, mee te praten en mee te
doen. De participatie van bewoners stimuleren we op allerlei niveaus. Zo hebben we een
klankbordgroep, de voorbereidingsgroep in Oss, het petit comité in ’s-Hertogenbosch en
zijn er verdiepingsgroepen op thema’s waar bewoners aan deelnemen. Daarnaast zijn er
ook nog de leden van de ongeveer 80 bewonerscommissies en de vele individuele,
actieve huurders die elk op een eigen manier een bijdrage leveren aan een fijne
woonomgeving.
Meedenken, meepraten en meedoen kan op meerdere niveaus van onze dienstverlening.
Sommige bewoners denken mee over specifieke projecten en leefbaarheidsvraagstukken
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in hun complex of wijk en anderen buigen hun hoofd over volkshuisvestelijke
vraagstukken die voor alle bewoners van belang zijn.
De ene bewoner levert meerdere keren per jaar een bijdrage terwijl de ander alleen
participeert bij een specifiek onderwerp. Op welk niveau en hoe vaak bewoners
meedenken, meepraten of meedoen maakt niet uit. We zien namelijk in de praktijk dat
samenwerken vrijwel altijd tot een beter wederzijds begrip en resultaat leidt. Dat is waar
het om gaat.
We hebben een apart jaarverslag Participatie gemaakt. Dit volledige jaarverslag is
opgenomen als bijlage 3. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2019.
2.4.1 Uitgangspunten participatie
De afgelopen jaren hebben we een beweging ingezet die meer gericht is op informele
participatie, coproductie en samenwerking. In 2019 hebben we de volgende vijf
uitgangspunten geformuleerd waarlangs we de komende jaren participatie verder
ontwikkelen:
1) Informeel waar het kan, formeel waar het moet
We werken zoveel mogelijk met informele manieren van participatie om aan te sluiten
bij de maatschappelijke ontwikkelingen en zoveel mogelijk mensen, op hun eigen
manier, te laten participeren. Om tegelijkertijd tegemoet te komen aan de
uitgangspunten van de Woning- en overlegwet, streven we naar formalisering van de
informele participatie. In de praktijk betekent dit dat we aan de voorkant duidelijk
maken hoe ver de participatie kan gaan: informeren, raadplegen, samen beslissen of
samen produceren. Afhankelijk van de aard van het onderwerp is sprake van
informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. In de twee laatste situaties vragen
we bewoners expliciet schriftelijk en onderbouwd hun advies of instemming/afwijzing
kenbaar te maken.
2) We gaan op zoek naar stemmen ‘die we weinig horen’
Onze bewoners en woningzoekenden hebben verschillende belangen. Deze willen wij
kennen en serieus nemen. Daarom gaan we actief op zoek naar nieuwe doelgroepen
die nu nog te weinig betrokken zijn. Ons streven is qua leeftijd, gezinssamenstelling,
opleiding, type woning, cultuur en religie met een zo breed mogelijke groep bewoners
vorm en inhoud te geven aan participatie.
3) We bieden diverse mogelijkheden om aan te sluiten en mee te doen
Onze bewoners willen we graag veel meer betrekken dan wettelijk gezien van ons
wordt gevraagd. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat participatie onze
dienstverlening verbetert en mensen hierdoor prettiger wonen. Juist individuele
meningen zijn van groot belang voor onze dienstverlening. Daarom benaderen we
bewoners zoveel mogelijk op basis van hun persoonlijke interesses, mogelijkheden
en/of kwaliteiten.
4) Meer coproductie en samenwerken
Het belangrijkste verschil met de letter van de wet is dat we de kracht van het
argument, verschillende observaties en invalshoeken, zwaarder laten wegen dan
belangenvertegenwoordiging. Samen werken aan beleids- en productontwikkeling en
aan de kwaliteit van onze dienstverlening, met een open houding van onze kant en
betrokken bewoners is een verrijking én verdieping ten opzichte van de traditionele
vormen van bewonersparticipatie. We doen er alles aan om de wensen, ideeën en
ervaringen ook daadwerkelijk te gebruiken en daarmee meerwaarde te creëren. De
opbrengst van participatie maken we zo goed mogelijk zichtbaar zodat bewoners
terugzien wat hun bijdrage is geweest.
5) Trial en error
Participatie vraagt om de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de
organisatie. Wat vandaag werkt, werkt morgen niet meer en vice versa. Wat bij de
ene persoon werkt, hoeft niet bij een ander te werken. Dit geldt ook voor plaatsen,
wijken, buurten en complexen. Dit betekent dat we continue moeten blijven
vernieuwen.
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2.4.2 Klankbordgroepen
In zowel Oss als ’s-Hertogenbosch nemen ruim vijftig bewoners actief deel aan de
klankbordgroepbijeenkomsten. De klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ideeën,
meningen en wensen van bewoners op te halen en ze te informeren over ontwikkelingen
bij BrabantWonen. De deelnemers komen in principe viermaal per jaar bij elkaar. Iedere
bijeenkomst wordt voorbereid met het Petit Comité in ’s-Hertogenbosch en de
voorbereidingsgroep in Oss.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
Oss
• 19 februari 2019: Proeftuin Ruwaard
• 23 april 2019: Bewonerscommissies
• 24 september 2019: Veiligheid
• 3 december 2019: Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
’s-Hertogenbosch
• 18 februari 2019: (ont)labeling
• 15 april 2019: Bewonerscommissies
• 30 september 2019: Veiligheid
• 2 december 2019: Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
2.4.3 Samenwerkingsovereenkomst BrabantWonen en Petit Comité ‘s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch vormen zeven deelnemers van de klankbordgroep het zogenaamde
Petit Comité. Zij zijn een groep bewoners die zowel klankbordgroepen mee voorbereiden,
maar ook namens de klankbordgroep ’s-Hertogenbosch altijd deelnemen aan de
verdiepingsgroepen. Daarnaast vertegenwoordigen zij ook de bewoners van
BrabantWonen in het Stedelijk Huurders Platform (SHP).
In 2019 hebben we met elkaar gesprekken gevoerd over de samenwerking met elkaar.
Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op basis van de eerder
genoemde uitgangspunten. Deze samenwerkingsovereenkomst werd op 11 februari 2020
ondertekend.
2.4.4 Overleg met Stedelijk Huurders Platform (SHP) ‘s-Hertogenbosch
We voeren in ’s-Hertogenbosch samen met JOOST, Mooiland en Zayaz regelmatig overleg
met het SHP om de betrokkenheid en invloed van bewoners te bevorderen op woon- en
volkshuisvestingsbeleid op stedelijk niveau. Dit overleg is gelieerd aan het drie
partijenoverleg (DPO), waar behalve de directeuren van de corporaties ook de gemeente
aanschuift. Het SHP is gesprekspartner bij de prestatieafspraken en het sociaal
woonakkoord. Vanuit de klankbordgroep zijn enkele leden vertegenwoordigd in het SHP.
Op deze manier praten de vertegenwoordigers uit de klankbordgroep mee over allerlei
stedelijke onderwerpen en vraagstukken. In de klankbordgroep vindt terugkoppeling
plaats over wat in het SHP is besproken.
2.4.5 Cliëntenraden
Binnen onze intramurale locaties zijn de cliënten vertegenwoordigd via cliëntenraden.
Binnen de bestaande overlegvorm tussen lokale cliëntenraden en BrabantZorg, is het
gebouw een onderdeel van het overleg. Vanuit deze overlegvorm koppelt BrabantZorg
terug aan BrabantWonen als het gaat om onderwerpen die direct de woon- en/of
leefomgeving van de bewoners betreffen. In ontwikkeltrajecten van zorglocaties wordt de
cliëntenraad ook altijd actief betrokken en geïnformeerd.
2.5
Samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg
Het doel van de samenwerking is en blijft de gezamenlijke klanten zo lang, zo plezierig en
zo thuis mogelijk te laten leven en wonen, in een veilige leefomgeving. Als dat niet meer
gaat, streven we minimaal naar behoud van eigen regie. Waar mogelijk en waar dat nodig
is, werken we samen met één of meer welzijnsorganisaties. We staan voor een
pragmatische aanpak, waarbij samenwerking met lokale partijen en bewoners essentieel is.
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De samenwerking met BrabantZorg is bijzonder en uniek, maar niet exclusief. Bij de
integrale gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheidsvraagstukken nodigen wij ook andere
(zorg)partijen uit om met ons samen te werken.
Onderstaand enkele highlights uit 2019.
ComfortWonen
In april 2019 vond de introductie plaats van ComfortWonen. ComfortWonen biedt onze
klant beduidend lagere kosten voor vaste diensten, geen lokale arrangementen meer,
maar uniforme keuzediensten voor centraal vastgestelde prijzen, de klant betaalt alleen
voor keuzediensten die bij hem of haar passen en heeft de mogelijkheid diensten
(tijdelijk) ‘aan’ of ‘uit’ te zetten.
Er is voor de woningen waar ComfortWonen wordt aangeboden een aparte website:
www.comfortwonenbrabant.nl. Eind 2019 waren 234 ComfortWoningen verhuurd
(bewoners die zijn overgestapt van Zorgwonen naar ComfortWonen en nieuwe
bewoners). Eind 2019 was het aantal inschrijvingen via de website 840.
Transformatie De Heegt in Geffen en Maasland in Herpen
Voor beide locaties is eind 2018 een gedetailleerd programma van eisen opgesteld. In
samenwerking met de gebruikers van BrabantZorg streven we naar ‘zo thuis mogelijk
wonen’. De locaties worden geschikt gemaakt voor groepswonen. Daarbij is veel
aandacht voor dagelijks ritme en ‘samen wonen’. In de individuele woningen wordt
gestreefd naar maximale privacy, zelfbeschikking, zelfredzaamheid en keuzevrijheid.
Daarnaast worden de woningen geschikt gemaakt om op een goede manier ook
zwaardere zorg te kunnen verlenen. Hiervoor worden onder andere badkamers
aangepast en doorgangen verbreed. We verduurzamen door de gebouwen
installatietechnisch te verbeteren en te isoleren. In de locatie Maasland komt ruimte voor
40 bewoners en in de locatie de Heegt voor 26 bewoners. In 2019 hebben we de plannen
verder uitgewerkt in een bouwteam. Daarmee zal voor beide locaties het huurcontract
met 15 jaar worden verlengd. Zowel het directieteam van BrabantWonen als de Raad van
Bestuur van BrabantZorg zijn akkoord met de plannen. Begin 2020 wordt de goedkeuring
van de Raad van Toezicht van BrabantZorg verwacht, daarna kan de realisatie starten.
Transformatie Nieuwe Hoeve
In 2018 is besloten in het huidige gebouw te investeren zodat het nog voor 5 jaar kan
worden gebruikt. Vooral op het gebied van installaties en brandveiligheid zijn
aanpassingen noodzakelijk. Deze werkzaamheden starten in 2019. Daarnaast is eind
2018 een begin gemaakt om de visie voor de toekomst van ‘de nieuwe hoeve’ vorm te
geven. Deze visie is in 2019 uitgewerkt tot een compleet plan waarin groenbeleving,
ruimte en kleinschaligheid de belangrijkste dragers zijn. Begin 2020 wordt het plan
financieel getoetst en moet het budget en de structuuropzet worden goedgekeurd. De
verwachting is dat in het voorjaar 2020 een investeringsvoorstel gereed is zodat de
besluitvorming vóór de zomer kan plaatsvinden.
Loovelt Oss
In 2019 is gestart met de eerste verkenning voor de mogelijkheden van het complex
Loovelt in Oss. Omdat binnen Oss meerdere complexen zijn met een
huisvestingsvraagstuk hebben we met BrabantZorg en de gemeente Oss overleg over de
inzet van zorg op de verschillende locaties. Uit dit overleg komt ook een visie voor
Loovelt voort.
Kloosterkwartier Veghel
In 2018 tekenden we een intentieovereenkomst met Zenzo en BrabantZorg voor de
ontwikkeling van het Kloosterkwartier in Veghel. Deze ontwikkeling omvat 36
appartementen op het voormalige ziekenhuisterrein en minimaal 40 woningen in de
kloostertuin. De 36 appartementen zijn bedoeld voor mensen met een thuiszorgbehoefte.
Zij kunnen zorg afnemen bij BrabantZorg. Hiervoor zijn in 2019 de plannen verder
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uitgewerkt en is een investeringsbesluit genomen. In 2020 start de bouw. De oplevering
staat gepland voor het voorjaar van 2021.
2.6
Woningcorporaties
‘s-Hertogenbosch
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch werken we intensief samen met Zayaz, JOOST en
Mooiland. Dit gebeurt onder andere tijdens het overleg van Bossche
corporatiedirecteuren (DBW) en in de uitvoering van de prestatieafspraken.
Oss
In de regio Oss zijn naast BrabantWonen ook Mooiland en Area actief. We voeren overleg
met beide corporaties en stemmen onze activiteiten en voornemens zoveel mogelijk af.
Dit vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking met andere corporaties bijdraagt
aan een betere dienstverlening aan onze klanten.
Lente
In 2014 is het samenwerkingsverband ‘Lente’ van start gegaan. Binnen Lente werken 8
Brabantse corporaties samen (Tiwos, Zayaz, WonenBreburg, Casade, Area, Alwel,
Stadlander en BrabantWonen). Deze corporaties koesteren wat ze, bewezen, goed doen
en kunnen, laten waar ze niet van zijn en werken permanent aan datgene wat beter kan
en moet. De uitgangspunten van Lente zijn:
• We werken aan lokale verbinding.
• We werken vanuit een dienstbare houding naar de gemeenschap.
• We geven de regie over wonen zoveel mogelijk terug aan bewoners.
• We staan open voor samenwerking met belanghouders.
• We lopen niet weg voor leefbaarheidsvraagstukken.
• We stimuleren zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
Ook in 2019 hebben we intensief samengewerkt met collega-corporaties in Lenteverband voort. Naast het bestuurlijk overleg en het opleidingsprogramma dat voor
bestuurders wordt georganiseerd, kent Lente 5 programma’s:
1. Mensgericht organiseren / procesmanagement.
Het doel van dit programma is het opdoen van inspiratie op een
organisatieontwikkeling die past bij een maatschappelijke organisatie en het leren
van hoe andere corporaties dit soort thema’s aanpakken.
2. Inkoop
Het doel van dit programma is door middel van gezamenlijke inkoopprojecten een
betere prijs bedingen, professionelere contracten afsluiten, gezamenlijk te monitoren
en leren. Daarnaast is het doel te komen tot professioneler contract- en
leveranciersmanagement.
3. Maatwerk
Met dit programma wordt beoogd maatwerk als werkwijze voor
corporatiemedewerkers bekend en hanteerbaar te maken. Dit door middel van een
learning community ondersteund door de School voor Publieke Waarden. De learning
community biedt handvatten voor het toepassen en verantwoorden van maatwerk en
biedt een platform om met elkaar kennis en ervaring te delen.
4. Duurzaamheid
Dit programma heeft meerdere invalshoeken: energie (besparen, CO 2 neutraal,
warmtenetten, hernieuwbare energie opwekken etc.), klimaatadaptatie/biodiversiteit
(vergroenen en ontstenen, waterbeheer), circulariteit (beperken afval, herbruikbare
grondstoffen) en bewustwording (vertrek vanuit de leefwereld van onze bewoners) en
kent ook meerdere doelen:
• Van elkaar leren binnen de genoemde invalshoeken en langs verschillende lijnen
(nieuwe wetgeving, innovatie in de oplossing, samenwerking in de keten)
• Organisatie en leren van onze gezamenlijke challenge.
• Koppeling met verduurzamen inkoop.
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5. Vitale wijken en buurten
De leefbaarheid van veel van de Lente-buurten staat behoorlijk onder druk. Reden
om dit vijfde programma vanuit Lente-verband op te pakken. Dit programma kent
twee sporen: uitwisselen van bestaande praktijken en het zoeken naar nieuwe
oplossingen voor oude vraagstukken.
Naast deelname aan bovengenoemde onderwerpen, neemt BrabantWonen ook deel aan
de Lente-challenge ‘De WarmteWissel’ die eind 2019 is gestart.
Om alle ‘Lente-huizen’ CO2-neutraal te maken worden marktpartijen opgeroepen mee te
doen aan De WarmteWissel. In deze challenge wordt gezocht naar een alternatief voor de
individuele aardgasgestookte cv-ketel dat met neutrale energielasten voor de bewoner
minder of geen aardgas verbruikt. In maart 2020 zijn de winnaars van de challenge
bekendgemaakt.
2.7
Organisatieontwikkeling en -structuur
Onze organisatievorm
De hoofdstructuur van onze organisatie bestaat uit de directie Klant & Samenleving, de
directie Vastgoed & Bedrijfsvoering en het bestuur. Het directieteam bestaat uit drie
personen.

Klant & Samenleving
Vanuit Klant & Samenleving zorgen we voor de lokale verankering, voor het overleg met
onze belanghouders, voor het organiseren van participatie en voor de kwaliteit van
dienstverlening aan onze klanten.
Vastgoed & Bedrijfsvoering
De verantwoordelijkheid van Vastgoed & Bedrijfsvoering is het behoud van de financiële
continuïteit, het definiëren van de ‘budgettaire ruimte van het speelveld’ en het efficiënt
exploiteren van het vastgoed.
2.8
Personeel en Organisatie
2.8.1 Personeelskosten
Salarissen
Begroot
Realisatie
Verschil

€ 10.304.728
€ 10.046.987
€ - 257.741

Sociale
lasten
€ 1.682.721
€ 2.295.205
€ 612.484

Pensioenlasten
€ 1.440.558
€ 1.574.528
€ 133.971

Inleen

Overige

Totaal

€ 1.410.212
€ 1.530.413
€
120.201

€ 1.083.570
€ 1.102.667
€
19.097

€ 15.921.788
€ 16.549.800
€
628.012

De stijging van de sociale lasten wordt voor € 464.000,- veroorzaakt door de naheffing
van de Belastingdienst voor het privégebruik van auto’s met betrekking tot de jaren
2014-2018. De overige overschrijding van de personeelskosten is te wijten aan de
hogere inleenkosten. De salariskosten blijven echter binnen de begroting.
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2.8.2 Werkkostenregeling
De fiscale loonsom over 2019 bedroeg € 9.732.884,-.
De ruimte voor de werkkostenregeling (1,2%) bedroeg derhalve € 116.795,-.
We realiseerden € 96.092,-.
2.8.3 Personele wisselingen
In 2019 zijn 16 medewerkers (12,28 fte) uit dienst getreden. 5 medewerkers hebben
‘regulier’ opgezegd. Eén medewerker is op initiatief van de werkgever uit dienst gegaan,
4 medewerkers hebben gebruikgemaakt van de pensioenregeling. Bij 3 vertrokken
medewerkers eindigde de afspraken vanuit het Sociaal Plan en van 3 medewerkers is het
tijdelijke contract beëindigd. Deze uitstroom heeft 5 collega’s kansen geboden om intern
door te stromen. Vacatures die vervolgens zijn ontstaan, zijn extern ingevuld.
We hebben 16 (13,39 fte) nieuwe collega’s welkom geheten. Tevens heeft in 2019 een
aantal collega’s hun contracturen aangepast. We sluiten het jaar af met een bezetting
van 195,1 fte (inclusief inhuur en stagiaires).
2.8.4 Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2018 is het verzuimpercentage 2019 gestegen van 5,39% naar 5,51%.
We zitten daarmee 1,51% boven het streefcijfer van 4%.
Met een gemiddelde verzuimfrequentie van 0,94 zitten we iets onder het cijfer van 2018
(0,99) en zitten we organisatie-breed net onder het streefcijfer én het landelijk
gemiddelde van 1,00. Er zijn echter wel verschillen tussen de verschillende
bedrijfsonderdelen.
De gemiddelde verzuimduur ligt landelijk op 7,6 dagen per werknemer. Met een
gemiddelde verzuimduur van 17 dagen per werknemer scoren we als BrabantWonen te
hoog. Het langdurig verzuim is toegenomen met een gemiddelde van 3,67% ten opzichte
van 2018 (2,84%).
2.8.5 Arbo
De Arbocommissie is in 2019 vier keer bij elkaar gekomen en heeft de voortgang van het
actieplan gecoördineerd en bewaakt.
De grootste klus was het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Deze
is door de twee preventiemedewerkers ingevuld en goedgekeurd door de Arbodienst. De
RI&E en bijbehorend plan van aanpak zijn ter instemming aangeboden aan de
Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft in februari 2020 instemming verleend.
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak.
In 2019 hebben 5 agressie-incidenten plaatsgevonden die conform het agressieprotocol
zijn afgewikkeld.
’s-Hertogenbosch:
• 1 incident met externe partij (onderaannemer)
• 1 incident tegen een medewerker
Oss:
• 1 incident met externe partij (onderaannemer)
• 2 incidenten tegen een medewerker
Het Alarm Opvolg Team is 18 keer opgeroepen, waarvan het 13 keer loos alarm betrof
’s-Hertogenbosch:
• 2 oproepen waarvan 1 loos alarm
• Bij de andere oproep is de huurder zelf vertrokken
Oss:
• 16 oproepen waarvan 12 keer loos alarm
• Bij 2 oproepen is inzet van de politie gevraagd
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Bij 2 oproepen is de huurder zelf vertrokken

2.9.6 Overige statistieken
43% van onze medewerkers werkt parttime, ten opzichte van 2018 (41,18%) is dat een
lichte stijging. De verhouding man-vrouw is met 51-49 verbeterd ten opzichte van 2018
(54 - 46). De gemiddelde leeftijd bedraagt 48 jaar en komt overeen met de gemiddelde
leeftijd van 2018.
2.8.7 Investeren in medewerkers
Begin 2019 bedroeg het saldo van het individueel loopbaanbudget € 673.677,50. Het
eindsaldo van 2019 is € 656.324,-. De uitgaven scholing en training in het kader van het
loopbaanbudget bedroegen € 17.353,50. In 2019 heeft BrabantWonen naast het
loopbaanbudget € 458.489,- geïnvesteerd in reguliere functie-gerelateerde opleidingen
en ontwikkeling van haar medewerkers.
In 2019 is in samenspraak met de Ondernemingsraad de regeling ‘vitaliteit’ tot stand
gekomen. De fietsregeling, regeling bedrijfszwemmen en fitnessregeling zijn dusdanig
uitgebreid dat nu het (deels) vergoeden van contributiekosten van een sportvereniging
mogelijk is.
In 2019 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de herijking van het
ziekteverzuimprotocol. In 2020 staat in dit kader een verzuimtraining voor
leidinggevenden gepland.
2.8.8 Strategisch HR-plan
In 2017 stelden we het strategisch HR-plan vast. Daarin benoemden we 3 doelen:
Passend werken, Tevreden medewerkers en een Prettige organisatie en 4 thema’s waar
we de komende tijd aandacht aan besteden (leiderschap & eigenaarschap, samenwerken,
wendbaarheid en de eigen persoonlijke ontwikkeling). Deze leiden vervolgens tot 10
vastgestelde projecten:
1. Leiderschapsprogramma
2. Goede werkplek
3. Cultuurprogramma
4. Multidisciplinair samenwerken in projecten
5. Strategische personeelsplanning
6. Flexibele functieprofielen
7. Beoordelen en competentiemanagement
8. Regie op je loopbaan
9. Ontwikkeling van opleidingsplannen
10. Self-service portal
Hieronder volgt een korte toelichting op de stand van zaken van de projecten:
• Leiderschapsprogramma en cultuurprogramma (1 en 3) - Cultuur en leiderschap zijn
geen losstaande ‘activiteiten’ die je gaat uitvoeren. Leiderschap, Cultuurprogramma
en Eigenaarschap bepalen in hoge mate ‘hoe’ je het voor elkaar gaat krijgen. In onze
nieuwe klantvisie en ons duurzaamheidsbeleid gaat een belangrijk deel ook om
cultuur. De houding die we aannemen naar onze klanten en het gedrag dat we van
elkaar verwachten. Dit betreft een continue proces. Eind 2019 is een projectgroep
gestart die een voorstel voorbereidt over leiderschapsontwikkeling.
• Goede werkplek (2) – Het voorstel voor flexibel werken (werkplek, werklocatie,
werktijden, balans werk en privé) is uitgewerkt en heeft, met instemming van de
Ondernemingsraad, geleid tot een vastgesteld beleid over flexibel werken.
• Multidisciplinair samenwerken in projecten (4) – In 2019 zijn alle trainingen
projectmatig werken gehouden en afgerond. Nieuwe medewerkers worden,
afhankelijk van de functie, opgeleid zodat projectmatig werken verankerd is in de
organisatie. Er zijn facilitators benoemd voor een betere begeleiding en
ondersteuning van de interne projecten.
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Strategische personeelsplanning (5) – De voorbereidende werkzaamheden van de
strategische personeelsplanning zijn eind 2019 gepresenteerd aan het directieteam.
De notitie wordt verder uitgebreid en in 2020 definitief gemaakt met bijbehorend
actieplan.
Flexibele functieprofielen (6) – Dit proces is in 2019 afgerond. Alle functies zijn
herschreven en ingedeeld. De bezwarenprocedure is afgerond.
Beoordelen en competentiemanagement (7) – In 2019 is gestart met de invoering
van Peddy. Een digitale ontwikkeltool waarbij medewerkers de regie hebben over hun
eigen ontwikkeling. Gestart is met de afdelingen Sociaal Beheer & Incasso en
Facilitaire Zaken. In december zijn de eerste resultaten en ervaringen besproken met
het management en is besloten tot een verdere uitrol in de organisatie vanaf januari
2020.
Regie op je loopbaan (8) – Naast het verder uitrollen van Peddy zal Expeditie
Loopbaan opnieuw gestalte krijgen. Hierdoor hebben we de mogelijkheid
medewerkers meer instrumenten aan te bieden om zichzelf te ontwikkelen en
ontstaat een nauwe samenwerking met collega corporaties op het gebied van ‘leren
van elkaar’, ‘kennis delen’ en medewerkers de gelegenheid geven bij een andere
corporatie ‘in de keuken te kijken’ en daar ervaringen op te doen.
Ontwikkeling van opleidingsplannen (9) - Dit project volgt na project 5 (strategische
personeelsplanning).
Self-service portal (10) – In 2019 is gestart met het digitaliseren van de
administratieve processen binnen P&O waarbij gewerkt wordt met workflows. Vanaf
februari 2020 wordt dit fasegewijs ingevoerd waarbij het gehele administratieve
proces geautomatiseerd en gedigitaliseerd is.

2.8.9 Social Return
Nieuwbouwprojecten
Bij onze nieuwbouwprojecten streven we naar een aandeel van 4% in plaats van 2% bij
het inzetten van leerlingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leggen
we vast in de bestekken en brengen we bijvoorbeeld tijdens bouwvergaderingen continue
onder de aandacht. Aangezien het erg lastig is om dit concreet in onze projecten in de
hele keten te realiseren, monitoren en borgen, gaan we in 2020 gebruik maken van de
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is een (landelijk) keurmerk van TNO.
Meerdere organisaties (zowel overheid, woningcorporaties als opdrachtnemers) in onze
regio zijn gecertificeerd. PSO gaat over de mate waarin het sociaal ondernemen is
geïntegreerd in de gehele bedrijfsvoering. Een gevolg hiervan is dat we niet meer per
specifiek project hoeven te rapporteren. Zie ook www.pso-nederland.nl. Door het
optellen van alle inzet van Social Return in al onze bedrijfsprocessen kunnen we een
hoog niveau halen op de prestatieladder. Onze ambitie is tenminste trede 2 te behalen.
De monitoring en certificering gebeurt door PSO.
Afdeling Facilitaire Zaken
Binnen de afdeling Facilitaire Zaken worden diverse werkzaamheden verricht door
personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Via de organisatie Dichterbij zijn
twee medewerkers werkzaam bij BrabantWonen. Schoonmaakwerkzaamheden in de
kantoorpanden worden door IBN uitgevoerd samen met eigen medewerkers.
Samen met de GGZ in Oss
Het Verdihuis in Oss biedt crisisopvang, woonbegeleiding en beschermd wonen aan
mensen die het moeilijk hebben, met als doel ze opnieuw te laten deelnemen aan de
samenleving. Samen met het Verdihuis bieden we een zinvolle dagbesteding aan deze
groep mensen. Dit gebeurt onder andere door het schoonmaken van brandgangen.
Daarnaast worden door jongeren vanuit de GGZ Oost-Brabant elke maandag
werkzaamheden verricht in en rondom onze complexen aan de Van Veldekestraat in Oss.
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het prikken van afval, het verrichten van
klusjes en het ophalen van vuilnis/rommel.
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2.9
Verslag van de Raad van Commissarissen
Inleiding
Elk jaar leggen we als Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop
wij het intern toezicht vormgeven. We doen dit vanuit onze rol als toezichthouder, als
werkgever en als adviseur.
Over besturen en toezichthouden
Toezichthouder, werkgever, adviseur, netwerker
De Raad van Commissarissen is het intern toezichthoudend orgaan bij BrabantWonen. We
houden toezicht op het functioneren van het bestuur, het beleid en de algemene gang van
zaken binnen BrabantWonen. Het beleid van het bestuur toetsen we aan wet- en
regelgeving en de Governancecode voor woningcorporaties en ons eigen governance- en
toezichtskader. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur gevraagd en
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag)
van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
De Raad van Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de
jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die BrabantWonen elke
vier jaar laat uitvoeren.
2.9.1 De Raad als toezichthouder
Legitimatie
De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten
zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het reglement Raad van
Commissarissen en de bijbehorende bijlagen.
Aan de hand van het toezichtkader toetsen we de inzet en behaalde resultaten aan de
met het bestuur gemaakte prestatieafspraken en aan meer specifieke door het bestuur
vastgestelde en door ons goedgekeurde beleids- en financiële kaders, zoals:
• De statuten en reglementen.
• Het ondernemingsplan.
• De portfoliostrategie (inclusief bijvoorbeeld het huur- en verkoopbeleid).
• Het statuut Investeringen & Verbindingen, het Financieel Statuut, het Reglement
Financieel Beheer en Beleid en het Fiscaal Statuut.
• Het Inkoop en aanbestedingsbeleid.
• De (meerjaren)begroting en het activiteitenplan van BrabantWonen.
We kijken of onze inzet maatschappelijk verantwoord is. We baseren ons oordeel op
informatie uit de tertiaalrapportages en informatie afkomstig van het bestuur, de directie
en de medewerkers.
Ook de externe belanghouders en toezichthouders betrekken we in onze
oordeelsvorming, via informatie vanuit:
• De belanghoudercyclus.
• De Autoriteit woningcorporaties (Aw).
• Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
• Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
• Gemeenten.
• De media.
Daarnaast spelen de bevindingen van de vierjaarlijkse visitatie een rol. In 2017 is
BrabantWonen voor het laatst gevisiteerd.
Commissies
De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies ingesteld: de Auditcommissie, de
Remuneratiecommissie en de Selectiecommissie. Elke commissie heeft een eigen reglement
dat onderdeel is van het reglement van de Raad van Commissarissen. De volledige Raad van
Commissarissen ontvangt een verslag van de vergaderingen van de commissies.
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De Remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening
van onze taken op het gebied van de beoordeling van het functioneren van het bestuur en
zijn beloning. De Auditcommissie ziet toe op het financiële beleid, de risico’s, treasury en
het interne beheerssysteem.
De derde commissie betreft de Selectiecommissie. Deze commissie heeft tot taak nieuwe
leden te werven, selecteren en voor te dragen voor benoeming door de Raad van
Commissarissen.
Governancecode Woningcorporaties
BrabantWonen hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: het integer en
transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht en het afleggen van
verantwoording over het uitgevoerde toezicht. Om het vertrouwen in corporaties te
bevorderen, zijn de regels over goed bestuur ondergebracht in de Governancecode
Woningcorporaties.
Vanaf 21 november 2019 is de Governancecode woningcorporaties 2020 van kracht. Zowel
het bestuur als de Raad van Commissarissen onderschrijven de inhoud van de nieuwe
Governancecode. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie,
externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. In de
Governancecode 2020 is nadrukkelijk aandacht voor de rol van zowel de corporatie als de
RvC ten opzichte van de lokale netwerken.
De vijf principes van de Governancecode zijn uitgewerkt in (in totaal) 59 bepalingen. De
code kent twee type bepalingen: ‘pas toe’ en ‘past toe of leg uit’.
In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van
bestuur en Raad van Commissarissen te bevorderen, is afwijking met ‘leg uit’ op een
aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de
betreffende bepalingen in de code weergegeven.
Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan kunnen afwijken als dit volgens
de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog steeds in de
geest van het principe te worden gehandeld en moet de corporatie op inzichtelijke wijze
onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Indien zij op
deze wijze gemotiveerd afwijkt, volgt zij dus ook de code.
BrabantWonen voldoet aan de Governancecode 2020 en wijkt af met ‘leg uit’ bij de
volgende bepaling:
Bepaling
‘Leg uit’
Bepaling 3.2
De heer Windmüller werkt sinds 1991 bij
De RvC is verantwoordelijk voor de werving BrabantWonen en bekleedt sinds oktober
en selectie van bestuursleden en neemt
2004 de functie van bestuurder. De heer
daarbij de geldende regelgeving in acht.
Windmüller heeft een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd. Het dienstverband
dateert van vóór de Governancecode.
Accountant in 2019
In 2017 is BDO voor vier jaar benoemd tot onze accountant. De accountant heeft opdracht
gekregen de jaarstukken te controleren en daarover een verklaring af te geven. Hij is
gesprekspartner voor de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen:
• De accountant stelt in overleg met de Raad het Controleplan op. Het Controleplan wordt
na de zomer besproken met de Auditcommissie en, indien gewenst, met de volledige
Raad van Commissarissen.
• De managementletter wordt, in het najaar, direct na de interim-controle besproken
door de accountant met de Auditcommissie. De managementletter wordt daarna
besproken met de volledige Raad van Commissarissen. Indien gewenst sluit de
accountant hierbij aan.
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De accountant en de Auditcommissie bespreken de jaarrekening in het voorjaar. De
accountant is tevens aanwezig bij de RvC-vergadering waarin de jaarrekening wordt
vastgesteld.
• Ieder jaar vindt een overleg plaats tussen de Auditcommissie en de accountant zonder
aanwezigheid van het bestuur.
Deze werkwijze hebben we in onze reglementen vastgelegd.
Klachtenbehandeling
De Raad van Commissarissen wordt, door middel van het jaarverslag van de
klachtencommissie, jaarlijks geïnformeerd over de werkzaamheden van de externe
klachtencommissie. Het jaarverslag van de klachtencommissie van het jaar 2018 is
besproken tijdens de RvC-vergadering van 17 april 2019.
Concerncontroller
De functie van concerncontroller wordt sinds april 2018 ingevuld via een interimkracht.
Tijdens de vergadering van de Auditcommissie is geconcludeerd dat de huidige
constructie zowel de concerncontroller als BrabantWonen voldoende flexibele
inzetbaarheid biedt. Afgesproken is dat de samenwerking in 2020 wordt gecontinueerd.
2.9.2 De Raad van Commissarissen als werkgever
Bestuur
De Raad van Commissarissen van Commissarissen treedt op als werkgever van het
bestuur van BrabantWonen. Bij BrabantWonen bestaat het bestuur uit één persoon. De
heer ir. H.M.H. Windmüller bekleedt sinds oktober 2004 deze functie. Hij werkt vanaf
1991 bij BrabantWonen.
Nevenfuncties
De heer Windmüller bekleedt de volgende nevenfuncties:
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van RIBW Nijmegen & Rivierenland (sinds 2014).
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van onderwijsinstelling SAAM (juli 2019).
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van ROC De Leijgraaf (sinds april 2019)
Bij deze nevenfuncties is geen sprake van onverenigbaarheid zoals opgenomen in de
herzieningswet artikel 25 lid 4.
Permanente Educatie
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van
woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd op
108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
De heer Windmüller heeft het volgende aantal PE-punten behaald:
Aantal behaalde
Aantal behaalde PENog te behalen PEPE-punten in 2018
punten in 2019
punten in
2020
48
42,5
17,5
Beloning bestuur
De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de bestuurder vast. De opbouw van
zijn beloning was in 2019 als volgt:
Beloning
Onkostenvergoeding
Werkgeversdeel pensioen

€ 174.357,€
€ 174.357,€ 23.149,€ 197.506,-

De beloning van de bestuurder in 2019 voldoet aan het wettelijk overgangsrecht uit de
Wet Normering bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
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(WNT) en de daarmee samenhangende regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
toegelaten instelling volkshuisvesting, zoals deze in 2018 van toepassing waren.
Op basis van het overgangsrecht en de geldende spelregels hebben we als Raad van
Commissarissen met de bestuurder afgesproken dat het salaris van de heer Windmüller
vanaf 1 januari 2017 in drie jaar wordt afgebouwd naar bezoldigingsmaximum WNT-1
(regeling 2014).
Het bestuur en de Raad van Commissarissen maken aan het begin van het jaar
afspraken over de te bereiken resultaten van het bestuur en de directie. Tijdens onze
jaarlijkse RvC-zelfevaluatie is dit onderwerp geagendeerd.
De remuneratiecommissie maakt de principeafspraken met de bestuurder en legt dit
voorstel voor aan de Raad van Commissarissen. De remuneratiecommissie spreekt met
de bestuurder over de voortgang en ontwikkelingen. De commissie brengt hierover
verslag uit aan de Raad van Commissarissen. Aan de hand van afgesproken
doelstellingen voor de organisatie, de bijdrage van de bestuurder hieraan en de
persoonlijke doelstellingen, zijn de resultaten geëvalueerd.
Naast de bedrijfsbrede doelstellingen voor 2019 is meer specifiek stilgestaan bij:
• Intensiveren samenwerking met BrabantZorg
• Ontwikkeling directieteam naar complementair team, in samenhang met
leiderschapsontwikkeling en verdere implementatie HRM-beleid.
• Positieve ontwikkeling op leiderschap vanuit medewerkeronderzoek.
• Uitvoering jaarplan 2019 met o.a. duurzaamheid, realisatie planning onderhoud en
nieuwbouw en de interne organisatie door ontwikkelen.
• RvC/bestuur agenda uitgevoerd.
Bovenstaande onderwerpen zijn uitvoerig besproken tijdens de remuneratiecommissie.
Op onderdelen is voortgang geboekt en is waardering uitgesproken voor de positieve
ontwikkelingen op genoemde onderwerpen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de
doelen voor 2020.
2.9.3 De Raad van Commissarissen als klankbord en adviseur
Bij diverse onderwerpen hebben we onze rol als klankbord en adviseur inhoud gegeven.
Dat doen we enerzijds aan de hand van de concrete agenda en anderzijds op
themabijeenkomsten. Tijdens de reguliere vergadering van 27 februari 2019 is het
onderwerp ‘corporate communicatiestrategie’ besproken, de themabijeenkomst op
22 maart 2019 heeft in het teken gestaan van de regiovisie van BrabantWonen,
duurzaamheid is besproken tijdens de vergadering van september en tijdens de RvCvergadering van 16 december 2019 is stilgestaan bij het proces van het
ondernemingsplan en enkele dilemma’s in het kader van het huurbeleid.
Corporate communicatiestrategie
De corporate communicatieadviseur heeft ons meegenomen in de concept corporatie
communicatiestrategie en het doorlopen proces. Vervolgens hebben wij enkele vragen
gesteld ter verduidelijking en suggesties gedaan voor de verdere uitwerking van de strategie.
Regiovisie
Het gesprek over de rol van BrabantWonen in de regio is gestart door het invullen van
een SWOT-analyse van de organisatie. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt hoeveel bezit
BrabantWonen in de steden Oss en ’s-Hertogenbosch heeft en hoeveel in de regio. In de
regio is het aandeel bezit beperkt, echter hier kan BrabantWonen in de gemeenschap wel
een enorm verschil maken met een beperkt volume. Aan de hand van de gevoerde
discussie is door BrabantWonen een regiovisie opgesteld.
Duurzaamheid
De directeur Klant & Samenleving heeft een presentatie gegeven over de visie van
BrabantWonen op het gebied van duurzaamheid. Aan het eind van de presentatie is een
concreet dilemma aan ons voorgelegd. Voor een nieuwbouwproject in ’s-Hertogenbosch is door
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de organisatie een projectplan uitgewerkt waarin een grote hoeveelheid
duurzaamheidsmaatregelen is verwerkt. Dit zorgt echter voor een hoger investeringsniveau
per woning dan bij een ‘regulier’ project. We hebben de organisatie gevraagd de
investeringskosten volgens het traditionele bouwsysteem en daarnaast de extra investering op
het gebied van duurzaamheid inzichtelijk te maken. Als Raad hebben we aangegeven de
organisatie de ruimte te bieden voor een discussie over de vraag hoe we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid zien in het stimuleren van innovaties in duurzaamheid.
Huurbeleid
De organisatie heeft ons geïnformeerd over de wettelijke wijzigingen ten aanzien van het
huurbeleid. Daar komen enkele dilemma’s uit voort, onder andere het wel of niet
toepassen van inkomensafhankelijke huurverhoging en het wel of niet invoeren van een
tweehurenbeleid. In deze discussie hebben we stilgestaan bij onze kerntaak, hoe dit past
bij de nieuwe wetgeving en welke keuzes hierin moeten worden gemaakt.
2.9.4 Over de Raad van Commissarissen
Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden, waarvan twee leden zijn benoemd op
voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. We voldoen hiermee aan de wetgeving.
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Schema samenstelling & rooster van aftreden per 31 december 2019:
Naam
(leeftijd op 31-12-19)

Functie
in RvC

Kerncommissie

Expertise

(Neven)functies

Benoemd

Termijn

Aftredend

Mevrouw drs.
A.F. Bijl1
(55 jaar)

Voorzitter1

Overleg met
huurdersorganisaties

Volkshuisvesting,
welzijn, leefbaarheid

•
•
•
•
•
•

Voorzitter RvT Kunstloc Brabant
Voorzitter Stichting Kunst in het Kerkje
Eigenaar Fresco, consultancy en toezicht
Docent Governance University
Associé Erly
Lid Maatschappelijke Advies Raad Optimus
Primair Onderwijs
Commissielid Integriteit RWS Wonen
Voorzitter jury Brabantsedag

19-11-2013

2e termijn

19-11-2021

Lid Raad van Commissarissen Woonstichting De
Zes Kernen
Lid RvC Rondom Wonen Pijnacker Nootdorp
Lid RvC Woningstichting Gouderak
Lid klankbordgroep afdeling Vastgoed
Gemeente Rotterdam
Partner bureau Geelhoed en Peekstok
Eigenaar van Ruud Geelhoed Advies &
Management B.V.
Ruud Geelhoed Holding B.V.

29-09-2016

1e termijn

29-09-2020
(herbenoembaar)

Overleg met OR
Remuneratiecommissie

De heer R.C.W. Geelhoed
(63 jaar)

Vicevoorzitter

Voorzitter
Remuneratiecommissie
Overleg met OR

•
•
Volkshuisvesting
Vastgoedmanagement
Gebieds- en
Projectontwikkeling

•
•
•
•
•
•
•

Mevrouw drs.
J.J. van Blokland RA
(47 jaar)

Lid

Voorzitter
Auditcommissie

Financieel- en
risicomanagement

•

Eigenaar Van Blokland BV, financiële
expertise/interim-management (onder andere
bij corporaties)

01-04-2014

2e termijn

01-04-2022

De heer J. de Leeuw
(59 jaar)

Lid

Auditcommissie

Finance & Risk

•
•
•

Lid Raad van Commissarissen Kleurrijk Wonen
Voorzitter Raad van Commissarissen Bo-Ex
Lid Raad van Advies Bachelor Financial Services
management NCOI
Lid Raad van Advies Landelijk Overleg
Opleiding Finance & Control
Lid Financiële Commissie KNMV
Lid (penningmeester) Bondsbestuur KNZB
Zelfstandig adviseur Governance,
Managementinformatie en Sturen

29-09-2016

1e termijn

29-09-2020
(herbenoembaar)

•
•
•
•

1

Voorgedragen door organisaties die in het belang van de huurders werken
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De heer dr.ir. A.F. Groen1
(57 jaar)

Lid

Overleg met
huurdersorganisaties

Maatschappelijk
ondernemer,
belanghoudersbeleid

•
•
•
•

De heer ing. G. Stilma
MSM / MBA
(61 jaar)

Lid

n.v.t.

Ondernemerschap,
bouw en
duurzaamheid

•
•
•
•

Eigenaar Bureau Fulp, organisatieadviseur en
interim bestuurder
Lid Raad van Toezicht Cambium College te
Zaltbommel
Lid Ledenraad Rabobank ’s-Hertogenbosch en
omstreken
Lid Commissie Doelmatig Hoger Onderwijs

25-09-2018

1e termijn

25-09-2022
(herbenoembaar)

Eigenaar Amlits bv management en advies
Lid Raad van Commissarissen Sprangers
Nederland
Voorzitter RvC CWI
Lid RvA Alara Lukagro bv

27-11-2018

1e termijn

27-11-2022
(herbenoembaar)
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Integriteit en onafhankelijkheid
De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van
elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen
functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de Raad van
Commissarissen hebben geen nevenfuncties die tegenstijdig zijn aan het belang van
BrabantWonen of onverenigbaar op basis van de herziene Woningwet (artikel 30 lid 6).
Commissarissen melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang in de plenaire
vergaderingen en melden nieuwe relevante betrekkingen. De bestuurder meldt
mogelijke tegenstrijdige belangen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
In het verslagjaar deden zich bij de besluitvormig door de Raad van Commissarissen
geen onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was
van een tegenstrijdig belang.
Het integriteitbeleid of onderdelen van het integriteitbeleid staan regelmatig op de
agenda van de werkoverleggen in de organisatie. Het bestuur koppelt een en ander
terug naar de Raad van Commissarissen als daar aanleiding toe is.
Zelfevaluatie
Tweedaagse heisessie mei 2019
Naar aanleiding van de zelfevaluatie van januari 2019 is afgesproken dat we ons ten
aanzien van de relatie met de belanghouders zowel in de theorie als de praktijk willen
verdiepen. Het doel was een visie ontwikkelen van de Raad en vervolgens een aanzet
te krijgen voor een plan van aanpak samen met de bestuurder. Daarnaast zijn in 2018
twee nieuwe leden begonnen en is een nieuwe voorzitter benoemd. Daarom vonden
we het belangrijk ook aandacht te hebben voor het elkaar (opnieuw) leren kennen en
het voeren van de goede dialoog.
Hiervoor hebben we op 6 en 7 mei 2019, onder externe begeleiding, een heisessie
georganiseerd. Deze tweedaagse heeft geleid tot concrete afspraken binnen de Raad
en een uitwerking van de visie van de Raad ten aanzien van de belanghouders van
BrabantWonen. Dat komt tot uitdrukking in onze nieuwe visie op toezicht en ons
belanghoudersbeleid. Beiden stellen we in 2020 vast.
Zelfevaluatie
De Raad heeft 2019 onder externe begeleiding geëvalueerd op 10 maart 2020.
Onderstaande onderwerpen zijn uitvoerig besproken:
• Functioneren Raad van Commissarissen.
• Thema’s waarbij we in 2020 nadrukkelijk willen stilstaan.
• Informatievoorziening Raad van Commissarissen.
• Herbenoeming de heren Geelhoed en De Leeuw september 2020.
• Benoeming nieuwe voorzitter november 2021.
Lidmaatschappen & Permanente educatie
De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW). Zij ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De leden
worden daarnaast in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen. Vanaf 2015 zijn
leden van de VTW verplicht 5 PE-punten per jaar te behalen. Dit is gebaseerd op 5
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
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De leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2019 het volgende aantal PEpunten behaald:
Naam toezichthouder
Aantal PEpunten behaald
in 2019
Mevrouw drs. A.F. Bijl
23
Mevrouw drs. J.J. van Blokland RA
26
De heer J. de Leeuw
42
De heer R.C.W. Geelhoed
23
De heer dr. ir. A.F. Groen
14
De heer ing. G. Stilma MSM / MBA
15
Beloning van de Raad van Commissarissen
De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen was in 2019 als volgt:
Mevrouw drs. A.F. Bijl
€ 22.407,- Voorzitter
Mevrouw drs. J.J. van Blokland RA
€ 14.938,- Lid
De heer J. de Leeuw
€ 14.938,- Lid
De heer R.C.W. Geelhoed
€ 14.938,- Lid
De heer dr. ir. A.F. Groen
€ 14.938,- Lid
De heer ing. G. Stilma MSM / MBA
€ 14.938,- Lid
De honorering is onafhankelijk van de financiële prestaties van BrabantWonen.
Budget van de Raad van Commissarissen
Naast de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen, is in 2019 in totaal
€ 20.311,- aan kosten gemaakt ten lasten van het budget van de Raad van
Commissarissen. Het betreft:
Abonnementen
€
5.278,Aansprakelijkheidsverzekering
€
3.361,Cursuskosten
€
11.242,Wervingskosten
€
0,Overig
€
430,Totaal

€

20.311,-

(Bedragen zijn exclusief BTW)

2.9.5 Besluiten 2019
Als Raad van Commissarissen nemen we besluiten door documenten vast te stellen of
door goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten. Onze belangrijkste besluiten van
2019 op een rij:
• Vaststelling jaarverslag Raad van Commissarissen 2018.
• Vaststelling jaarrekening 2018 BrabantWonen.
• Bezoldiging bestuurder.
• Benoeming plaatsvervangend algemeen directeur.
• Honorering leden Raad van Commissarissen.
• Mandaat bestuur 2020.
Goedkeuring verleend aan de bestuursbesluiten:
• Bestuursverslag 2018 BrabantWonen.
• Jaarrekeningen BV’s BrabantWonen 2018.
• Activiteitenplan & Begroting 2020, Financieel Meerjarenplan 2020 – 2029, Financiële
kaders nieuwbouw en renovaties 2020 en Treasury jaarplan 2020.
• Jaarlijkse update Financieel,- Fiscaal Statuut en Statuut Investeringen en
Verbindingen.
• Intern controleplan 2020.
• Kaderbrief 2020.
• Portfoliostrategie BrabantWonen 2019-2023.
• Het reglement Klachtencommissie.
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•
•

Inkoop en aanbestedingsbeleid.
Investeringen: Boschveld vlek 3 ’s-Hertogenbosch, Mozartsingel 3 te ’sHertogenbosch, 60 woonunits De Fuik te ’s-Hertogenbosch, aanvullend budget
Kapelsingel Oss, Kloosterkwartier te Veghel, Pastorietuin te Berlicum, De Erven in
Heesch, Johanneskerk Veghel Zuid, Locatie voormalige Albert Heijn Schaijk,
budgetverhoging realisatie 44 woningen Orthen Links, uitbreiding verkoopvijver
woningen Dasseburcht in Oss, Tender EKP Terrein ’s-Hertogenbosch, Guido
Gezellelaan en Rodenbachstraat
’s-Hertogenbosch en locatie Bloemenkamp inclusief Zusterflat ‘s-Hertogenbosch.
RvC

Aantal
bijeenkomsten
in 2019

Bespreekpunten, onder andere:

Reguliere
vergaderingen

6

Naast genoemde besluiten 2019 en actuele ontwikkelingen:
•
Evaluatie Bedrijfsbureau en Zorgvastgoed
•
Benoeming manager Ontwikkeling en KIC/Verhuur
•
Klantvisie
•
Jaarlijkse huurverhoging
•
Correspondentie Aw en WSW
•
Samenwerking GGZ Oost-Brabant
•
Samenwerking BrabantZorg
•
Verkoop snippergrond
•
Tertiaalrapportages
•
Evaluatie inkoop en aanbestedingen 2018
•
Bod aan de gemeenten
•
Duurzaamheid
•
Proces medewerkersbelevingsonderzoek 2020
•
Belanghoudersbeleid
•
Governanceinspectie Aw
•
Start bouw cluster 4 en 5 Park Zwanenberg te Oss
•
Managementletter BDO en adviesbrief privacy inclusief rapportage
soft control
•
Prestatieafspraken 2020
•
Duurzaamheidsakkoord Oss

Zelfevaluatie

1

We
•
•
•
•
•

hebben stilgestaan bij:
Functioneren Raad van Commissarissen.
Thema’s waarbij we in 2020 nadrukkelijk willen stilstaan.
Informatievoorziening Raad van Commissarissen.
Herbenoeming de heren Geelhoed en De Leeuw september 2020.
Benoeming nieuwe voorzitter november 2021.

Overig

4

•
•
•
•

Projectendag samen met bestuur
Themavergadering (regiovisie)
Jaarlijkse vergadering met Raad van Toezicht BrabantZorg
Heisessie RvC inzake contact met belanghouders

Remuneratiecommissie

1

•

Evaluatie functioneren en doelen 2018 en 2019

Auditcommissie

4

We
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebben onder andere stilgestaan bij:
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 BrabantWonen
Jaarrekening 2018 BrabantWonen Holding B.V.
Jaarrekening 2018 BrabantWonen GOBernhoven B.V.
Jaarrekening 2018 GOGWO B.V.
Jaarrekening 2018 BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V.
Jaarrekening 2018 BrabantWonenGOWillemspoort B.V.
Jaarrekening 2018 BrabantWonenEnergie B.V.
Jaarrekeningen 2018 overige verbindingen
Accountantsverslag
Managementletter interim controle 2019
Adviesbrief BDO privacy inclusief rapportage soft control
Controleplan accountant
Intern controleplan 2020
Jaarlijkse update statuten en update inkoop en
aanbestedingsbeleid
Activiteitenplan & Begroting 2020
Financieel Meerjarenplan 2020 – 2029
Financiële kaders nieuwbouw en renovatie

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treasury jaarplan 2020
Bevindingen en voortgang audits
Bevindingen fiscaliteiten
ICT beveiligingsbeleid en stand van zaken AVG
Stand van zaken project DrieKamerModel en beleidswaarde
Tertiaalrapportages
Plan van aanpak afwegingskader investeringen
Voortgang begrotingsproces
Benchmarkrapportage Thésor
Integriteit
Fiscale meerjarenplanning

Overleg met
Ondernemingsraad (OR)

1

Besproken onderwerpen, onder andere:
•
Organisatieontwikkeling
•
Functioneren Ondernemingsraad (bemensing, contact met
bestuurder en relatie met achterban, professionele ontwikkeling
OR)
•
Bedrijfscultuur en werkklimaat

Overleg met
huurdersorganisaties

1

Besproken onderwerpen, onder andere:
•
Bewonersparticipatie
•
Duurzaamheidsakkoord gemeente Oss
•
Tijdelijk en flexibel bouwen
•
Termijn bestuurder BrabantWonen (regelgeving)

2.9.6 Overleg met Ondernemingsraad
Twee leden van de Raad van Commissarissen vertegenwoordigen ons tijdens het jaarlijks
overleg met de Ondernemingsraad. In 2019 heeft 1x een overleg plaatsgevonden. Dit
overleg heeft in het teken gestaan van de organisatieontwikkeling, het functioneren van de
Ondernemingsraad (bemensing, relatie met bestuurder, relatie met achterban en
professionele ontwikkeling Ondernemingsraad), de bedrijfscultuur c.q. het werkklimaat en
actualiteiten.
2.9.7 Overleg met huurdersvertegenwoordiging
De commissarissen die op bindende voordracht van de huurdersorganisaties zijn
benoemd en soms aangevuld met andere commissarissen, wonen regelmatig
bijeenkomsten van de Klankbordgroepen bij. In 2014 is tevens een jaarlijks overleg van
een delegatie van de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisaties ingesteld.
Doel van dit overleg is op informele wijze met elkaar over actuele ontwikkelingen en
eventuele knelpunten te spreken. Het overleg op 15 mei 2019 heeft met name in het
teken gestaan van een bewonersparticipatie en het feit dat het lastig is bewoners te
motiveren tot actieve deelname, het duurzaamheidsakkoord Oss, de stand van zaken
tijdelijk en flexibel bouwen in Oss en de termijn van de bestuurder van BrabantWonen.
Dit laatste punt is door de huurdersvertegenwoordiging geagendeerd vanuit een gebrek
aan kennis op dit punt. We hebben daarom de rol van de Raad van Commissarissen als
werkgever toegelicht.
2.9.8 Zichtbaarheid Raad van Commissarissen
We willen als Raad van Commissarissen toezicht houden op gepaste afstand, maar
tegelijkertijd ook zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de organisatie en
belanghebbenden. We zijn daarom als delegatie of voltallig aanwezig bij diverse
evenementen zoals bijeenkomsten van de Klankbordgroep met huurders, onze
belanghoudersbijeenkomst, openingen en themabijeenkomsten. Daarnaast publiceren we
ons jaarverslag separaat van het totale jaarverslag BrabantWonen zichtbaar op de
website.

59

2.9.9 Verklaring
De Raad van Commissarissen en het bestuur van BrabantWonen verklaren dat:
• ook in 2019 geen leningen of garanties zijn verstrekt aan leden van de Raad van
Commissarissen, de bestuurder en/of medewerkers;
• BrabantWonen in het verslagjaar 2019 haar middelen uitsluitend heeft besteed in
het belang van de volkshuisvesting;
• BrabantWonen de Aedescode heeft ondertekend en in het verslagjaar
overeenkomstig de Governancecode heeft gehandeld;
• BrabantWonen de relevante wet- en regelgeving naleeft en dat de interne
risicobeheersing- en controlesystemen effectief zijn;
• in 2019 geen sprake is geweest van tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in
principe 3.6 en 3.27 van de Governancecode woningcorporaties, noch van bestuur
noch van RvC-leden en dat de bepalingen 3.5 en 3.26 van de code zijn nageleefd;
• alle RvC-leden voldoen aan het onafhankelijkheidsprincipe 3.28 van de
Governancecode woningcorporaties en dat de RvC-leden geen nevenfuncties
uitvoeren die onafhankelijk toezicht kunnen belemmeren.
Aldus vastgesteld op 4 maart 2020 te Oss.
Namens de Raad van Commissarissen,
Mevrouw drs. A.F. Bijl
Voorzitter
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2.10 Verslag van de Ondernemingsraad
Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden gaf de Ondernemingsraad met passie
invulling aan medezeggenschap binnen BrabantWonen, dacht mee, gaf (on)gevraagd
zijn mening aan het Bestuur, waarbij betrokken belangen zorgvuldig werden
afgewogen. De samenwerking tussen Ondernemingsraad en Bestuur was in 2019
goed. De Ondernemingsraad kreeg ruimte om zijn rol te pakken. Bestuur informeerde
de Ondernemingsraad (on)gevraagd over belangrijke actuele dossiers met ruimte voor
discussie.
Samenstelling Ondernemingsraad 2019
De Ondernemingsraad is samengesteld uit medewerkers vanuit verschillende
kiesgroepen. Op basis van het Huishoudelijk Reglement wordt onderstaande
zetelverdeling gehanteerd. Hiermee borgen wij een deskundige, flexibele en
transparante afspiegeling van onze organisatie.
▪
▪
▪

Klant & Samenleving: 4 zetels.
Vastgoed & Bedrijfsvoering: 2 zetels.
Strategie, Beleid & Organisatie: 1 zetel.

De volgende zeven leden vormden in 2019 de Ondernemingsraad.
naam

OR functie

1e benoeming

functie BrabantWonen

kiesgroep

Peter Krol

voorzitter

1-1-2004

adviseur ontwikkeling

klant & samenleving

Marjon Heeres

lid

1-1-2012

wijkbeheerder

klant & samenleving

Dennis Ruijs

vice voorzitter

1-1-2015

opzichter maatschappelijk vastgoed

klant & samenleving

Gerard vd Ven

lid

1-1-2016

opzichter dagelijks onderhoud

klant & samenleving

Joep de Bruijn

secretaris

1-1-2018

inkoper

vastgoed & bedrijfsvoering

Jeroen Kers

lid

1-1-2018

communicatiemedewerker

strategie, beleid & organisatie

1-1-2019

projectleider

vastgoed & bedrijfsvoering

Johan van Erp
lid
Tabel: Samenstelling OR

Wijzigingen in de samenstelling
Met betrekking tot twee ontstane vacatures zijn eind 2018 verkiezingen
uitgeschreven, medewerkers werden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.
Verkiezingen waren uiteindelijk niet nodig. Johan van Erp werd per 1 januari 2019 als
nieuw OR lid benoemd, daarnaast werd Dennis Ruijs herbenoemd.
Overleg met Bestuur
Ondernemingsraad en Bestuur overlegden maandelijks met elkaar over interne en
externe ontwikkelingen en vraagstukken. Het betrof een formele en informele
gesprekscyclus. De gesprekken waren constructief en verliepen in een open, goede
sfeer.
De Ondernemingsraad werd in 2019 met betrekking tot onderstaande dossiers om een
standpunt gevraagd:
instemmings-en adviesaanvragen 2019
Peddy ontwikkelapp
Handboek P&O
Cameratoezicht
Privacy reglement
Opheffen sociaal kader reorganisatie fase 2
Vitaliteitregeling
Flexibel werken
Verzuimprotocol
Collectieve vrije dagen 2020

standpunt OR
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring

Bij verschillende van deze onderwerpen leidden de gesprekken tussen Bestuur en OR
tot aanpassing van de oorspronkelijke voorgenomen plannen/besluiten. Zo werd de
invalshoek van de werknemer sterker in de uitvoering geborgd en werden signalen,
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zorgen en ideeën meegenomen. Samen met Bestuur organiseerde de OR ‘denktanks’
waarin OR, Bestuur en personeelszaken samen nadachten over specifieke
onderwerpen, zoals de invoering van Peddy en de opzet van het Medewerkers
Belevings Onderzoek, dat uiteindelijk in 2020 is gehouden.
De OR agendeerde ook zelf onderwerpen die tot een beleidsaanpassing leidde, zoals
bij de vitaliteitsregeling.
Overleg Directie en Raad van Commissarissen
De Ondernemingsraad heeft ook in 2019 met de voltallige Directie gesproken, waarbij
onder anderen actualiteiten, de organisatieontwikkeling en de benoeming van een
nieuwe directeur Klant & Samenleving werden besproken.
Daarnaast sprak de Ondernemingsraad met een afvaardiging van de Raad van
Commissarissen. Het openhartig overleg van 2019 stond in het teken van de
organisatieontwikkeling, de relatie met Bestuur, de performance van BrabantWonen, de
bedrijfscultuur c.q. het werkklimaat en actualiteiten.

mr. H.P. Krol
Voorzitter Ondernemingsraad
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Hoofdstuk 3: Financieel Verslag

63

3.1
Financieel beleid en sturing
In ons ondernemingsplan 2016-2020 gaven we al een duidelijke richting aan de
nieuwe organisatie met het benoemen van kernbegrippen als efficiënt, uniform,
functioneel, maatwerk en scherpe (vastgoed)sturing. Eind 2016 effectueerden we een
groot deel van deze doelstellingen met de aanpassing van onze structuur in de geest
van het Driekamer-besturingsmodel. De geplande activiteiten vertalen wij naar
financiële planning in de verschillende jaarschijven. Binnen die jaarschijven kennen we
een aantal formele momenten waarop we intern en extern verantwoording afleggen
over de realisatie en de prognoses. De momenten leggen we jaarlijks vast in een
cyclus van planning & control activiteiten (hierna: P&C cyclus). De P&C cyclus is
onderdeel van ons Management Control Systeem, een instrumentarium om te komen
tot een situatie waarin processen transparant zijn, de organisatie doelmatig werkt, de
risico’s inzichtelijk en aanvaardbaar zijn en de managementinformatie juist, volledig
en tijdig is.
In dit hoofdstuk beperken we ons tot de financieel gerelateerde risico’s. Daarbij geven
we inzicht in ons financieel resultaat 2019, onze financiële positie en ons financieel
beleid.
3.1.1 Financieel resultaat 2019
Het financieel resultaat 2019 bedraagt € 344,8 miljoen positief. De kasstromen en de
daarmee samenhangende kengetallen zijn in 2019 op een gezond niveau gebleven en
voldoen ruimschoots aan de norm van het WSW. Voor een nadere toelichting op de
kasstromen in 2019 verwijzen wij u graag naar het kasstroomoverzicht (zie hoofdstuk
4 paragraaf 3).
Het resultaat 2019 (€ 344,8 miljoen) ten opzichte van 2018 (€ 138,2 miljoen) is ca.
€ 206,6 miljoen positiever. De belangrijkste oorzaken van het verschil zijn met name:
EUR
Verbeterd resultaat niet gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Verslechterd fiscaal resultaat
Verbeterd resultaat financiële baten en lasten
Verslechterd resultaat uit deelnemingen
Stijging van het netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille
Stijging door lagere overige waardeveranderingen
Lagere overige organisatiekosten
Daling van het netto resultaat verkocht vastgoed
in ontwikkeling
Daling van het netto resultaat verkopen bestaand bezit
Verslechtering niet gerealiseerde waardeverandering VoV

189,7
-6,7
1,1
-2,0

Miljoen
Miljoen
Miljoen
Miljoen

6,3
18,0
1,3

Miljoen
Miljoen
Miljoen

-0,6
-0,3
-0,2

Miljoen
Miljoen
Miljoen

206,6

Miljoen

Verbeterd resultaat niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Voor een nadere toelichting op de niet gerealiseerde waardeveranderingen van het
vastgoed in exploitatie verwijzen wij u graag naar 3.1.3 waarin de verschillen tussen
de marktwaarde 2019 en de marktwaarde 2018 worden verklaard.
Verslechterd fiscaal resultaat
In 2018 heeft een incidentele vrijval plaatsgevonden van de passieve latentie door een
wijziging in de aangifte van voorgaande jaren door de belastingdienst in het kader van
onvoldoende onderbouwing voor een duurzame waardedaling. In vergelijking met
2018, is daardoor het fiscaal resultaat in 2019 verslechterd.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 8.10.2 en paragraaf 9.8.
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Verbeterd resultaat financiële baten en lasten
De rentelasten op leningen is lager dan in het boekjaar 2018. Dit is het gevolg van
vervroegde aflossingen in 2018 en de renteconversies in zowel 2018 en 2019, waarbij
we voor een fors lagere rente tot einde looptijd kunnen financieren. De nieuwe
leningen in 2019 leiden door hun lagere rentepercentage nauwelijks tot een verhoging
van de rentelasten.
Verslechterd resultaat deelnemingen
In 2018 is een hoger resultaat gerealiseerd doordat BrabantWonen Holding B.V. een
incidenteel positief resultaat had als gevolg van de positieve resultaten op de
onderliggende deelnemingen.
Stijging van het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
De stijging wordt met name veroorzaakt door stijging van de huuropbrengsten met
€ 2,7 miljoen door de ingerekende huurverhoging en de opgeleverde nieuwbouw in
2019. Daarnaast zijn de lasten van onderhoudsactiviteiten lager dan in 2018 (€ 2,8
miljoen). Dit komt doordat er minder klachtonderhoud en minder planmatig
onderhoud is uitgevoerd dan vorig jaar. Klachtonderhoud is gedaald doordat er minder
kosten per klacht zijn gemaakt en planmatig onderhoud is gedaald doordat er minder
W-installaties zijn geplaatst en er vertraging is ontstaan bij een aantal
renovatieprojecten waaronder De Savornin Lohmanlaan/Dreeslaan en Karel de
Vijfdestraat. Hier is vertraging ontstaan doordat we de vergunning nog niet rond
kregen en oplevering daardoor is verschoven naar 2020.
Stijging door lagere overige waardeveranderingen
De overige waardeveranderingen zijn lager in 2019 doordat we in 2018 een
incidentele hogere last hadden door de vorming van een voorziening voor de lening en
rekening courant van onze verbinding GOGWO van € 17,34 miljoen.
Lagere overige organisatiekosten
De organisatiekosten zijn lager doordat in 2019 in tegenstelling tot 2018 geen
saneringsheffing is betaald. De saneringsheffing bedroeg in 2018 € 1,3 miljoen.
Daling van het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
De daling wordt met name veroorzaakt door het verlies op de verkochte grondpositie
in Veghel (voormalig ziekenhuis terrein Bernhoven).
Voor een nadere toelichting op voornoemde posten binnen de betreffende
resultaatonderdelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 9.
3.1.2 Financiële continuïteit
Onze financiële continuïteit bewaken we met financiële kengetallen. Op deze manier
waarborgen we onze financiële positie op lange termijn. De kengetallen nemen we op
in onze financiële meerjarenplanning, treasury jaarplan, begroting en T-rapportages.
Daarnaast toetsen we de ontwikkeling van deze kengetallen op het moment van
financieringsbesluiten. De door ons gehanteerde kengetallen zijn:
Kengetallen

Realisatie
2019

Norm 2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

ICR inclusief
verkopen

4,52

>1,40

3,75

3,74

ICR exclusief
verkopen

3,92

>1,40

2,98

3,09

DSCR inclusief
verkopen

1,88

>1,00

1,55

1,34
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DSCR exclusief
verkopen
LtV marktwaarde
Solvabiliteit
marktwaarde

1,63

>1,00

1,23

1,11

17,7%

<55%

21,4%

20,1%

79,1%

>70%

70%

76,2%

Toelichting:
Interest Coverage Ratio (ICR)
Een “gezonde” operationele kasstroom garandeert onze financierbaarheid. We sturen
daarom onder andere op de ICR. De ICR kent een jaarlijkse norm van minimaal 1,4,
waarmee we voldoen aan de eisen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Deze prestatie-indicator geeft inzicht
in de mate waarin we onze rentelasten kunnen voldoen vanuit de operationele
kasstroom. In 2019 is er sprake van een hogere operationele kasstroom dan in het
jaar 2018 door per saldo lagere uitgaven. De lagere overige opbrengsten worden met
name verklaard doordat in 2018 een aantal extra ontvangsten is geweest als gevolg
van vergoeding door derden van gemaakte kosten. De lagere operationele uitgaven
worden met name verklaard door de lagere te betalen vennootschapsbelasting, de
lagere kasstroom verhuurderheffing als gevolg van afdrachtsverminderingen en lagere
uitgaven onderhoudslasten. Door de hogere operationele kasstroom dan begroot
komen we boven begroting uit met een ICR van 4,52 inclusief verkopen en 3,92
exclusief verkopen. Hiermee voldoen we aan de normen van onze toezichthouders.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Wij sturen ook op de DSCR. De DSCR laat zien in hoeverre we in staat zijn de
rentelasten en de aflossingen uit de operationele kasstromen te voldoen. De Aw toetst
het kengetal DSCR niet meer, intern gebruiken we dit kengetal wel. De norm DSCR is
minimaal 1,0. In 2019 is er sprake van een hogere operationele kasstroom dan in het
jaar 2018 door per saldo lagere uitgaven. De DSCR komt uit op 1,88 als de
verkoopopbrengsten meegerekend worden, exclusief de verkopen is dit 1,63. De
afwijking ten opzichte van de begroting is ook het gevolg van een werkelijk hogere
operationele kasstroom.
Loan to Value (LtV)
De LtV meet in welke mate het bezit van de corporatie is belast met schulden en in
hoeverre er kasstroom vrij komt bij verkoop van bezit. Dit is van belang voor de
continuïteit op lange termijn. Het WSW hanteert een bovengrens voor de LtV van
75%. Wij hanteren zelf een grens van 55%. Onze LtV bedraagt ultimo 2019 17,7% op
basis van marktwaarde. De werkelijke marktwaarde van ons bezit is 16% hoger dan
begroot en de leningportefeuille 3,8% lager. Hierdoor is de LTV op basis van
marktwaarde lager dan begroot.
Solvabiliteit
Deze prestatie-indicator drukt het eigen vermogen uit in een percentage van het
totale vermogen. Het WSW hanteert een norm van 20%. Wij hanteren zelf een norm
van minimaal 70%. Onze solvabiliteit bedraagt ultimo 2019 79,1% als we deze
bepalen tegen marktwaarde.
3.1.3 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
De krapte op de woningmarkt is voorlopig nog niet opgelost. Dit zorgt er onder meer
voor dat de huizenprijzen blijven stijgen. We zien deze ontwikkeling ook terug in onze
eigen vastgoedportefeuille. De waarde van onze portefeuille is in vergelijking met
afgelopen jaar met € 353 miljoen toegenomen en heeft nu een totale omvang van
ruim € 2,5 miljard. In 2019 is de waarde van ons vastgoed toegenomen met 16,7 %.
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Om inzicht te geven in de oorzaken die hebben bijgedragen aan de sterke toename
van de marktwaarde hebben we een verschillenanalyse uitgevoerd tussen 2019 en
2018.
De belangrijkste oorzaken van deze mutatie zijn als volgt te benoemen:
Woningen
Marktwaarde 2018
Voorraadmutaties
Methodische wijzigingen
Mutatie objectgegevens
Mutatie waarderingsparameters
Marktwaarde 2019

•
•
•
•

BOG/MOG

DAEB
Parkeren

niet-DAEB
Intramurale
Subtotaal Woningen BOG/MOG Parkeren Intramurale
zorg
zorg
59
251.902 1.981.791
109.763
10.435
9.207

1.718.266

11.564

26.097
79.489
87.024
134.381

1
330
57

20
77
-9

-4.693
7.432

26.098
79.509
82.738
141.861

-1.105
3.760
10.635
6.924

157
44
184

418
311
1.483
-220

2.045.257

11.952

147

254.641

2.311.997

129.977

10.820

11.199

Subtotaal Totaal
129.405

2.111.196

-

-530
4.071
12.162
6.888

25.568
83.580
94.900
148.749

-

151.996

2.463.993

Voorraadmutaties € 25,6 miljoen positief;
Methodische wijzigingen € 83,6 miljoen positief;
Mutatie objectgegevens € 94,9 miljoen positief;
Mutatie waarderingsparameters € 148,7 miljoen positief.

De voorraadmutaties bestaan uit verkoop bestaand bezit (€ 4,2 miljoen), sloop (€ 3,2
miljoen) en opgeleverde nieuwbouw (€ 33 miljoen). De methodische wijzigingen
hebben betrekking op gewijzigde rekenregels zoals die zijn opgenomen in het
handboek 2019 in vergelijking met voorgaand jaar. Belangrijkste effect wordt
veroorzaakt door het differentiëren van de onderhoudsnormen voor het
doorexploiteer- en uitpondscenario. Daarnaast geldt in het doorexploiteerscenario dat
er geen verouderingskosten meer in de eindwaarde worden ingerekend.
De mutatie in de objectgegevens zorgt voor een stijging van de marktwaarde met
ruim € 94 miljoen. De belangrijkste oorzaak wordt veroorzaakt door een stijging van
de gemiddelde WOZ waarde wat resulteert in een toename van de leegwaarde en
daarmee de verkoopopbrengsten. Een ander positief effect ontstaat door een stijging
van de gemiddelde contracthuur en de gemiddelde maximale huur van woningen.
De mutatie waarderingsparameters laten het effect zien van de
parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen en als gevolg van
validatie van het waarderingshandboek. De parameters die de grootste mutatie
veroorzaken zijn de volgende:
• De stijging van de gemiddelde markthuur van de woningen zorgt voor een positief
effect van € 7,7 miljoen;
• De gemiddelde disconteringsvoet van de woningen is gedaald wat zorgt voor een
stijging van € 139,9 miljoen. Deze daling is opgebouwd uit een 2-tal effecten.
Enerzijds betreft dit een herschatting van het waarderingshandboek 2018 (€ 24,3
miljoen) en anderzijds aanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen (€ 115,6
miljoen);
• De leegwaardestijging zorgt voor hogere verkoopopbrengsten en een
marktwaardestijging van € 5,4 miljoen;
• De macro economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in 2019 lager
ingeschat dan in 2018 wat leidt tot een negatief effect van € 13,3 miljoen op de
marktwaarde;
• Het ingerekende OZB- als het belastingtarief is in 2019 lager dan in 2018 wordt
zorgt voor een positief effect van € 9,9 miljoen;
• De overige parameter aanpassingen zorgen voor een negatief effect van € 0,9
miljoen. De effecten hebben onder andere betrekking op een stijging van de
gemiddelde beheerskosten per woning, een daling van de ingerekende
verhuurderheffing als gevolg van lagere (voorgeschreven) percentages en een
daling van de gemiddelde exit yield van het BOG, MOG en zorgvastgoed.
3.1.4 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
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De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van
de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de
beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is
inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het
bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de
beleidswaarde het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug
te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens
betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet
maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde van onze totale vastgoedportefeuille bedraagt €1,247 miljoen. In
vergelijking met het voorgaande verslagjaar betreft dit een toename van € 174
miljoen. Procentueel gezien ligt de stijging van de beleidswaarde (+ 16%) in lijn met
de stijging van de marktwaarde (+ 16%).
DAEB
Beleidswaarde 2018
Af: beleidswaarde 2018 niet woningen
Beleidswaarde 2018 woningen

niet-DAEB

Totaal

992.950
-263.525
729.425

80.243
-19.642
60.601

1.073.193
-283.167
790.026

Voorraadmutaties woningen
Rekenmethodiek beleidswaarde
Mutatie objectgegevens
Wijziging parameters marktwaarde
Wijziging parameters beleidswaarde

8.545
-35.615
15.730
66.883
100.407

-685
257
1.768
7.898
3.242

7.860
-35.358
17.498
74.781
103.649

Beleidswaarde 2019 woningen
Bij: beleidswaarde 2019 niet woningen

885.375
266.740

73.081
22.020

958.456
288.760

1.152.115

95.101

1.247.216

Beleidswaarde 2019

Om inzicht te geven in de mutatie van de beleidswaarde hebben we een
verschillenanalyse uitgevoerd. De belangrijkste oorzaken van deze mutatie, betrekking
hebben op de woningportefeuille, zijn als volgt te benoemen:
• Voorraadmutaties € 7,9 miljoen positief;
• Rekenmethodiek € 35,4 miljoen negatief;
• Mutatie objectgegevens € 17,5 miljoen positief;
• Wijziging waarderingsparameters marktwaarde € 74,8 miljoen positief;
• Wijziging waarderingsparameters beleidswaarde € 103,6 miljoen positief.
Voorraadmutaties hebben betrekking op verkoop, sloop en nieuwbouw. In de
rekenmethodiek van de beleidswaarde zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte
van voorgaand jaar. De grootste effecten worden veroorzaakt doordat er in de
eindwaarde geen verouderingskosten meer worden ingerekend, maar er wordt
gerekend met de beleidsnorm onderhoud (€ 67,6 miljoen negatief). Daarnaast worden
er ook geen overdrachtskosten meer ingerekend in de beleidswaarde (€ 35,6 miljoen
positief).
De mutatie objectgegevens worden grotendeels veroorzaakt door een stijging van de
gemiddelde contracthuur (€ 37,3 miljoen positief) en een stijging van de gemiddelde
WOZ waarde. De stijging van de WOZ waarde werkt door via de verhuurderheffing
binnen de beleidswaarde wat zorgt voor een negatief effect van € 19,6 miljoen.
Onder het kopje wijziging waarderingsparameters marktwaarde worden de effecten
van marktwaardeveranderingen op de beleidswaarde inzichtelijk gemaakt. Het

68

grootste effect zit in een gemiddelde daling van de disconteringsvoet wat resulteert in
een stijging van de beleidswaarde met € 77,3 miljoen.
De wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde bestaan uit een aanpassing van
de gemiddelde streefhuur € 26,3 miljoen positief, daling van de onderhoudsnorm
€ 120,2 miljoen positief en een stijging van de beheernorm € 42,8 miljoen negatief.
Verder ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de
beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met:
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is
de (bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de
streefhuur. In de praktijk bepaalt BrabantWonen bij mutatie de nieuwe huur mede
rekening houdend met passend toewijzen en afspraken met de huurdersvereniging
over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet c.q. niet
altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als ‘afslag’ de beste schatting is
verwerkt.
• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet bij de basis-variant, welke ultimo
2018 in de beleidswaardebepaling niet is aangepast ten opzichte van de in het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018 opgenomen
disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit (woningen en
parkeergelegenheden) en regio waarin BrabantWonen actief is.
Dit ondanks dat door het in de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur
(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan
worden verondersteld.
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten
versus investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde
bedrijfslasten naar aanleiding van de herziene onderhoudsdefinitie waarbij de
ingerekende kosten in de meerjarenonderhoudsbegroting als uitgangspunt zijn
gehanteerd.
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.
3.1.5 Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en
de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Ons totale vermogen bestaat uit een algemene reserve (eigen vermogen inclusief
resultaat boekjaar) en een herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve ontstaat
vanwege de waardering tegen actuele waarde. In de gevallen dat de marktwaarde van
een waarderingscomplex hoger is dan de stichtingskosten, dient er een
herwaarderingsreserve te worden gevormd. Deze herwaarderingsreserve is een
ongerealiseerde winst die wellicht in de toekomst deels gerealiseerd wordt,
bijvoorbeeld bij verkoop van een complex waarbij de verkoopwaarde hoger is dan de
stichtingskosten. Echter deze ongerealiseerde winst zal nooit in zijn geheel worden
gerealiseerd aangezien de uitgangspunten van de marktwaarde geen recht doen aan
onze volkshuisvestelijke doelstelling die gekenmerkt wordt door het door exploiteren
van het vastgoed. Verkoop van vastgoed is niet het leidend principe.
Per 31 december 2019 is totaal € 1.182,6 miljoen aan ongerealiseerde
herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2018: € 913,1 miljoen) uit hoofde
van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde
staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek
modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet
voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten
geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te
voeren beleid van BrabantWonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat
van het DAEB bezit in exploitatie te realisatie 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
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duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen
voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd
worden.
Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur
worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en
beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde
kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde
marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden
gerealiseerd.
Het bestuur van BrabantWonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van
het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Deze inschatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde
van het DAEB bezit in exploitatie (€ 1.152 miljoen, zie tabel blz. 126) en marktwaarde
in verhuurde staat (€ 2.312 miljoen, zie tabel blz. 124) van dit bezit en bedraagt
daarmee circa € 1.160 miljoen.
De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 2.464 miljoen en de beleidswaarde
bedraagt € 1.247,2 miljoen. De beleidswaarde geeft een waardering die meer aansluit
bij de volkshuisvestelijke doelstellingen.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de
volgende onderdelen:
X € 1.000 ,Marktwaarde verhuurde
staat
Beschikbaarheid
(Doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Beleidswaarde
•

•

•

X € 1.000 ,€ 2.464

€ 165,7
€ 637,4
€ 252,4
€ 161,3
€ 1.216,8
€ 1.247,2

Beschikbaarheid: De marktwaarde gaat uit van een actief uitpondbeleid. Wij
verkopen slechts een beperkt aantal woningen per jaar en er zijn diverse woningen
aangemerkt als toekomstige verkoopvijver. In deze stap maken we inzichtelijk
welk deel van de marktwaarde wordt ingezet voor de beschikbaarheidsdoelstelling.
Betaalbaarheid: In het doorexploiteer scenario binnen de marktwaarde wordt de
huur bij mutatie geharmoniseerd naar de laagste van de markthuur of de
maximale huur. In werkelijkheid wordt de huur geharmoniseerd naar de streefhuur
zoals vastgesteld in het beleid.
Deze streefhuur ligt normaliter lager dan de markthuur. In deze stap wordt dus
inzichtelijk gemaakt welk deel van de marktwaarde wordt ingezet voor de
betaalbaarheidsdoelstelling.
Kwaliteit: De onderhoudslasten in de marktwaarde zijn gebaseerd op
marktnormeringen en houden beperkt rekening met een exploitatietermijn van 50
jaar of langer. Daarnaast is het onderhoudsniveau van de woningen dat wij
nastreven hoger dan het minimale instandhoudingsonderhoud dat de markt
vereist. Hierdoor zijn de werkelijke onderhoudslasten hoger dan de
onderhoudslasten binnen de marktwaarde.
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•

Beheer: De beheerlasten in de marktwaarde zijn gebaseerd op marktnormeringen.
Deze genormeerde bedrijfslasten zijn lager dan onze bedrijfslasten. De werkelijke
bedrijfslasten liggen hoger door onder meer volkshuisvestelijke keuzes en de
sociale aard van een toegelaten instelling.

Dit impliceert dat circa 60 % van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange
termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit
aan fluctuaties onderhevig.
Levensvatbaarheid en financierbaarheid van de corporatie
Wij zijn in staat om te blijven voldoen aan de volkshuisvestelijke bedrijfsdoelstellingen
op basis van onze toekomstige vermogensontwikkelingen. Dit blijkt uit de financiële
kengetallen gebaseerd op de meerjarenbegroting. Aan de gestelde normen van de Aw
en WSW wordt ruimschoots voldaan.
De beoordelingen van zowel de Aw en WSW zijn positief. Zij oordelen dat wij
voldoende levensvatbaar zijn en dat in de toekomst voldaan kan worden aan de
aflossingsverplichtingen.
3.1.6 Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
De Indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) bestaat uit 3 bedragen:
• Nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag);
• Woningverbetering (investeringsbedrag);
• Huurmatiging (uitgave).
Deze 3 bedragen geven indicatief de bestedingsruimte aan bovenop de
beleidsvoornemens zoals deze door de corporaties zelf zijn aangegeven voor de
komende 5 jaren.
Het ministerie van BZK heeft in oktober de IBW van BrabantWonen naar buiten
gebracht. De bestedingsruimte wordt uitgedrukt in geldbedragen die een corporatie
extra zou kunnen lenen totdat één van de financiële ratio’s over de normwaarde heen
gaat. BrabantWonen heeft volgens de minister een indicatieve investeringsruimte voor
de DAEB-tak van € 426 miljoen, bovenop de al geplande investeringen. Dit getal is
hoger dan vorig jaar, maar de vergelijking is erg moeilijk omdat er meer nieuwbouw
en verbeteringen zijn opgenomen waardoor de bestedingsruimte daalt. Daar staat
tegenover dat de waarderingsgrondslag is gewijzigd naar beleidswaarde, waardoor de
bestedingsruimte weer is gestegen. Per saldo blijft een stijging voor BrabantWonen
over.
De bedragen kunnen de suggestie wekken dat het gaat om liquide middelen, die
BrabantWonen direct beschikbaar heeft, bijvoorbeeld om huren te verlagen of voor
investeringen. Zo is het echter niet. De indicaties geven bijvoorbeeld geen inzicht in
het beste moment van besteding. De aanname is dat het beschikbare geld in het
komende jaar volledig besteed wordt. Een corporatie zou als het ware al haar reserves
in één keer opmaken. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de noodzaak om ook op
lange termijn te kunnen blijven investeren in de volkshuisvestelijke opgaven.
De indicaties zijn deels gebaseerd op cijfers van corporaties zelf, maar deels ook op
kengetallen en sectorgemiddelden waardoor afwijkingen kunnen optreden. De
investeringsruimte is daarnaast ook sterk afhankelijk van onzekere factoren, zoals het
feit dat corporaties extra vennootschapsbelasting betalen en worden aangeslagen in
het kader van de ATAD.
Voor de DAEB-tak van BrabantWonen heeft BZK een IBW-nieuwbouw berekend van
€426 miljoen. Dat bedrag zou BrabantWonen extra kunnen investeren bovenop de
investeringen die nu al gepland staan. De afgelopen jaren, maar ook de komende
jaren, wil BrabantWonen extra investeren in nieuwbouw en duurzaamheid.
Dat kan niet allemaal tegelijk: enerzijds omdat de locaties voor nieuwbouw niet
zomaar beschikbaar zijn, en anderzijds omdat de personele capaciteit bij
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BrabantWonen, gemeenten en aannemers niet zomaar grootschalig uitgebreid kunnen
worden om nieuwbouw voor te bereiden en uit te voeren. Ook
bestemmingsplanprocedures en vergunningen vergen nu eenmaal tijd. Daar komt nog
bij dat de leningen die BrabantWonen moet aangaan bij banken om extra te bouwen,
geborgd moeten worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Het ministerie berekent ook een IBW van €361 miljoen die de DAEB-tak van
BrabantWonen in één keer extra kan investeren in verbetering van woningen. Ook dat
is een theoretisch getal. BrabantWonen investeert al veel in onderhoud en
verbetering. Bovendien doet BrabantWonen de komende jaren aanvullende
investeringen in duurzaamheid. Nog veel meer investeren zou niet realistisch zijn.
Het derde getal in de IBW geeft aan hoeveel BrabantWonen kan uitgeven aan
huurmatiging in de DAEB-tak. Dat bedrag is €14,7 miljoen. Dat is veel lager dan de
beide andere getallen, omdat tegenover huurmatiging geen inkomsten staan.
Tegenover de investeringen in nieuwbouw en verbetering staan huurinkomsten.
BrabantWonen heeft de afgelopen jaren een inflatievolgend huurbeleid gevoerd, en
doet dat ook de komende jaren, waarbij alleen voor inkomens boven de € 42.436 een
hogere, inkomensafhankelijke, huurverhoging is doorgevoerd. We zetten dat beleid
voort.
BrabantWonen investeert daar waar nodig en mogelijk. Aanvullende investeringen
willen we graag overwegen, binnen de kaders die we daarvoor zelf hebben en die we
met gemeenten en huurdersbelangenorganisaties hebben afgesproken. Voor
BrabantWonen is het daarbij belangrijk om ook op lange termijn aan haar
volkshuisvestelijke opgaven te kunnen voldoen.
3.2
Treasury
Kasstromen
Wij leggen periodiek verantwoording af over de geprognosticeerde kasstromen en de
realisatie op jaarbasis. We stellen hiervoor een tweemaandelijkse treasury rapportage
op. Daarnaast stellen we op basis van ons strategisch beleidsplan, ook de Financiële
Meerjarenplanning (FMP) op met daarin de verwachte kasstromen voor de komende
10 jaar. Op deze wijze beheersen we onze financieringsbehoefte en eventuele
tijdelijke overtollige liquiditeiten.
Financieren
In het treasury jaarplan 2019 gingen we uit van een financieringsbehoefte van € 47,2
miljoen in 2019. We trokken in werkelijkheid 2 leningen aan voor totaal €30 miljoen.
We hebben minder financiering aangetrokken als gevolg van lagere kasstromen
onderhoud en verbetering.
De hoogte van het verstrekte borgingsplafond door het WSW was per 1 januari 2019
€ 454,1 miljoen. Doordat we minder financiering hebben aangetrokken dan begroot is
de geborgde lening portefeuille ultimo 2019 € 427,8 miljoen. De lagere
financieringsbehoefte in 2019 en de hogere marktwaarde dan verwacht leiden tot een
lagere LtV dan begroot.
Treasury Organisatie
Binnen BrabantWonen bestaat een Treasurycommissie. De Treasurycommissie bestaat
uit de manager Financiën, manager C&I, een senior controller en een
grootboekadministrateur. Met betrekking tot financierings- en beleggingstransacties
stelt de Treasurycommissie transactievoorstellen op voor het bestuur. We hebben
contact met een externe adviseur die een 3 keer per jaar de overleggen van de
treasurycommissie bijwoont. Regelmatig heeft manager Financiën contact met de
treasury adviseur. Deze adviseert daarnaast op aanvraag.
Treasurycommissie
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De Treasurycommissie kwam in 2019 zes keer bijeen en informeerde het bestuur
over: kasstromen en renteontwikkelingen. Wij maken gebruik van de Treasurymodule
van Aareon om kasstromen en financieringen te monitoren. Met deze tool hebben we
dagelijks de lopende financieringen en alle kasstromen in beeld.
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3.3

Balanced ScoreCard – kengetallen

3.3.1 Balanced Scorecard
Balanced Scorecard 2019 BrabantWonen
Eenheid

Norm/indicator
2019

Realisatie
2019

Aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen DAEB

Aantal

283

247

Aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen niet-DAEB

Aantal

0

0

Aantal woningen in aanbouw (BW incl verbindingen)

Aantal

489

429

Verkochte en geleverde kavels aan derden ten behoeve van koop

Aantal

0

24

Verkochte en geleverde kavels aan derden door verbinding

Aantal

0

23

Aantal opgeleverde m2 maatschappelijk DAEB vastgoed

Aantal

0

0

Aantal opgeleverde m2 maatschappelijk niet-DAEB vastgoed

Aantal

0

0

Aantal m2 maatschappelijk en commercieel vastgoed in aanbouw

Aantal

1355

0

Transformatie opgave (nieuwbouw/sloop/verkoop) portfoliostrategie

Aantal

300/75/75

247/73/36

Aantal gerealiseerde renovaties

Aantal

546

167

Aantal renovaties in productie

Aantal

546

523

Aantal opgeleverde label B (of hoger) woningen (renovatie en nieuwbouw) excl NOM

Aantal

733

414

Aantal gerealiseerde nieuwbouw NOM

Aantal

96

0

Aantal gerenoveerde woningen NOM

Aantal

0

0

Percentage woningen naar label B (of hoger) tov doelstelling

Percentage

27,70%

12,40%

Percentage nul-op-de-meter woningen tov doelstelling

Percentage

52,00%

0,00%

indicator

< 1,41

62,00%

Oss label B of hoger

Percentage

58%

43,45%

Oss label C of hoger

Percentage

82%

75,27%

Oss Reductie CO2

Percentage

2%

1%

s-Hertogenbosch label B of hoger

Percentage

50%

50,05%

s-Hertogenbosch label C of hoger

Percentage

77%

78,90%

Bedrag

€ 81

€ 79

Betalingsachterstand huurders

Percentage

1,5%

1,41%

Huurachterstand huidige huurders

Percentage

0,5%

0,57%

Huurderving

Percentage

1,0%

1,47%

Huurprijs (kale huur t.o.v. streefhuur / max. huur)

Percentage

95% / 68%

102% / 69%

Passend wonen

Gemiddelde energieindex bezit (excl. Zorgvastgoed)
Prestatieafspraak Gemeente Oss duurzaamheid: voor 2025 60% woningen op label B en
100% op label C. CO2 uitsoot van de woningen jaarlijks reduceren met 2% (tot 2018)
en olopend tot 3% tot 2030.

Duurzaamheidsakoord Gemeente 's-Hertogenbosch: 68% woningen op label A/B/C

Leefbaarheid per VHE
Tevreden klanten

Wachttijd BrabantWonen (op basis van inschrijfduur)
Slaagkans BrabantWonen

Jaar

8,0

8,1%

Percentage

0,9%

0,12%

Prettig thuis
Bijzondere doelgroep (huisvesten verblijfsgerechtigden)

Percentage

100%

70%

Kwaliteit van dienstverlening (KWH-label)

Score

7,8

7,6

Aedes Benchmark: huurdersoordeel

Score

7,6

7,4

Passend toewijzen

Percentage

> 95%

98,8%

Woningtoewijzing

Percentage

> 80,0%/10,0%/10,0%

97,9%/1,6%/0,5%

Onze organisatie
Ziekteverzuim

Percentage

4,00%

5,12%

Personeelskosten per FTE

Bedrag

€ 76.394

€ 78.973

FTE

Aantal

189,61

188,76

VHE / FTE (volgens Benchmark)

Aantal

102,3

102,0

VHE ongewogen

Aantal

21.218

21.189

VHE gewogen (volgens Benchmark)

Aantal

19.332

19.257

Verkopen bestaand bezit

Aantal

60

36

Aedes benchmark: bedrijfslasten per VHE

Bedrag

€ 706

€ 793

Interest Coverage Ratio inclusief verkopen (ICR)

Score

2,98

4,3

Debt-Service Coverage Ratio inclusief verkopen (DSCR)

Score

1,55

1,79

Bedrag

€ 40,2 mln.

€ 49,5 mln.

Operationele kasstroom voor rente en aflossing
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3.3.2 Toelichting afwijkingen
In navolgende paragrafen worden de afwijkingen van de realisatie 2019 ten opzichte
van de normstelling 2019 toegelicht. Waar afwijkingen al eerder in het verslag zijn
toegelicht verwijzen wij naar de betreffende paragrafen van het jaarverslag.
3.3.2.1 Passend wonen
Aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd
DAEB
woningen
(VHE)
Locatie
Gemeente Den bosch
Oeterselaan
Willemspoort Noord
Gemeente Oss
Horzak Noord appartementen
Horzak Noord Hoeve I
Piekenhoef
Gemeente Bernheze
Het vijfeiken
Begroting 2019
Orthen links fase 3
Park Zwanenberg cluster 5
Bergse Heihoek
Tijdelijke huisvesting de Fuik
Piekenhoef
Horzak Noord Hoeve I
Prognose T1-2019
Mutatie T2 2019
Prognose T2-2019
Mutatie T3-2019
Orthen links fase 3
Park Zwanenberg cluster 5
Bergse Heihoek
Oeterselaan
Willemspoort
Realisatie 2019

DAEB NOM
woningen
(vhe)

Niet DAEB
woningen

DAEB BOG
(vhe)

Parkeerplaatsen

Verkoopkavels BW

Verkoopkavels
verbindingen

Totaal

52
71

52
71

44

44
63
33

63
33
20
187

96

0

0

0

0
19

20
283
19
23
4
60
-33
-63
293
0
293
0
-5
-1
6
1
72
366

0
23

4
60

247

-33
-63
0

0

247

0

0

0

0
0

23
0
23

23
0
23

-5
-1
6
1
247

0

0

1

72
72

24

22

Bovenstaand is de afwijking tussen begroting en realisatie weergegeven per project.
Hieronder wordt een toelichting per project gegeven op de afwijkingen.
Nadere toelichting:
• Tijdelijke huisvesting de Fuik - Begin april 2019 heeft de RvC het
investeringsbesluit behorende bij de tijdelijke huisvesting van de Fuik
goedgekeurd. Vanwege hoge prioriteit voor huisvesting van studenten bij de
gemeente en de corporaties heeft de start bouw plaatsgevonden in juni 2019 en
zijn de 60 tijdelijke units in augustus 2019 opgeleverd. Hierdoor voegden wij 60
eenheden toe ten opzichte van de begroting.
• Piekenhoef - Door bezwaarschriften vanuit omwonenden heeft transport van de
gronden door de gemeente aan de aannemer later plaatsgevonden. Hierdoor was
er een vertraging in de bouw ontstaan en was de oplevering van december 2019
verschoven naar 2020.
• Horzak Noord Hoeve I – Door een langere doorlooptijd van de
omgevingsvergunningen en de vertraging die ontstaan is bij het slaan van de
bronnen van de WKO installatie, is de oplevering verschoven van 2019 naar 2020.
• Orthen links fase 3 – De kavels behorende bij het project Orthen links fase 3 zijn
niet opgenomen in de begroting 2019, de verwachting was dat dit in 2020 zou
plaatsvinden. Deze kavels zijn in Q3 2019 opgeleverd en zijn daarom in de
realisatie 2019 meegenomen.
•

Park Zwanenberg – De koopkavels van Park Zwanenberg (cluster 3 en 4) die via
de ontwikkelcombinatie Bernhoven C.V. zijn opgeleverd zijn niet meegenomen in
de begroting 2019. Dit cluster werd in 2019 opgeleverd en is daarom meegenomen
in de realisatie van 2019.
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•

Bergse Heihoek – De koopkavels behorende bij het project Bergse Heihoek
waren gepland te verkopen in 2018. De oplevering en verkopen zijn in 2019
gerealiseerd.

Aantallen nieuwbouw in aanbouw (inclusief opgeleverde nieuwbouw)
Begroting 2019 nieuwbouw
DAEB woningen
Locatie
Gemeente Den bosch
Boschveld vlek 3 (schoollocatie)
Gestelse buurt (6 flats)
Nutsschool Eindhovenlaan
Oeterselaan
Orthen links fase 3
Willemspoort Noord
Gemeente Oss
Horzak Noord appartementen
Horzak Noord Hoeve I
Kapelsingel (SOOS)
Piekenhoef
Gemeente Bernheze
Het vijfeiken
Gemeente Landerd
AH locatie Schaijk
Begroting 2019
Boschveld vlek 3
Piekenhoef
AH locatie Schaijk
Tijdelijke huisvesting de Fuik
Gestelse buurt
Kapelsingel (SOOS)
Realisatie 2019

hard (VHE)

32
24
46
52
44
71
44
63
36
33
20
24
489
-32
-4
-24
60
-24
-36
429

Bovenstaand is de afwijking tussen begroting en realisatie weergegeven per project.
Nadere toelichting:
• Boschveld vlek 3 – Het investeringsbesluit is begin 2019 goedgekeurd door de
RvC waarna de aanbesteding heeft plaatsgevonden. De bouw wordt uitgevoerd
door Bouwbedrijf Van Wanrooij. Door capaciteitsproblemen bij deze aannemer is
de start van dit project verschoven van november 2019 naar februari 2020.
• Piekenhoef - Door bezwaarschriften vanuit omwonenden heeft transport van de
gronden door de gemeente aan de aannemer later plaatsgevonden. Hierdoor was
de bouw van dit project vertraagd en was de oplevering van december 2019
verschoven naar 2020. Gedurende het voorbereidingstraject zijn de aantallen
eengezinswoningen van 33 eenheden aangepast naar 29 eengezinswoningen.
• AH locatie Schaijk - In verband met interne ontwikkelingen heeft het projectplan
een tijd stil gelegen. De start bouw van dit project was verschoven naar 2020. Het
investeringsvoorstel is in Q4 2019 goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen.
• Tijdelijke huisvesting de Fuik - Begin april 2019 heeft de RvC het
investeringsbesluit behorende bij de tijdelijke huisvesting van de Fuik
goedgekeurd. Vanwege hoge prioriteit voor huisvesting van studenten bij de
gemeente en de corporaties heeft de start bouw plaatsgevonden in juni 2019 en
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•

•

werden de 60 tijdelijke units in augustus 2019 opgeleverd. Hierdoor voegden wij
60 eenheden toe aan de prognose.
Gestelse buurt - Door de hoge bouwkosten ten opzichte van de genormeerde
bouwkosten en een hoog grondexploitatie, liep de besluitvorming vertraging op.
Hierdoor is de start bouw verschoven van oktober 2019 naar 2020. We namen in
het investeringsbesluit op dat we 24 verhuureenheden slopen en er 31 nieuw
bouwen per flat.
Kapelsingel (SOOS) - In verband met de regeling vermindering
verhuurdersheffing is de start bouw uitgesteld naar 2020.

Aantal Renovaties
Locatie
Gemeente Den bosch
Weidonklaan
Gassendonklaan
Karel de Vijfdestraat (NOM)
Schilderstraat
Hofstad eo
Gemeente Oss
Hertewissel
Angoralaan
Bosschepad eo
Berghemseweg
Dassenburcht e.o.
Gemeente Heusden
De Savornin Lohmanlaan
Dreeslaan
Begroting 2019
Hofstad eo
Angoralaan
Bosschepad
Karel de Vijfdestraat
Prognose T1-2019
Mutaties T2 2019:
Angoralaan
Berghemseweg
Dassenburcht
Karel de Vijfdestraat (NOM)
Prognose T2-2019
Mutaties T3-2019
De Savornin Lohmanlaan
Dreeslaan
Schilderstraat
Hertewissel
Berghemseweg
Dassenburcht
Realisatie 2019

Aantal begroting
2019 in aanbouw

Aantal begroting
2019 oplevering

31
45
26
21
28

31
45
26
21
28

80
144
20
61
66

80
144
20
61
66

19
5
546
-28
0
4
5
527

19
5
546
-28
-144
-20
5
359

20
0
0
0
547

-61
-66
-31
201

-19
-5

523

-19
-5
-21
-2
10
3
167

Onderstaand de nadere toelichting van de afwijkingen t.o.v. begroting 2019.
• Hofstad - Het renovatieproject Hofstad stond gepland voor 2019, maar de start
bouw is door een aangepaste wijkaanpak verschoven naar 2020. Oplevering staat
gepland voor 2021. Deze nieuwe wijkaanpak heeft het oorspronkelijke plan
uitgebreid.
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• Angoralaan – Dit project besteedden we in december 2018 aan. Het
oorspronkelijk plan was om deze eengezinswoningen in 2018 op basis van het NOM
principe te renoveren, deze keuze is herzien door te hoge investeringskosten. Het
oorspronkelijke plan is herschreven waarbij is overgegaan naar een reguliere
renovatie met een forse duurzaamheidsambitie. Hierdoor is de start bouw
verschoven naar september 2019 en is de oplevering van de woningen verschoven
naar december 2020.
• Bosschepad – Dit project bestaande uit 24 eengezinswoningen besteedden we in
december 2018 aan. Het oorspronkelijk plan was om deze eengezinswoningen in
2018 op basis van het NOM principe te renoveren, deze keuze is herzien door te
hoge investeringskosten. Het oorspronkelijke plan is herschreven waarbij is
overgegaan naar een reguliere renovatie van 24 woningen met een forse
duurzaamheidsambitie. Hierdoor is de start bouw verschoven naar september 2019
en is de oplevering van de woningen verschoven naar december 2020.
• Berghemseweg - het project was 2 maanden vertraagd doordat er sprake was
van langere voorbereidingstijd. Het project bestaat uit 2 kavels met verschillende
strategieën. Daarnaast dient voor één strategie nog 70% goedkeuring van
bewoners te worden ontvangen en de omgevingsvergunning dient hier nog voor te
worden aangevraagd. De contractering van uitvoerenden partijen kan mogelijk ook
nog tot vertraging leiden. Ultimo 2019 zijn er 10 verhuureenheden opgeleverd, de
overige verhuureenheden worden naar verwachting in juli 2020 opgeleverd.
• Dassenburcht - Het interne besluitvormingsproces liep vertraging op doordat dit
complex een verkoopstrategie bevat. Verder pasten we het oorspronkelijke plan
van 66 eenheden aan naar 65 eenheden, omdat we inmiddels 1 woning binnen dit
complex verkochten. Ultimo 2019 zijn er 3 verhuureenheden opgeleverd, de
overige verhuureenheden worden naar verwachting in mei 2020 opgeleverd.
• Karel de Vijfdestraat – Het plan is in 2019 aangepast van 26 naar 31 te
renoveren woningen en er is geen sprake meer van NOM. Tot op heden slaagden
we er niet in de vergunning rond te krijgen, waardoor we later starten met dit
project van 31 eenheden en oplevering naar verwachting in juli 2020 plaatsvindt.
• De Savornin Lohmanlaan en Dreeslaan – ten behoeve van de renovatie is
aanvankelijk de 70% instemming van bewoners niet behaald. Daardoor was de
start van de bouw vertraagd en is de start bouw verschoven naar 2020.
• Schilderstraat - De bouwperiode is verlengd tot en met januari 2020. Voor 19
woningen is de renovatie van de badkamer, keuken en toilet inmiddels afgerond en
voor 9 woningen eveneens de installaties. De overige verhuureenheden worden
naar verwachting in februari 2020 opgeleverd.
• Hertewissel - Het aantal te renoveren woningen betreft 120. Daarvan waren 40
begroot voor 2018 en 80 in 2019. Per jaareinde zijn 78 woningen opgeleverd. Voor
de overige woningen heeft renovatie van installaties, keukens en badkamers
plaatsgevonden maar was de renovatie van de schil nog in uitvoering. Naar
verwachting worden de resterende verhuureenheden in januari 2020 opgeleverd.
Aantal opgeleverde woningen met label B of hoger
Alle nieuwbouwwoningen hebben minimaal label A. Alle renovaties hebben minimaal
label B. In 2019 leverden we 414 woningen op met Label B of hoger (excl. NOM).
Als gevolg van de opgeleverde renovaties afgelopen jaren, de opgeleverde nieuwbouw
woningen en de verkoop van woningen met een lager energielabel zijn de percentages
score label B en C of hoger, in ’s-Hertogenbosch is het percentage hoger uitgevallen,
in Oss is het percentage lager uitgevallen dan de norm.
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Aantal opgeleverde woningen NOM
In de begroting waren de projecten Horzak Hoeve 1 en Piekenhoef opgenomen met
respectievelijk 63 en 33 NOM woningen. De oplevering van deze projecten schuift door
naar 2020.
3.3.2.2 Tevreden klanten
Huurderving
De huurderving bedroeg in 2019 1,47%. Dit is, naast reguliere huurderving, het
gevolg van de leegstand van de Maashorsten (Megen), de Kapel (Oss) en
sloopwoningen Adelheidstraat, Conraadstraat, St. Willibrordusstraat en Marconistraat
(’s-Hertogenbosch). Ook nam de huurachterstand toe vanwege het “reserveren” van
woningen voor de verwachte komst van internationale studenten. Tot slot stonden
woningen langer leeg als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen en
asbestsanering.
Slaagkans BrabantWonen
In 2019 verwerkte Woonservice de achterstand in de woningzoekenden Oss in
Katoomba met terugwerkende kracht. De slaagkans van de woningzoekenden in Oss is
aanzienlijk lager dan die in ’s-Hertogenbosch. De slaagkans BrabantWonen verlaagde
hierdoor aanzienlijk.
3.3.2.3 Prettig thuis
KWH & Benchmark
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 1.2.1.
Toewijzingen
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 1.1.5.
3.3.2.4 Onze organisatie
Ziekteverzuim
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 2.9.4.
Personeelskosten
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 2.9.1.
FTE
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 9.9.
Verkopen bestaand bezit
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 1.3.2.
Aedes Benchmark: Bedrijfslasten per VHE
De stijging t.o.v. van de begroting komt vanwege definitieve afrekeningen van
servicekosten van eerdere jaren en hogere personeelskosten inclusief inleen.
Operationele kasstromen & kengetallen
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 4.3.
3.4
Risicomanagement
Risicomanagement is een proactief en continu proces dat binnen de gehele organisatie
van BrabantWonen geïmplementeerd is en waarbij vanuit een gemeenschappelijk
referentiekader op gestructureerde wijze wordt omgegaan met het beheersen van
risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen.
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Risicomanagement is een middel om risico’s te beheersen zodat doelstellingen
gerealiseerd kunnen worden. Risicomanagement is daarmee meer dan het éénmalig in
kaart brengen van risico’s. Het is een continu proces.
Voor het beheersen van risico’s kunnen maatregelen worden genomen. De
maatregelen zijn onder te verdelen naar hard en soft controls. Daarnaast zijn
rapportagesystemen en de wijze waarop risico’s worden gekwantificeerd ook
belangrijke tools binnen het risicomanagement.
Maatregelen die direct leiden tot andere handelingen worden getypeerd als ‘hard’.
Dergelijke maatregelen zijn goed objectief waarneembaar en dus te toetsen. Hard
controls zijn de meer formele maatregelen, zoals de procuratieregeling, procedures,
functiescheidingen. De werking van de hard controls wordt getoetst via het interne
controleplan (procescontroles).
Soft controls zijn alle niet-tastbare maar wel gedrag-beïnvloedende factoren in
organisaties Ze ondersteunen de hard controls. Bij ontoereikende soft controls kunnen
hard controls ineffectief blijken, bijvoorbeeld omdat ze verkeerd worden begrepen,
omzeild of zelfs misbruikt. Hard en soft controls beïnvloeden dus samen het gedrag
van mensen.
Ons risicomanagement borgen wij in een Management Control Systeem (MCS). In het
MCS vertalen we de strategische visie naar een control visie, een conceptueel kader
en randvoorwaarden voor het verbeteren van de interne beheersing.
Het MCS bestaat uit de volgende componenten:
• Bestuurlijke informatievoorziening
• Informatiestructuur
• Planning & Control Cyclus
• Risicomanagement
• Organisatiestructuur
In onze visie draagt het continu verbeteren van deze onderliggende componenten bij
aan het realiseren van een integraal risicomanagementsysteem.
Ontwikkelingen risicomanagement 2019
In het kader van planning & control steunen we op een goed opgezette interne
controle. Niet alleen voor de controle en signalering van tekortkomingen in de
uitvoering, maar ook voor het bijsturen en afleggen van verantwoording. Om structuur
aan de uitvoering te geven, is voor het boekjaar 2019 een Intern Controle plan
opgesteld. In dit plan hebben we op basis van een risicoanalyse gedefinieerd welke
processen we onderwerpen aan interne controle. Tevens is in dit plan de mate van
diepgang van de controlewerkzaamheden bepaald. Het IC-plan is opgesteld door de
Concern-controller en goedgekeurd door de RvC.
Periodiek wordt over de uitgevoerde controlewerkzaamheden gerapporteerd aan het
bestuur en de Raad van Commissarissen. De onderwerpen die in 2019 zijn beoordeeld
en waarbij interne auditrapportages zijn uitgebracht betreffen:
• Inkoop en aanbestedingen;
• Objectgegevens van vastgoed t.b.v. vastgoedwaardering;
• Betalingsproces;
• Toewijzingen van woningen;
• Verkoop van woningen;
• Jaarlijkse huurverhoging.
Opvolging van bovenstaande aanbevelingen en actiepunten wordt periodiek
gemonitord door de concerncontroller. Bij niet nakomen van de planning wordt door
het bestuur maatregelen getroffen.
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Vanaf 2018 huren we een concerncontroller in om ons te focussen op een verdere
professionalisering van de interne controle. De positionering van de concerncontroller
is met name verankerd in ons reglement Financieel Beleid & Beheer. De
concerncontroller ressorteert rechtstreeks onder de bestuurder en vervult een
onafhankelijke control-functie. Naast het monitoren van het Intern Controle plan is
deze controller betrokken bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële
gevolgen. Zijn werkzaamheden omvatten ook de aspecten van de interne
bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en efficiency van de organisatie. De
concerncontroller kan zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur en de RvC van
advies voorzien.
Hieronder worden de aandachtspunten benoemd waarbij mogelijke risico’s worden
onderkend.
3.4.1 Strategie
Het is duidelijk dat de invloed van veranderingen van de maatschappij, onze klanten
en innovatieve ontwikkelingen groot is. De strategie en onze doelen op de lange
termijn zijn continu onderwerpen in diverse overleggen binnen de organisatie.
De
•
•
•

volgende zaken krijgen vanuit strategisch oogpunt extra aandacht:
Klantwaardering;
Duurzaamheid;
Investeringen.

Ten aanzien van de klantwaardering kiezen we er al jaren voor onze kwaliteit te laten
meten door Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). In hoofdstuk 1
wordt dit nader toegelicht.
Voor duurzaamheid is een speciale werkgroep opgericht, waarin de gesignaleerde
risico’s worden bewaakt.
Bij elk investeringsvoorstel wordt een risicoanalyse door de controller opgesteld. Deze
worden meegenomen in onze overwegingen om al dan niet te investeren. Verder is
een speciaal kernteam opgericht, die de doelstellingen van elke investering monitoren.
In ons activiteitenplan hebben wij doelstellingen voor bovenstaande onderwerpen
geformuleerd, waarover periodiek verantwoording wordt afgelegd in onze
tertiaalrapportages.
3.4.2 Operationele activiteiten
De belangrijkste risico’s voortkomend uit de operationele activiteiten zijn:
Projecten
Onze activiteiten op het gebied van projectontwikkeling kenmerken zich door een
diversiteit aan mogelijke risico’s. Bovendien zijn er enorme verschillen in de impact
van projectrisico’s. Om grip te houden op het risicoprofiel van onze
projectontwikkelingsactiviteiten hanteren we de Capital at Risk methode.
Capital at Risk (CaR)
De CaR is de optelsom van alle gekwantificeerde risico’s van onze nieuwbouw
projectenportefeuille. De uitkomst is een inschatting van de maximale hoeveelheid
verliezen die, met een zeker betrouwbaarheidsniveau, kunnen voorkomen in een jaar.
In het geval dat deze verliezen zich voordoen is het vermogen van BrabantWonen
voldoende om dit op te vangen.
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Uitkomst CaR
De uitkomst van de CaR berekening van onze nieuwbouwprojecten in eigen beheer
ultimo 2019 is € 1,3 miljoen (2018: € 1,5 miljoen). Op basis van onze financiële
positie, concluderen we dat ons eigen vermogen ruim voldoende is om de risico’s
verbonden aan projectontwikkeling op te vangen.
Grondposities
Bergse Heihoek Berghem
In 2019 verkochten we ook de laatste tien kavels. Eén kavel passeert echter pas begin
2020. Hier komen geen risico’s meer uit voort.
Talentencampus Oss
In 2014 namen we conform afspraak 3.622 m2 grondpositie af op de Talentencampus
voor een bedrag ad € 1,1 miljoen, met oog op de realisatie van een nieuw
hoofdkantoor voor BrabantWonen en BrabantZorg. Van dit plan zagen we om
verschillende redenen af. In 2016 besloten we in overleg met gemeente de locatie zelf
te gaan ontwikkelen voor woningbouw. Momenteel voeren we
haalbaarheidsonderzoeken uit. De taxatiewaarde van de grond bedraagt per 31
december 2019 € 0,90 miljoen en is er sprake van een laag risico op deze
grondpositie.
Grondpositie locatie Bernhoven Veghel
In 2019 verkochten we het grootste gedeelte van deze grondpositie. Op het overige
deel ontwikkelen we 36 zorgappartementen (Kloosterkwartier). Oplevering vindt naar
verwachting plaats in 2021. Hier komen geen risico’s meer uit voort.
Grondpositie Bloemenkamp ’s-Hertogenbosch (voormalige Zusterflat)
Eind december 2019 kochten we de locatie Bloemenkamp aan. Doel van deze aankoop
is het verwerven van de grond om nieuwbouw in de sociale huursector in het centrum
van ’s-Hertogenbosch te realiseren. Voor deze grondpositie is ultimo 2019 nog geen
investeringsbesluit aanwezig en heeft nog geen planontwikkeling plaatsgevonden. Het
eventuele risico voor deze grondpositie kan zijn dat we niet komen tot planvorming en
dat verkoop van de grondpositie daarna een lagere waarde kan hebben. In de
jaarrekening is de grondpositie opgenomen tegen kostprijs.
Verbindingen
Meerendonk C.V.
In Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V. verwachten we de komende jaren geen
activiteiten. Door geluidsoverlast van de A2 kunnen we in de volgende fase vooralsnog
geen woningen ontwikkelen die aan de geluidsnorm voldoen. Het resultaat bestaat uit
beheerskosten.
Ontwikkelcombinatie Bernhoven C.V.
• Ziekenhuisterrein Veghel
Het ziekenhuisterrein in Veghel is in 2019 verkocht aan Zenzo. Vanuit de verbinding
wordt in Veghel niets meer gerealiseerd.
• Ziekenhuisterrein Oss (Park Zwanenberg)
Voor locatie Oss laat de grondexploitatie een tekort zien. Na verrekening van een
verwacht positief opstalresultaat resulteert er een tekort van circa € 0,2 miljoen. Dit
verlies is voorzien in de jaarrekening van de verbinding.
Ontwikkelingscombinatie Willemspoort C.V.
• Noord
Bij Willemspoort Noord heeft realisatie van de laatste fase (Gebouw G)
plaatsgevonden. De 71 appartementen in gebouw G zijn in 2019 opgeleverd. De
resterende grondpositie, zijnde gebouw A en K zijn verkocht en worden naar
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verwachting notarieel geleverd in het tweede kwartaal 2020. Er wordt een verlies
verwacht van € 0,1 miljoen op Willemspoort Noord.
• Zuid
Binnen Willemspoort Zuid heeft schetsmatig de ontwikkeling van de eerste
woningbouwprojecten in 2019 plaatsgevonden. De verwachting is dat de bouw start in
het tweede of derde kwartaal van 2021.
BrabantWonen neemt gebouw A en B (circa 150 sociale huurwoningen) af. In totaal
worden circa 450 woningen gebouwd. De bouw van de woningen is afhankelijk van de
verkoop van de openbare parkeergarage. Indien deze parkeergarage niet verkocht
wordt, kan de woningbouw niet worden gerealiseerd. Verder is dit project sterk
afhankelijk van de ontwikkeling van de regelgeving omtrent beperking van de stikstofuitstoot.
Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch Oost C.V.
De grondpositie ’s-Hertogenbosch Oost is vanuit strategisch oogpunt samen met AM
Wonen aangekocht via gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch Oost C.V. Het risico is
aanwezig dat de betreffende gronden geen woonbestemming krijgen. We ondernemen
actief initiatief richting met name de politiek om deze risico’s te reduceren. Vooralsnog
is niet te voorspellen wat de mogelijke uitkomsten van deze acties zijn. We gaan
ervan uit dat we in de toekomst op deze resterende grondpositie wel kunnen gaan
ontwikkelen in de Groote Wielen te Rosmalen. In eerdere jaren is op basis van de
vastgestelde GREX het project afgewaardeerd.
Juridische risico’s
Park Zwanenberg Oss
In december 2015 constateerden we diverse lekkages bij de PG-eenheden boven het
gezondheidscentrum. In januari 2016 zijn opnieuw lekkages vastgesteld. Wij hebben
de W-installateur hiervoor ultimo 2016 aansprakelijk gesteld. Inmiddels zijn alle
partijen in onderhandeling gegaan en is vanuit de verzekeringsmaatschappij een
schikkingsvoorstel gedaan. BrabantWonen kan zich niet vinden in deze schikking en
legt deze zaak voor aan de rechter. De arbitrageprocedure loopt. Ons maximale
financiële risico bedraagt € 0,45 miljoen.
Verbonden partijen
Een deel van onze activiteiten zit in verbonden partijen, al dan niet in samenwerking
met andere partijen. Met verbonden partijen bedoelen we juridische
samenwerkingsverbanden waarin wij een bestuurlijk én een financieel belang hebben.
In onze organisatie onderscheiden we ultimo 2019 twee categorieën verbonden
partijen:
1. de verbonden partij, waarin wij voor 100% direct of indirect zeggenschap hebben
en de administratie voeren;
a) BrabantWonenHolding B.V.
b) BrabantWonenEnergie B.V.
c) BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V.
d) BrabantWonen GOGWO B.V.
e) BrabantWonen GO Willemspoort B.V.
f) BrabantWonen GO Bernhoven B.V.
2. de verbonden partij, waarin wij samen met derden kapitaal verschaffen en waar
(tot heden) derden de administratie voeren.
i) Ontwikkelcombinatie Meerendonk C.V.
j) Ontwikkelcombinatie Meerendonk Beheer B.V.
k) Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost C.V.
l) Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
m) Willemspoort C.V.
n) Ontwikkelingscombinatie Willemspoort Middengebied B.V.
o) Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.
p) Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V.
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De ontwikkelingen en risico’s van onze samenwerkingsverbanden volgen we kritisch.
Hierover rapporteren we periodiek aan RvC, bestuur en directie via onze
managementrapportages. Het totaalschema verbonden partijen ultimo 2019 ziet er als
volgt uit:
66 2/3%

OCM
Bernhoven
Beheer BV

BrabantWonen
TI

50%
33%

Willemspoort
Middengebied BV

50%

Ontwikkelingscombinatie
Meerendonk
Beheer BV
4%

48%

100%
GO
Beheer
BV

BrabantWonen
Holding
BV

100%

4%
100%

BrabantWonen
Vastgoed
Ontwikkeling
BV

4%
BrabantWonen
GOGWO
BV

BrabantWonen
Energie
BV

48%

GO
CV

100%

5

1%
100%
OCM
Meerendon
k CV

100%

BW GO
Bernhoven BV

64%

OCM
Bernhoven CV

GO
Willemspoort
BV

33 %
Willemspoort
CV

Op de volgende pagina presenteren we een totaaloverzicht van onze verbonden
partijen waarbij we aangeven wat het percentage van de deelname in het kapitaal en
welke activiteit(en) de verbonden partij uitvoert.
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Categorie 1: Verbonden partij, waarin wij voor 100% direct of indirect zeggenschap hebben en de administratie voeren
Naam
Medevennoten
% deelname Omschrijving activiteiten
kapitaal
a.
BrabantWonen Holding B.V.
n.v.t
100% Het optreden als beheer- en beleggingsmaatschappij.
b.
BrabantWonenEnergie B.V.
n.v.t.
100% Het leveren van alle soorten energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel
bestaande als duurzame energiebronnen alsmede het verrichten van overige
activiteiten en het verlenen van diensten op dit gebied.
c.
BrabantWonen Vastgoedontwikkeling
n.v.t.
100% Het ontwikkelen, doen realiseren van huur- en koopwoningen in het gebied
B.V.
Meerendonk te ’s-Hertogenbosch.
d.
BrabantWonen GOGWO B.V.
n.v.t.
100% De exploitatie van grondgebieden en het optreden als commanditaire vennoot
van GO ’s-Hertogenbosch Oost C.V.
e.
BrabantWonenGOWillemspoort B.V.
n.v.t.
100% Het optreden als commanditaire vennoot bij Willemspoort C.V.
f.
BrabantWonen GO Bernhoven B.V.
n.v.t.
100% Het optreden als commanditaire vennoot bij OCM Bernhoven C.V.
Categorie 2: verbonden partij, waarin wij samen met derden kapitaal verschaffen en waar (tot heden) derden de administratie voeren
Naam
Medevennoten
% deelname Omschrijving activiteiten
kapitaal
g.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven
AM. B.V.
66,67% Het optreden als beherend vennoot van Ontwikkelcombinatie Bernhoven C.V.
Beheer B.V.
h.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven
AM. B.V.
66,67% Het (her)ontwikkelen en realiseren van vastgoed op de ziekenhuisterreinen
C.V.
Bernhoven in Oss en Veghel.
i.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk
AM. B.V.
50,00% Het ontwikkelen, doen realiseren van huur- en koopwoningen in het gebied
C.V.
Meerendonk in ’s-Hertogenbosch.
j.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk
AM. B.V.
50,00% Het optreden als beherend vennoot van Ontwikkelcombinatie Meerendonk C.V.
Beheer B.V.
k.
Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch- AM. B.V.
50,00% Het exploiteren van grond, het ontwikkelen van huur- en koopwoningen in het
Oost C.V.
gebied Groote Wielen te Rosmalen.
l.
Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch- AM Grondbedrijf B.V.
50,00% Het optreden als beherend vennoot van Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch
Oost beheer B.V.
Oost C.V.
m.
Willemspoort C.V.
Heijmans Vastgoed B.V.,
33,33% Het ontwikkelen van huur- en koopwoningen in het gebied Willemspoort te ’sBossche InvesteringsHertogenbosch.
maatschappij, Jeroen
Bosch Ziekenhuis
n.
Ontwikkelingsmaatschappij
Heijmans Vastgoed B.V.
33,00% Het optreden als beherend vennoot van Willemspoort C.V.
Willemspoort Middengebied B.V.
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3.4.3 Fiscaliteit
Kader
De steeds omvangrijker wordende rol van fiscaliteit binnen BrabantWonen heeft er toe
geleid dat wij ons meer en meer bewust zijn van fiscaliteit en dat wij ons daarop
duurzamer willen gaan concentreren. Een totaal overzicht van vastgelegde kaders en
richtlijnen op dit gebied, in de vorm van een fiscaal statuut waar deze in op genomen
zijn, is een stevig fundament voor ons Tax Control Framework. Het Tax Control
Framework bestaat uit de beleidsuitgangspunten, interne processen en
beheersingsmaatregelen met als doel om fiscale fouten te voorkomen, fiscale kansen te
benutten en correcte aangiftes in te dienen. Bovendien is het een goed instrument om
zowel intern als extern verantwoording af te leggen.
Beheersingsmaatregelen
We zijn ons bewust van de fiscale risico’s die spelen in onze sector. Voor de verschillende
belastinggebieden formeerden wij fiscale kenniskringen met als doel om fiscale
ontwikkelingen te bewaken en interne verbeteringen aan te brengen in ons fiscale
risicoprofiel. Deze kenniskringen bestaan uit interne medewerkers en externe adviseurs.
Daarnaast is een fiscale toets een integraal onderdeel van onze
(des)investeringsbesluiten. Onder investeringen verstaan we dan grond- en vastgoed
aankopen, renovatieprojecten en (ver)nieuwbouwprojecten.
Belastingdienst
Wij hechten waarde aan een transparante en constructieve relatie met de
Belastingdienst. Wij zoeken regelmatig afstemming met de Belastingdienst over lopende
dossiers. In 2019 zochten we concreet afstemming over:
• Aangifte vennootschapsbelasting 2015 tot en met 2017:
o Afwaardering voorafgaand aan sloop;
o Energie-investeringsaftrek (EIA);
o Herinvesteringsreserve (fiscale faciliteit);
• Onderscheid onderhoud/verbetering bij pakketprijzen dagelijks onderhoud;
• Bijdrage van BrabantZorg in plan Bernhoven Veghel inzake de omzetbelasting;
• Verbreken fiscale eenheid omzetbelasting met geliquideerde verbinding
BrabantWonenBelegdVastgoed B.V.;
• Wagenpark / privé gebruik auto voor de loonheffingen.
Vennootschapsbelasting
Vanaf de invoering van de integrale belastingplicht namen we in onze aangiften
vennootschapsbelasting gangbare en pleitbare standpunten in. De belangrijkste
standpunten zijn:
• Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
• De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
• Het niet treffen van een onderhoudsvoorziening;
• Het vormen van een herinvesteringsreserve.
Eigenbouwerschap
De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maatregel tegen mogelijk misbruik door
aannemers en onderaannemers bij de afdracht van loonheffingen. De regeling maakt
elke schakel van de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De
ketenaansprakelijkheid geldt niet alleen voor (onder-)aannemers, maar ook voor
eigenbouwers. BrabantWonen zal in veel gevallen eigenbouwer zijn. We hebben hierop
passende beheersingsmaatregelen ingeregeld, deze maatregelen zijn in 2019 verder
aangescherpt.
3.4.4 Treasury
We onderkennen de volgende treasury risico's:
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Liquiditeitsrisico
Vanaf 1 september 2018 is de rentevrije limiet voor BrabantWonen bij de Rabobank op
€ 12,5 miljoen gesteld. Het creditrentepercentage is Eonia met een afslag van 0,15%.
Door spreiding van gelden voorkomen we zoveel mogelijk we met rentekosten over eigen
geld te maken krijgen.
Een te hoge stand van de liquiditeiten aan het einde van het jaar heeft gevolgen voor het
borgingsplafond van het WSW. Daar is een stand toegelaten van 10% van de jaarhuur,
alles wat daarboven aanwezig is zal gekort worden op het borgingsplafond van het
komende jaar. Eind 2019 blijven we met een saldo liquide middelen van € 10,1 miljoen
onder 10% van de jaarhuur.
Renterisico
Het renterisico binnen BrabantWonen beschouwen we als laag.
We voldoen aan de gestelde norm in het financieel statuut waarbij het renterisico
maximaal 15% van de totale leningenportefeuille mag zijn. Ons renterisico ultimo 2019 is
9,6%. Bij het aantrekken van nieuwe leningen spreiden we het risico.
Tegenpartijrisico
Uitgegeven collegiale lening (DAEB)
Ultimo 2019 bedragen de beleggingen binnen het DAEB deel € 7,3 miljoen. Dit bedrag
betreft een lening die we hebben verstrekt aan een collega corporatie. De te ontvangen
rente en de aflossingen van deze lening zijn afgedekt met WSW borging. Het
rentepercentage is in 2013 opnieuw vastgesteld op 1,988%. De lening loopt in 2023 af.
In 2019 verstrekten we geen nieuwe collegiale leningen.
Uitgegeven leningen verbindingen (Niet-DAEB)
Binnen de kaders van de nieuwe Woningwet is financiering aan verbindingen niet meer
toegestaan. Voor iedere vorm van financiering aan een verbinding, ook al bestond er een
juridische overeenkomst van voor 1 juli 2015, moet vooraf toestemming gevraagd
worden bij het AW. Binnen de niet-DAEB tak staat er ultimo 2019 € 23,7 miljoen aan
leningen uit aan onze verbindingen. Dit zijn:
1. De lening aan Bernhoven CV via BrabantWonen GO Bernhoven BV bedraagt ultimo
2019 € 1,49 miljoen. Deze lening had conform de aangegane leningsovereenkomst in
2013, op basis van de financieringsbehoefte van Bernhoven CV, een maximum van
€ 11,0 miljoen. Aflossingen op de lening van Bernhoven CV staan in het
kasstroomoverzicht vermeld onder de aflossingen lening u/g binnen het niet-DAEB
deel. De Autoriteit Wonen heeft in januari 2019 een gedoogbeschikking afgegeven
inzake deze verstrekkingen van vermogen over de periode 2014 tot en met 2018.
Vanaf 1 januari 2019 verstrekken wij conform geldende wet- en regelgeving geen
vermogen meer aan deze verbindingen.
2. € 22,2 miljoen is uitgeleend aan BrabantWonen GOGWO B.V. ter voorfinanciering van
de grondpositie en bijkomende kosten Groote Wielen in de verbinding
’s-Hertogenbosch Oost CV. Tevens hebben we voor € 1,0 miljoen een
rekeningcourantverhouding met BrabantWonen GOGWO B.V. De Autoriteit Wonen
heeft in december 2018 ontheffing verleend voor het verstrekte vermogen aan
GOGWO B.V. tot en met 2017. Het ontheffingsverzoek 2018 is ingediend en
goedgekeurd. Het ontheffingsverzoek 2019 is begin 2020 ingediend. We verwachten
dat de lening en rekeningcourant niet terug te ontvangen. Hiervoor hebben we een
voorziening in de jaarrekening gevormd. We gaan met de autoriteit in overleg om te
bepalen hoe we de komende jaren het beste om kunnen gaan met deze lening.
3.4.5 Financiële verslaggeving
Bij toepassing van de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormen wij verschillende oordelen en maken wij schattingen die essentieel zijn voor de in
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de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, nemen wij de aard van deze schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen op in de jaarrekening bij de toelichting van
de betreffende jaarrekeningpost.
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Hoofdstuk 4: Jaarrekening 2019
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1.

Balans per 31 december 2019
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
Ref.

31 december 2019

31 december 2018
EUR

EUR

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software

8.1

1.206

1.169
1.206

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

1.169

8.2
8.2.1

5.782

5.916
5.782

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-Daeb vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie

8.3.1
8.3.2
8.4.1

2.311.997
151.997
34.298

8.4.2

24.106

5.916

1.981.791
129.405
34.969
20.003
2.522.398

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g
Overige financiële vaste activa

8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4

75
6.860
8.795
131

Som der vaste activa

2.166.168

284
7.710
9.223
132
15.861

17.349

2.545.247

2.190.602

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

8.6
1.195
825
4.495

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op gemeenten
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

1.887
7.094
6.515

8.981

-

-

8.7
8.7.1
8.7.2

1.112
24

2.636
1.642

8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.6

460
5.798
464
364

535
1.532
1.532
667

8.8

8.222

8.544

10.138

6.684

24.875

24.209

2.570.122

2.214.811
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Ref.

31 december 2018

31 december 2019

EUR

EUR
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

8.9
8.9.1
8.9.2
8.9.3

635.971
913.099
138.219

504.709
1.182.581
344.847

1.687.289

2.032.137

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening deelnemingen

-

-

EGALISATIEREKENING
8.10
8.10.1
8.10.2
8.10.4

13.229
1.417
19.097

16.303
19.258

33.743

35.561
LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Overige schulden

8.11
8.11.1
8.11.1
8.11.2

231
411.663

340
405.847

33.274
41

33.971
440.158

445.209
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Verplichting inzake nieuwbouw
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

8.12
120
18.582
3.196
3.501
264
3.399
24.559
-

111
24.184
3.483
5.358
179
23.671
229
57.215

53.621

2.570.122

2.214.811
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2.

Winst-en-verliesrekening over 2019
Functioneel model (x € 1.000)
Ref.

2019

2018
EUR

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1

128.665
5.455
-5.346
-12.477
-32.612
-18.830

EUR
125.969
5.131
-5.055
-12.329
-35.342
-19.860

64.855

3.989
-4.649
-30
9.2

58.514

1.388
-1.492
-10
-690

-114

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3

11.514
-144
-7.962

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

9.4.1

-15.516

-33.501

9.4.2

315.400

125.659

9.4.3
9.4
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Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Andere rentebaten en soortegelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

3.408

9.5
9.6

9.7.1
9.7.2
9.7

9.8
9.9

9.835
-146
-5.966
3.723

350
300.018

92.508

-876
-1.439

-2.155
-1.445

316
-12.734

470
-14.034
-12.418

-13.564

352.858

137.467

-7.849
-162

-1.089
1.841

344.847

138.219
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3. Kasstroomoverzicht 2019
Directe methode (x € 1.000)
2019

2018
EUR

EUR

Operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Ontvangsten overige
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

128.946
5.410
594
3.230
194
138.374

126.992
5.131
1.378
13.166
169
146.836

14.565
25.957
20.349
13.539
108
11.193
1.005
12.682
99.398

14.042
31.750
20.481
14.704
1.390
13.290
983
19.825
116.465

Kasstroom uit operationele activiteiten

38.976

30.371

(Des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woningen VOV
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen

11.189
1.500
4.629
17.318

10.396
2.820
973
14.189

Betalingen nieuwbouw huur
Betalingen investeringen woningverbeteringen
Betalingen aankoop woningen VOV
Betalingen sloop
Betalingen aankoop grond
Betalingen investeringen overige
Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen

36.602
17.948
4.669
4.494
1.150
64.863

22.697
7.488
3.811
1.252
1.007
36.255

Saldo in- en uitgaande kasstromen vastgoedbeleggingen
Ontvangsten verbindingen
Uitgaven verbindingen
Saldo in- en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

-47.545
712
712

Kasstromen uit (des)investeringen

30.000
30.000

Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB
Tussentelling uitgaande kasstromen financieringen

18.268
244
177
18.689

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12
Mutatie liquide middelen

1.938
624
1.314
-46.833

Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Tussentelling inkomende kasstromen financieringen

Mutatie liquide middelen
Wijzigingen kortgeldmutaties

-22.066

-20.752

19.300
6.446
177
25.923
11.311

-25.923

3.454

-16.304

6.684
10.138
3.454

22.988
6.684
-16.304
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Toelichting kasstroomoverzicht
Kasstromen uit operationele activiteiten
De ontvangsten hebben betrekking op ontvangsten van huurders, overige ontvangsten
en renteontvangsten. De huurontvangsten betreffen de daadwerkelijk ontvangen
betalingen van huurders, voor zowel huur (€ 129 miljoen) als servicecontracten (€ 5,4
miljoen). De hogere huurinkomsten zijn met name te verklaren door de ingerekende
huurverhoging en de opgeleverde nieuwbouw. In 2019 hebben we € 0,3 miljoen aan
STEP-subsidies ontvangen. Deze hebben we gepresenteerd onder overheidsontvangsten.
De overige ontvangsten (€ 3,2 miljoen) bestaan met name uit doorbelastingen aan
BrabantWonenEnergie, Vve’s en/of gemeenten.
De uitgaven hebben betrekking op betalingen aan werknemers, onderhoudsuitgaven,
heffingen/belastingen, rente op leningen en overige uitgaven. De betalingen aan
werknemers (€ 14,6 miljoen) bestaan naast de salarissen ook uit de betalingen voor
sociale lasten en pensioenen. De onderhoudsuitgaven bedragen € 26,0 miljoen voor
contract, dagelijks- en planmatig onderhoud (exclusief verbeteringen).
De overige uitgaven 2019 (€ 20,3 miljoen) zijn € 0,2 miljoen lager dan in 2018. Deze
post bestaat hoofzakelijk uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentelijke belastingen
Servicekosten
Inleen van personeel
Licenties software
Advieskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verzekeringen
Borgstellingsvergoeding WSW

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,0
5,3
1,5
1,3
1,0
0,7
0,9
0,5
0,1

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

De rente op leningen (€ 13,3 miljoen) is lager dan in het boekjaar 2018, dit is het gevolg
van vervroegde aflossingen in 2018 en de renteconversies in zowel 2018 en 2019 waarbij
we voor een fors lagere rente tot einde looptijd kunnen financieren. De nieuwe leningen
leiden in 2019 door hun lagere rentepercentage nauwelijks tot een verhoging van de
rentelasten.
In boekjaar 2019 is in tegenstelling tot boekjaar 2018 geen saneringsheffing betaald. Wel
betaalden we een vergoeding aan de Autoriteit wonen op basis van ons aantal
woongelegenheden en de WOZ waarde.
Ondanks dat het tarief voor de verhuurderheffing samen met de WOZ waarde is gestegen
is de kasstroom afdracht verhuurderheffing met € 11,2 miljoen lager dan vorig jaar. Dit
wordt verklaard door de toegepaste afdrachtsverminderingen nieuwbouw tot de 1e
aftoppingsgrens.
In 2019 hebben we € 12,7 miljoen aan vennootschapsbelasting betaald. Op basis van de
voorlopige aanslag 2019 is € 13,5 miljoen betaald en € 0,8 miljoen is ontvangen na het
doen van de aangifte 2017.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De desinvesteringen in materiële vaste activa bestaan uit verkopen van bestaand bezit
(€ 11,2 miljoen) en verkopen van woningen Verkoop onder Voorwaarden (€ 1,5 miljoen).
Daarnaast hebben we grond verkocht in Veghel (€ 3,2 miljoen), in Berghem op de
Bergse Heihoek (€ 0,9 miljoen) en in Den Bosch in de Marconistraat (€ 0,5 miljoen).
De investeringen in materiële vaste activa á € 64,9 miljoen betreffen
nieuwbouwprojecten (€ 36,6 miljoen), onderhoudsinvesteringen (€ 17,9 miljoen),
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terugkopen van woningen Verkoop onder Voorwaarden (€ 4,7 miljoen) en investeringen
in activa ten dienste van (€ 1,2 miljoen) en aankoop grond zusterflat in Den Bosch (€ 4,5
miljoen).
Onze grootste nieuwbouwprojecten zijn:
• Willemspoort
€ 4,4
• Oeterselaan
€ 2,4
• De Fuik
€ 3,2
• Kapelsingel
€ 2,0
• Piekenhoef
€ 4,5
• Horzak Noord
€ 4,5
• Horzak 1
€ 6,5
• Het Vijfeiken
€ 3,1
• De Erven fase 2
€ 2,3

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

De ontvangsten uit verbindingen betreft de aflossing van de lening ug van BrabantWonen
Bernhoven BV en de aflossing van de rekeningcourant door BrabantWonenEnergie B.V..
Ook de vrijval van de liquide middelen na liquidatie van BrabantWonen BelegdVastgoed is
hierin meegenomen.
Kasstroom financieringsactiviteiten
We hebben in 2019 € 30 miljoen aan geborgde leningen aangetrokken. In tegenstelling
tot 2018 hebben er in 2019 geen vervroegde aflossingen plaatsgevonden. De aflossingen
hebben plaatsgevonden conform het vastgestelde aflossingsschema.
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4.
Algemene toelichting
4.1
Algemeen
Wij zijn een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Onze
activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en de ontwikkeling van woningen voor
de sociale huursector. Wij hebben specifieke toelating in de regio ’s-Hertogenbosch en
Oss en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet.
4.2
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De statutaire vestigingsplaats is Oss, de feitelijke vestigingsplaats is Venusstraat 2 te Oss
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 16024144.
4.3
Grondslagen voor consolidatie
De bijdrage van de individuele groepsonderdelen van Stichting BrabantWonen aan de
groepscijfers van BrabantWonen is in 2019 dusdanig beperkt dat op basis van de omvang
gebruik gemaakt kan worden van de consolidatievrijstelling (artikel 407 Titel 9 BW 2).
Als gevolg hiervan stellen wij voor het boekjaar 2019 geen geconsolideerde jaarrekening
op.
Lijst met kapitaalbelangen
BrabantWonen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de
gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand
opgenomen:
-

Verbonden partij, waarin wij voor 100% direct of indirect zeggenschap hebben en de
administratie voeren

Naam
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
Oss
BrabantWonen
BrabantWonen
BrabantWonen
-

Holding B.V. te Oss
Energie B.V. te Oss
Vastgoedontwikkeling B.V. te
GOGWO B.V. te Oss
GO Willemspoort B.V. te Oss
GO Bernhoven B.V. te Oss

Aandeel in kapitaal
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Verbonden partij, waarin wij samen met derden kapitaal verschaffen en waar (tot
heden) derden de administratie voeren
Naam
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk C.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V.
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch Oost C.V.
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch Oost Beheer B.V.
Willemspoort C.V.
Ontwikkelingsmaatschappij Willemspoort Middengebied
B.V.

Aandeel in kapitaal
66,67%
66,67%
50%
50%
50%
50%
33,33%
33%

96

4.4
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitvoeren
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van BrabantWonen en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en
de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van
het inzicht.
4.5
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Gedurende het boekjaar hebben er geen acquisities of desinvesteringen van
groepsmaatschappijen plaatsgevonden.
4.6
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormen wij verschillende oordelen en maken wij schattingen die essentieel zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningpost.
4.7
Schattingswijzigingen
In de jaarrekening 2019 is sprake van de volgende schattingswijzigingen:
Waardering DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
In het kader van de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB en
niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn diverse schattingswijzigingen doorgevoerd in de
parameters en berekeningsmethodieken die nader uiteen zijn gezet in paragraaf 6.5.
De verwerking van uitgaven voor verbetering en onderhoud van vastgoed in
exploitatie
Op 4 juli zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit
woningcorporaties en WSW nieuwe definities gepubliceerd inzake de verwerking van
uitgaven voor verbetering en onderhoud. Conform de RTIV 2019 zijn deze definities van
toepassing voor de bepaling van de beleidswaarde in de jaarrekening 2019. De
beleidswaarde 2019 is € 174 miljoen gestegen ten opzichte van 2018. Voor een bedrag
van € 231 miljoen wordt dit veroorzaakt door de gewijzigde definities.
Waardering latente belastingen
Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de
uitgangspunten voor de waardering van belastinglatenties als gevolg van tijdelijke
verschillen in het vastgoed bestemd voor exploitatie. In december 2019 is een
handreiking gepubliceerd door AEDES welke tot stand is gekomen in overleg tussen
corporaties, externe toezicht- houders en accountants. In deze handreiking wordt een
nadere uiteenzetting gegeven omtrent de interpretatie van de verslaggevingsrichtlijnen
voor belastinglatenties. Gelet op deze interpretatie van wet- en regelgeving, hebben wij
in 2019 de berekeningsperiode voor de waardering van de tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale waardering in het vastgoed in exploitatie naar oneindig
aangepast. Als gevolg van de schattingswijziging is het resultaat voor belastingen over
2019 € 0,5 miljoen hoger dan op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde
grondslag.
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4.8
Presentatiewijzigingen
In 2019 zijn de volgende presentatiewijzigingen doorgevoerd in de winst- en
verliesrekening;
1) De saneringsheffing en bijdrage AW maken gezien haar incidentele karakter geen
onderdeel uit van de directe beheerkosten. Deze kosten zijn door de
presentatiewijziging opgenomen in de ‘Overige organisatiekosten’. Voorheen werd
deze last gepresenteerd onder de ‘Overige directe operationele lasten exploitatie
bezit’. De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop aangepast.
2) Onder de lasten servicecontracten vallen de kosten die voortkomen uit de (op de
huurexploitatie) afgesloten servicecontracten. Voorheen werd onder deze last ook
een deel indirecte kosten verantwoord. Het deel van de indirecte kosten is door de
presentatiewijziging op basis van een verdeelstaat verdeeld onder diverse overige
activiteiten. De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop aangepast.
3) De verkoopkosten van de verkochte bestaande huurwoningen zijn in 2019
gepresenteerd onder de verkoopopbrengst vastgoedportefeuille. Voorheen werd
deze last gepresenteerd onder de toegerekende organisatiekosten. De
vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop aangepast.
4.9
Stelselwijzigingen
In de jaarrekening 2019 is geen sprake van stelselwijzigingen.
4.10 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquiditeitspositie in
het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investeringsen financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering splitsen we in kasstromen met betrekking
tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde
rente (opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste
activa nemen we op onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende
verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
4.11 Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
Wij hebben de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting
op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van ons zien toe op:
• Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de
grootstedelijke middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.
• Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB
eenheden.
• Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop BrabantWonen een exit strategie
heeft geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.
• Verhuur van parkeerplaatsen dat onlosmakelijk gekoppeld is aan niet-DAEB
eenheden.
Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzichten te
komen worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen
posten worden in overeenstemming met het dd. 24 juli 2018 goedgekeurde
scheidingsvoorstel volledig aan de DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten
toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen posten in de gescheiden balans,
winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal
veronderstellingen.
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De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader uiteengezet:
Grondslag voor scheiding
Directe scheiding op VHE-niveau. De
opbrengsten/ kosten en kasstromen van
individuele transacties worden direct
toegerekend aan de individuele VHE die
staat geclassificeerd als DAEB dan wel
niet-DAEB.

Posten in gescheiden verantwoording
Balans:
- Vastgoedbeleggingen
- Vastgoed bestemd voor verkoop
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor verkoop
- Verkopen onder Voorwaarden en
verplichtingen
- Projecten in ontwikkeling
- Actieve vpb latentie
- Voorziening latente
belastingverplichtingen
- Voorziening onrendabele investeringen
- Vorderingen op maatschappijen
waarin wordt deelgenomen
- Vorderingen inzake belastingen en
premies sociale verzekeringen
Winst-en-verliesrekening:
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten servicecontracten
- Verkoopopbrengsten en –lasten
- Geactiveerde productie
- Overige waardeveranderingen
- Niet gerealiseerde
waardeveranderingen mva
- Niet gerealiseerde
waardeveranderingen verkocht onder
voorwaarden
- Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Toerekening op complexniveau en
gescheiden naar de DAEB en niet-DAEB
activiteiten op basis van de relatieve
verdeling van eenheden in het
betreffende complex.

Gescheiden op basis van borging van de
achterliggende financiering (bijvoorbeeld
WSW borging). Geborgde leningen
classificeren als DAEB, niet geborgde
leningen als niet-DAEB.

Kasstroomoverzicht:
- Ontvangsten verhuur en
servicecontracten
- Desinvesteringskasstromen
Winst-en-verliesrekening:
- Lasten servicecontracten
- Lasten onderhoudsactiviteiten
- Overige directe lasten exploitatie bezit
- Leefbaarheid
Kasstroomoverzicht:
- Uitgaven servicecontracten
- Uitgaven onderhoud
- Investeringskasstromen in materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen
Balans:
- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Schulden/leningen overheid
Winst-en-verliesrekening:
- Rentebaten en rentelasten
Kasstroomoverzicht:
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Gescheiden op basis van omvang
activiteiten in de DAEB/ niet-DAEB tak
van BrabantWonen op basis van een
algemene splitsingsfactor gebaseerd op
de totaalverdeling van verhuureenheden
in DAEB/ niet-DAEB
De hierbij gehanteerde verdeling DAEB/
niet-DAEB is: 93,6%/6,4%.

- Financieringskasstroom
Balans:
- Immateriële vaste activa
- Materiele vaste activa ten dienste van
de exploitatie
- Huurdebiteuren
- Vorderingen op gemeenten
- Overige vorderingen en overlopende
activa
- Crediteuren
- Overige schulden en overlopende
passiva
Winst-en-verliesrekening:
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten
- Lasten onderhoudsactiviteiten
- Opbrengsten en kosten overige
activiteiten
- Toegerekende organisatiekosten
- Leefbaarheid
- Belastingen
Kasstroomoverzicht:
- Personeelsuitgaven
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5.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
In de hoofdstukken 5 tot en met 7 wordt toegelicht op welke wijze de diverse posten in
de jaarrekening zijn bepaald. In de hoofdstukken 8 en 9 worden de cijfers van de balans
en de winst-en-verliesrekening nader gespecificeerd en toegelicht.
5.1
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Herzieningswet
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (herzien 2018) en de Beleidsregels toepassing Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans,
winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd.
5.2
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor een aantal posten zijn schattingen gewijzigd,
zie hiervoor paragraaf 4.6.
5.3
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is
het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid
waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
5.4

Materiële vaste activa

Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld gelden voor alle
materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten.
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs of verwachte lagere opbrengstwaarde.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te
rekenen uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie
worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te
laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maakt de eventuele
boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de
verkrijgingsprijs van de grond.
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5.5.1 Vastgoedbeleggingen
Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders
wordt vermeld gelden voor alle vastgoedbeleggingen de volgende algemene
uitgangspunten.
Verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te
rekenen uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie
worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct
toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Toerekening van
rente vindt plaats in zoals beschreven in paragraaf 6.3.11. Er wordt rekening gehouden
met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te
laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele
boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de
verkrijgingsprijs van de grond.
Verwerking van groot onderhoud
De kosten van groot onderhoud worden in de materiële vaste activa als onderdeel van de
boekwaarde verwerkt indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De
geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is
van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van
deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren
onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden wordt deze
benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van
oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening houdend met de naar
benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed in
exploitatie die volgens het op dd. 24 juli 2018 definitief goedgekeurde scheidingsvoorstel
als DAEB vastgoed classificeerden. Hierbij is rekening gehouden met mutaties in de DAEB
portefeuille sinds die datum.
Over het algemeen zijn dit woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens,
woningen boven de huurtoeslaggrens waarvan wij voornemens zijn om deze in de
toekomst als DAEB vastgoed te verhuren en maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk
vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners.
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten die niet voldoen aan het
criterium van DAEB vastgoed.
Kwalificatie
Wij richten ons op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat
beleidskeuzes rondom het vastgoed primair worden gemaakt met inachtneming van onze
taak als sociale huisvesten. Daarnaast worden investeringsbeslissingen mede genomen
op basis van een analyse van het financiële rendement. Een beperkt deel van de
portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat.
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Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Wij waarderen ons vastgoed in
exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna vindt
waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde marktwaarde in verhuurde staat. De
waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 bij artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
2019’).
Marktwaarde in verhuurde staat is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een
zakelijke transactie zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met
kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.
Wij passen voor de waardering van de woongelegenheden en parkeergelegenheden de
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe. Voor het
bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorg onroerend goed wordt de full-versie van dit
handboek toegepast.
De berekening van de marktwaarde geschiedt op een modelmatige wijze waarbij slechts
bij waardering conform de full versie een externe taxateur wordt ingeschakeld. De
nauwkeurigheid van de waardering, bij zowel waardering volgens de basisversie en full
versie, geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10% plus en min de waarde.
Om de basisversie toe te kunnen passen heeft BrabantWonen een analyse gemaakt van
haar bezit en hierbij vastgesteld dat het type en de samenstelling van het bezit past
binnen de uitgangspunten en normeringen die de basisversie voorschrijft.
Dientengevolge heeft BrabantWonen geconcludeerd dat de toepassing van de basisversie
leidt tot een acceptabele uitkomst van de marktwaarde in verhuurde staat voor het
geheel van de betreffende complexen en past binnen het getrouwe beeld van het
vermogen en resultaat dat de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel moet
geven.
BrabantWonen past voor de volgende categorieën bezit de full-versie van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde toe:
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• Intramuraal zorgvastgoed;
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op
waarderingscomplex niveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het
gehele waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle
verhuureenheden van ons maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een
afzonderlijk waarderingscomplex.
Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een
modelmatige, op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de
methodiek zijn als volgt:
• De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de
contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.
• De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten
zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is.
• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die
niet specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn (zoals bijvoorbeeld afgesloten
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•

•

•

convenanten met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs categorieën en
mogelijk in de toekomst te maken prestatie afspraken) zijn niet opgenomen in de
waardering van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans
blijkende verplichtingen.
Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW),
ook wel Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van
15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de
hand van een disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden.
Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar
(de zogenaamde exit yield).
Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het feit dat een marktwaarde in
verhuurde staat op complexniveau wordt bepaald maar waarbij op portefeuille niveau
(totaal van alle complexen) de waardering leidt tot een acceptabele uitkomst van de
marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van de betreffende complexen en
past binnen het getrouwe beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening,
volgens het verslaggevingsstelsel moet geven;
In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen is er geen taxateur
betrokken geweest bij de bepaling en toetsing van de marktwaarde in verhuurde
staat met uitzondering van het bedrijfsmatig-, maatschappelijk- en zorg onroerend
goed;
Binnen de toepassing van de basisversie is het niet mogelijk om vrijheidsgraden te
gebruiken. Dit betekent dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in het
handboek integraal gevolgd zijn.

Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee
scenario’s; doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat
het volledige complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen
van de markthuur geschiedt bij mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij
mutatie tot verkoop van individuele woningen wordt overgegaan.
Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een
derde wordt verkocht. Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste
uitkomst gelijkgesteld aan het begrip “marktwaarde verhuurde staat”, zijnde de actuele
waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaats vindt.
Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van marktconforme
uitgangspunten gedaan. De volgende parameters worden hierbij gehanteerd:
• Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van de ingerekende contracthuur,
de markthuur, de maximale huur en de liberalisatiegrens, belastingen, verzekeringen
en overige zakelijke lasten;
• Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerskosten;
• Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de
onderhoudskosten, de verkoopkosten en de verouderingskosten;
• Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in het
uitpondscenario.
Wij hebben de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019
voorgeschreven parameters en uitgangspunten toegepast. De belangrijkste
uitgangspunten zijn:
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Parameters
woongelegenheden
Prijsinflatie
Loonstijging
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging Noord
Brabant
Instandhoudingsonderhoud

2019

2020
2,60%
2,50%
4,40%
7,10%

2021
1,30%
2,50%
3,50%
4,60%

2022
1,50%
2,50%
2,50%
2,00%

2023
1,80%
2,50%
2,50%
2,00%

2024
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

2025
e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

Voor woongelegenheden wordt een onderscheid gemaakt naar het type verhuureenheid, te weten
EGW, MGW, studenteneenheid, zelfstandig, onzelfstandig, extramuraal en zorgvastgoed. Ingedeeld in
grootteklassen m2 GBO, te weten <40, ≥40, <60, ≥60, <80, ≥80, <100, ≥100, <120, ≥120. En
ingedeeld in bouwjaarklassen, te weten <1940, ≥1940, <1960, ≥1960, <1975, ≥1975, <1990, ≥1990,
<2005, ≥2005

Beheerkosten - EGW
€ 447
€ 447
€ 447
€ 447
€ 447
€ 447
€ 447
Beheerkosten - MGW
€ 439
€ 439
€ 439
€ 439
€ 439
€ 439
€ 439
Beheerkosten € 413
€ 413
€ 413
€ 413
€ 413
€ 413
€ 413
studenteneenheid
Beheerkosten - zorgeenheid
€ 405
€ 405
€ 405
€ 405
€ 405
€ 405
€ 405
(extramuraal)
Gemeentelijke OZB (% van Gemeentelijke tarieven 2019 (%) zoals gepubliceerd uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde
WOZ)
met waardepeildatum 1-1-2018
Belastingen, verzekeringen
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
en overige zakelijke lasten
als percentage van de WOZ
(exclusief gemeentelijke OZB
die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven
2019, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ
waarde met
waardepeildatum 1 januari
2018)
Verhuurderheffing, als
0,562%
0,562%
0,563%
0,537%
0,538%
0,537%
percentage van de WOZ
Boveninflatoire
1,00%
1,20%
1,30%
0,50%
0,50%
0,50%
huurverhoging - zelfstandige
eenheden
Boveninflatoire
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
huurverhoging onzelfstandige eenheden
Huurderving als percentage
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
van de huursom
Mutatiekans (gem.) bij
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
doorexploiteren
Mutatiekans (range) bij
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
doorexploiteren
Mutatiekans (gem.) bij
9,15%
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
7,04%
6,72%
uitponden
Mutatiekans (range) bij
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-50%
2%-45,2%
uitponden
Splitsingskosten
€ 518
€ 518
€ 518
€ 518
€ 518
€ 518
€ 518
Verkoopkosten bij
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
uitponden, als percentage
van de leegwaarde
Overdrachtskosten (% van
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
de berekende waarde)
Disconteringsvoet (gem.) bij
6,51%
6,51%
6,51%
6,51%
6,51%
6,51%
6,51%
doorexploiteren
Disconteringsvoet (range)
6,08%-7,35% 6,08%-7,35% 6,08%-7,35% 6,08%-7,35% 6,08%-7,35% 6,08%-7,35% 6,08%-7,35%
bij doorexploiteren
Disconteringsvoet (gem.) bij
6,90%
6,90%
6,90%
6,90%
6,90%
6,90%
6,90%
uitponden
Disconteringsvoet (range)
6,48%-7,35% 6,48%-7,35% 6,48%-7,35% 6,48%-7,35% 6,48%-7,35% 6,48%-7,35% 6,48%-7,35%
bij uitponden

Bij mutatie in het doorexploiteerscenario wordt de huur aangepast naar de markthuur of
de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Is de woongelegenheid op basis
van de WWS punten te liberaliseren, dan is de markthuur de toe te passen huur.
Is de woongelegenheid op basis van WWS punten gereguleerd dan is de toe te passen
huur het minimum van de markthuur dan wel de maximale huur op basis van het
woningwaarderingsstelsel.
Bij zowel de mutatiekans bij doorexploiteren, als de mutatiekans bij uitponden is er bij
bepaalde complexen sprake van dat de berekende mutatiegraad boven de maximale
mutatiegraad ligt dan geldt een maximale mutatiegraad van 50%, uitgezonderd
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studenteneenheden. Anderzijds is er bij bepaalde complexen ook sprake van dat de
berekende mutatiegraad onder de minimale mutatiegraad ligt dan geldt een minimale
mutatiegraad van 2%.
Parameters bedrijfsmatig
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
en maatschappelijk
e.v.
onroerend goed
Prijsinflatie
2,60%
1,30%
1,50%
1,80%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud BOG
€ 5,60 per m2 bvo
Instandhoudingsonderhoud MOG
€ 6,80 per m2 bvo
Mutatieonderhoud BOG
€ 9,40 per m2 bvo
Mutatieonderhoud MOG
€ 11,40 per m2 bvo
Marketing
14% van de marktjaarhuur
Beheerkosten - BOG
3% van de markthuur op jaarbasis
Beheerkosten - MOG
2% van de markthuur op jaarbasis
Gemeentelijke OZB (% van WOZ)
Gemeentelijke tarieven 2019 (%) zoals gepubliceerd
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten als
percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd
op de gemeentelijke tarieven 2019,
uitgedrukt in een percentage van de
WOZ waarde met waardepeildatum 1
januari 2018)
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
Mutatieleegstand (in maanden)
6
6
6
6
6
6
6
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
Disconteringsvoet (gem.) bij
doorexploiteren
8,81%
8,81%
8,81%
8,81%
8,81%
8,81%
8,81%
Disconteringsvoet (range) bij
doorexploiteren
8,57%-9,40% 8,57%-9,40% 8,57%-9,40% 8,57%-9,40% 8,57%-9,40% 8,57%-9,40% 8,57%-9,40%

De disconteringsvoetvoet voor het referentieobject bedraagt 8,46%. Door per contract de
effecten voor het markt- en objectrisico te bepalen en op te tellen bij het referentieobject
ontstaat er per een contract een disconteringsvoet. Uit de tabel blijkt dat zowel de
laagste disconteringsvoet 8,57% als de hoogste disconteringsvoet 9,40% boven het
referentieobject liggen. Dit houdt in, dat gemiddeld genomen, ons vastgoed iets meer
risico’s in zich heeft afgezet tegen het referentieobject.
Parameters
2019
2020
2021
parkeergelegenheden
Prijsinflatie
2,60%
1,30%
1,50%
Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud garagebox
Beheerkosten parkeerplaats
Beheerkosten - garagebox
Belastingen en
verzekeringen, uitgedrukt in
een percentage van de
WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari
2018
0,24%
0,24%
0,24%
Splitsingskosten
€ 531
€ 531
€ 531
Verkoopkosten
€ 531
€ 531
€ 531
Mutatieleegstand (in
maanden)
6
6
6
Overdrachtskosten (% van
de berekende waarde)
7%
7%
7%
Disconteringsvoet (gem.) bij
6,56%
6,56%
6,56%
doorexploiteren
Disconteringsvoet (range)
6,53%-6,62% 6,53%-6,62% 6,53%-6,62%
bij doorexploiteren
Disconteringsvoet (gem.) bij
6,56%
6,56%
6,56%
uitponden
Disconteringsvoet (range)
6,53%-6,62% 6,53%-6,62% 6,53%-6,62%
bij uitponden

2022

2023
1,80%

2024

2025
e.v.

2,00%

2,00%

2,00%

0,24%
€ 531
€ 531

0,24%
€ 531
€ 531

0,24%
€ 531
€ 531

€ 52 per jaar
€ 173 per jaar
€ 27 per jaar
€ 38 per jaar

0,24%
€ 531
€ 531
6
7%
6,56%

6
7%
6,56%

6
7%
6,56%

6
7%
6,56%

6,53%-6,62% 6,53%-6,62% 6,53%-6,62% 6,53%-6,62%
6,56%

6,56%

6,56%

6,56%

6,53%-6,62% 6,53%-6,62% 6,53%-6,62% 6,53%-6,62%
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Parameters
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
zorgvastgoed
e.v.
Prijsinflatie
2,60%
1,30%
1,50%
1,80%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud
€ 9 per m2 bvo
Mutatieonderhoud
€ 11,40 per m2 bvo
Marketing
14 % van de marktjaarhuur
Beheerkosten
2,5 % van de markthuur op jaarbasis
Belastingen en verzekeringen,
uitgedrukt in een percentage van de
WOZ waarde met waardepeildatum 1
januari 2018
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
Mutatieleegstand (in maanden)
6
6
6
6
6
6
6
Overdrachtskosten (% van de
berekende waarde)
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
Disconteringsvoet (gem.) bij
doorexploiteren
8,96%
8,96%
8,96%
8,96%
8,96%
8,96%
8,96%
Disconteringsvoet (range) bij
doorexploiteren
8,72%-9,55% 8,72%-9,55% 8,72%-9,55% 8,72%-9,55% 8,72%-9,55% 8,72%-9,55% 8,72%-9,55%

Onder toepassing van de full-versie hebben we van de onderstaande vrijheidsgraden in
het Handboek afwijkende standpunten ingenomen, rekening houdend met de specifieke
omstandigheden van het bezit en/of de omgeving waarbinnen we opereren:
Type
Vrijheidsgraad
vastgoed

Toegepast Parameter
ja/nee
handboek

BOG/MOG Markthuur(stijging)

Ja

Zorg

Exit Yield
Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Exploitatiescenario
Bijzondere omstandigheden
Markthuur(stijging)

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Exit Yield
Leegwaarde(stijging)
Disconteringsvoet
Mutatie- en verkoopkans
Onderhoud
Technische splitsingskosten
Erfpacht
Schematische vrijheid
Exploitatiescenario
Bijzondere omstandigheden

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Toegepaste
parameter binnen
bandbreedtes
Markthuur volgens handboek € 40-€ 235
Eindwaarde volgens
handboek
6,95%-15,67%
8,57%-9,40%

7,00%-11,51%

Markthuur volgens handboek € 4.420-€ 15.640
Eindwaarde volgens
handboek
7,16%-12,0%
8,72%-9,55%

6,91%-9,91%

De invulling van deze vrijheidsgraden is door de externe taxateur beoordeeld op
aannemelijkheid.
Toelichting toegepaste vrijheidsgraden BOG/MOG
Markthuur(stijging):
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties
geraadpleegd, uit de NVM-database.
Exit Yield:
Deze vrijheidsgraad is in enkele gevallen toegepast. De volgens het handboek berekende
eindwaarde leidt in die gevallen niet tot een reëel geachte eindwaarde. De taxateur
bepaald of de exit yield marktconform is. Deze norm wordt in het taxatieproces nogmaals
getoetst door een andere taxateur op marktconformiteit.
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Disconteringsvoet:
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot
stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende
complexen onderling en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van de
disconteringsvoet.
Toelichting toegepaste vrijheidsgraden Zorg
Markthuur(stijging):
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties
geraadpleegd, uit de NVM-database.
Exit Yield:
Deze vrijheidsgraad is in enkele gevallen toegepast. De volgens het handboek berekende
eindwaarde leidt in die gevallen niet tot een reëel geachte eindwaarde. De taxateur
bepaald of de exit yield marktconform is. Deze norm wordt in het taxatieproces nogmaals
getoetst door een andere taxateur op marktconformiteit.
Disconteringsvoet:
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot
stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende
complexen onderling en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van de
disconteringsvoet.
Schematische vrijheid:
Deze vrijheidsgraad is toegepast bij de ZOG complexen die zogenaamde ”harde huren”
hebben. Bij deze complexen zijn de vastgestelde huren voor de aankomende 15 jaren
ingevoerd in TMS.
Gehanteerde werkwijze taxaties:
In het boekjaar 2019 is het volledige vastgoed in exploitatie, wat op full-versie is
gewaardeerd, door een externe onafhankelijke taxateur gevalideerd door middel van
gevel/zicht taxatie. De twee daarop volgende jaren zal volstaan worden met een taxatieupdate over de volledige portefeuille.
Mutatie marktwaarde in verhuurde staat:
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de
winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.
Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de
marktwaarde in verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder
rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van
(latente) belastingverplichtingen. Deze herwaardering is op het niveau van
waarderingscomplexen bepaald.
Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op
portefeuille niveau wordt nagestreefd, zit er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de
herwaarderingsreserve op complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is inherent aan de
toepassing van de basisversie. Dit leidt niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet
enkel toe op de allocatie binnen het vermogen (hogere herwaarderingsreserve leidt tot
lagere overige reserves en vice versa).
Bepaling beleidswaarde
De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de
uitgangspunten zoals deze door de Autoriteit Wonen (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (‘WSW’) zijn voorgeschreven.
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De beleidswaarde sluit aan op ons beleid en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De
grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met
de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde met uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met
een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van
vastgoed in exploitatie.
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het
ingeschatte moment van (huurders)mutatie.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het
(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde
meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van
onderhoudsnormen in de markt.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme
lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die
rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheerslasten 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.
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat
gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige
exploitatie – zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in
exploitatie – afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur,
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke
voorschriften opgenomen in RTiV artikel 15.
Wij hebben hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze
waarde.
5.5.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Wij verkopen woningen onder voorwaarden waarbij de koper een contractueel bepaalde
korting op de actuele waarde (marktwaarde) krijgt. De verwerking van dergelijke
transacties hangt af van de contractuele voorwaarden. We onderscheiden hierbij
gerealiseerde verkopen en verkopen die kwalificeren als een financieringstransactie.
Als financieringstransactie kwalificeren we de verkopen waarbij we een plicht tot
terugkoop hebben tegen een vaste prijs, gebaseerd op de verwachte reële waarde op
terugkoopmoment.
Verkopen onder voorwaarden die niet als financieringstransactie kwalificeren zijn
verkooptransacties.
De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als
volgt verwerkt:
• De betreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop
gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen
contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:
- Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er
voor de betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van een
ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige als een bijzonder
waardeverminderingsverlies;
- Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele
waarde hoger is dan de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij
toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, en
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•

•

voor een eventueel resterende overige waardestijging als terugname van een
bijzonder waardeverminderingsverlies;
De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de
“Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”; de (nog te) ontvangen
contractprijs wordt opgenomen als “Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden” (eerste waardering).
De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen marktwaarde op basis
van de geldende contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; eventuele
waardemutaties worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten
instelling verschuldigd zouden zijn indien op balansmoment het actief tegen de
overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele
mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop’.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt
de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
Indien de terugkoop gerealiseerd is vindt verwerking afhankelijk van de
beleidsdoelstelling plaats:
• Bij gelijkblijvende bestemming blijft classificatie onder verkopen onder voorwaarden
van toepassing. Waardering vindt plaats tegen de waarde waartegen terugkoop heeft
plaatsgevonden;
• Indien de woning een “verhuur-bestemming” krijgt wordt deze woning opgenomen
onder het vastgoed in exploitatie. Waardering vindt plaats op basis van de
marktwaarde in verhuurde staat volgens het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde;
• Indien het beleidsvoornemen bestaat om de woning te verkopen zal verantwoording
plaatsvinden onder de voorraden. Waardering vindt plaats tegen de waarde waarop
de woning is teruggekocht.
5.5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw, die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed
in exploitatie.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen
uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van
voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde en inclusief
transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en andere transactiekosten).
Tijdens de bouw wordt rente toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met
ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde
rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor vastgoed waarvoor specifieke
financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering
gehanteerd.
Verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te
rekenen uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie
worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct
toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Toerekening van
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rente vindt plaats in zoals beschreven in paragraaf 6.3.11. Er wordt rekening gehouden
met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te
laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele
boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de
verkrijgingsprijs van de grond.
Verwerking van groot onderhoud
De kosten van groot onderhoud worden in de materiële vaste activa als onderdeel van de
boekwaarde verwerkt indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De
geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is
van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van
deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren
onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te herleiden wordt deze
benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van
oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening houdend met de naar
benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.
5.6

Financiële vaste activa

5.6.1 Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (netto vermogenswaarde).
Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt er van
uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van
de betreffende deelneming.
Indien de waarde van een deelneming volgens de netto vermogenswaarde negatief is,
wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover we in deze situatie geheel of ten
dele instaan voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een
voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van
de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de
vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening,
uitgaande van de waarden bij eerste waardering.
5.6.2 Andere deelnemingen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere
waardevermindering, vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.
5.6.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden initieel
gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met
eventuele bijzondere waardeverminderingen.
5.6.4 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en
voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en verplichtingen
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volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde
waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen
alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale
winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen
kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvordering geschiedt tegen de op het einde van het
verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven,
voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
5.6.5 Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte
bedrag, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere
waardevermindering.
5.6.6 Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de
contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve
rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
5.6.7 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, beoordelen we op
iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa.
Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
bepalen we de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardeverminderingen en verwerken dit direct in de winst-en-verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de
omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige
kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief
zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na
afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het
actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname,
als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het
teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
5.7

Voorraden

5.7.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten
die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
112

vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met
de incourantheid van de voorraden.
5.7.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog
onverkochte woningen uit projectontwikkeling en wordt gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten
die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met
de incourantheid van de voorraden.
5.8
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde.
Een eventuele voorziening voor oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
5.9
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
5.10 Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de
marktwaarde van activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de
onroerende zaken in exploitatie en vastgoed verkocht onder voorwaarden opgenomen. Er
is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een
waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de
verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs.
Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is
verantwoord, dan wordt pas een herwaarderingsreserve gevorm voor het betreffende
complex voor zover de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde
onroerende zaken in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves
verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie
reeds ten gunste van de winst-en-verliesrekening is gebracht (en in verband hiermee een
herwaarderingsreserve is gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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5.11 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en
verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap
onder firma wordt als gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening
gehouden indien en voor zover de financiële positie van één of meerdere partners
daartoe aanleiding geeft.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
5.11.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden
ook gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie
zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering.
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitieve
ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex
waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de
boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto
contante waarde van alle investeringsuitgaven (verwachte stichtingskosten) minus aan
deze investering toe te rekenen ontvangsten (verwachte marktwaarde verhuurde staat).
5.11.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de
waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de
boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de
latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van
het verslagjaar gelden of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover
deze al bij wet zijn vastgesteld.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.
5.11.3 Pensioenen
Wij hebben voor bijna al onze werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon
van dat jaar (middelloonregeling).
De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW).
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BrabantWonen betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de
werknemer iets minder dan de helft betaalt.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad
van het SPW-pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van 31 december 2019 is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds 110,7% (31 december 2018: 115,9%). We hebben
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door
BrabantWonen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
5.11.4 Voorziening reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het
verslagjaar planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.
5.11.5 Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen is gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen
doordat de waarde van deelnemingen volgens de vermogensmutatiemethode nihil of
negatief is geworden en BrabantWonen instaat voor de schulden van deze vennootschap
respectievelijk de feitelijke verplichting heeft deze vennootschap tot betaling van haar
schulden in staat te stellen.
5.12 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt
op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de
winst-en-verliesrekening als rentelast verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is
opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden hebben we een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de
woningen in het economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. De
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de
terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende
schulden verantwoord.
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6.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

6.1
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties
verantwoorden we in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa
en afgeleide financiële instrumenten.
De winst-en-verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling.
Omdat we naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verrichten op het gebied van
ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de
functionele indeling de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de
categoriale indeling.
In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan
onze activiteiten. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare
kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende
onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden
onderdelen van de functionele winst-en-verliesrekening gebeurt op basis van
verdeelsleutels.
6.2
Bedrijfsopbrengsten
6.2.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen verwerken we zodra alle belangrijke rechten
en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de
koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot
de in totaal te verrichten diensten.
6.2.2 Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. De
regels voor de huurverhoging in 2020 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse
Zaken gepubliceerd. De inflatie over 2019 bedraagt 1,6 %. Dat betekent de volgende
maximale huurverhoging per inkomenscategorie van toepassing was voor de
huurverhoging per 1 juli 2019:
• 1,6% (inflatievolgend) voor huishoudinkomens tot en met € 42.436 (inkomensjaar
2017);
• 4,2% (inflatie + 2,6%) voor huishoudinkomens boven € 42.436 (inkomensjaar 2017).
6.2.3 Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken
en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de
daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten
servicecontracten.
6.2.4 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Dit betreft de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor onderhanden projecten waarvan
het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten
en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening
naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’methode).
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De voortgang van de verrichte prestaties bepalen we op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het
resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de
opbrengsten als netto-omzet in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de
gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten
worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn
gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte
prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en
projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en
opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor
zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen
worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten,
die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en
toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten
overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en
verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post
onderhanden projecten.
De kosten die toe te rekenen zijn een de verkoop van vastgoed in ontwikkeling worden
verantwoord onder de lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling.
6.2.5 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopopbrengsten opgenomen:
• Gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
• Verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd voor de verkoop.
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille worden
verantwoord onder de toegerekende organisatiekosten.
6.3

Bedrijfslasten

6.3.1 Lastenverantwoording algemeen
Lasten verantwoorden we in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij maken we
onderscheid tussen direct en indirect toe te rekenen kosten. Voor de verdeling naar
bedrijfsactiviteiten maken we een onderscheid tussen personeelskosten (lonen en
salarissen, pensioen- en sociale lasten), indirecte kosten (zoals bijvoorbeeld
huisvestingskosten) en direct toerekenbare kosten (bijvoorbeeld onderhoudskosten). We
hebben als uitgangspunt de werkelijke personeelskosten per afdeling genomen.
Vervolgens hebben we de indirecte kosten toegewezen aan alle afdelingen op basis van
het aantal fte’s per afdeling. Het totaal aan personeels- en indirecte kosten per afdeling
wijzen we, aan de hand van tijdsbesteding van de desbetreffende afdeling, voor zover
mogelijk, toe aan de bedrijfsactiviteiten. Indien we niet kunnen toewijzen aan een
bedrijfsactiviteit rubriceren we deze kosten als overhead. De kosten van de afdeling
Facilitaire Zaken zien wij bijvoorbeeld als overhead. Het totaal aan overheadkosten slaan
we vervolgens na rato om, over het totaal van de reeds gealloceerde kosten per
bedrijfsactiviteit. De directe kosten zoals bijvoorbeeld onderhoudskosten wijzen we direct
toe aan de lasten onderhoudsactiviteiten.
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6.3.2 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa ten dienste van
exploitatie worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen
vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Met
een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden.
Over terreinen en op marktwaarde in verhuurde staat gewaardeerde
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van
onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
6.3.3 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van
onderhoud (anders dan groot onderhoud) verantwoord voor zover deze betrekking
hebben op het vastgoed in exploitatie. Van toerekenbaarheid is sprake als de
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds
aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op
balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen
dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn
de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten.
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten van groot
onderhoud omdat ze niet aan de activeringscriteria voldoen.
6.3.4 Erfpacht
Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond onder de
verhuureenheden erfpacht in rekening gebracht op basis van canons. De eenmalig
afgekochte meerjarige erfpachtcontracten maken onderdeel uit van de
vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste activa in
exploitatie en/of de vastgoedbeleggingen.
6.3.5 Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
6.3.6 Pensioenlasten
BrabantWonen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-enverliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de
beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
6.3.7 Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde
investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van onze woongelegenheden,
die de leefbaarheid in de buurten en wijken ten goede moeten komen.
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6.3.8 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Waardevermeerderingen op effecten verwerken worden verwerkt op basis van de
gerealiseerde resultaten bij verkoop. Voor aandelen verantwoord onder effecten worden
waardevermeerderingen eerst verantwoord via het eigen vermogen. Het cumulatieve
resultaat dat voorheen in het eigen vermogen was opgenomen wordt overgeboekt naar
de winst- en verliesrekening op het moment dat de desbetreffende aandelen niet langer
in de balans worden verwerkt.
(Bijzondere) waardeverminderingen op effecten verantwoorden we rechtstreeks in de
winst-en-verliesrekening.
6.3.9 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Dividend te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen
en aandelen verantwoord onder effecten worden verantwoord zodra we het recht hierop
hebben verkregen. Koersverschillen op effecten verantwoorden we onder
‘waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten’.
6.3.10 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
6.3.11 Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van de
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het
actief gebruiksklaar of verkoop klaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op
basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de
vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode
van vervaardiging. Geactiveerde rente wordt in de winst- en verliesrekening in mindering
gebracht op de post rentelasten en soortgelijke kosten.
6.3.12. Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties
die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de
analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten apart toegelicht worden op grond van de
aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens baten en
lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar en omvang
toegelicht.
6.4

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terugname hiervan, die gedurende het
verslagjaar zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen
met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering.
Ook waardeveranderingen als gevolg van projecten die geen doorgang vinden worden
onder deze categorie verantwoord.
6.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op
waarde mutaties van op actuele waarde geactiveerde activa.
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6.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkopen
onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder
voorwaarden en de resultaten van wederverkopen. Dit betreft zowel de
waardeverandering van de post “onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” als de
post “verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”.
6.4.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd
voor verkoop
Dit betreffen waardeveranderingen die ontstaan door een wijziging in de waarde van de
vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop in het lopende verslagjaar.
6.5
Resultaat deelnemingen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde
resultaat voor zover dit aan ons wordt toegerekend.
6.6
Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 zijn wij integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale
activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen
met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze
van resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare 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.
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7.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Gedurende het verslagjaar is het financieel statuut vastgesteld door de treasury
commissie. In het financieel statuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder
voorwaarden toegestaan. Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van afgeleide
financiële instrumenten (‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico's. Op
grond van het vigerende interne financieel statuut is het gebruik van derivaten slechts
toegestaan voor zover er een materieel verband met de financieringspositie of het
belegde vermogen kan worden gelegd en alleen met toestemming vooraf van de Raad
van Commissarissen. Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een
speculatieve positie. Wij hebben in 2019 geen derivaten.
Prijsrisico
Wij hebben geen effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en vlottende
activa. Derhalve lopen we geen prijsrisico.
Valutarisico
BrabantWonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
Renterisico
Wij lopen renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende
vorderingen en effecten met name onder financiële vaste activa, Leningen u/g en Overige
effecten als gevolg van wijzingen in de marktrente. BrabantWonen maakt geen gebruik
van derivaten om dit risico af te dekken.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen wij zeer beperkt risico
ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden.
De langlopende schuld met variabele rente bedraagt ultimo 2019: € 9,0 miljoen, zijnde 3
roll-over leningen. De negatieve rentestanden in 2019 zorgen per saldo voor een lager
percentage op deze leningen dan de opslag die deel uitmaakt van de afspraken.
Per financieringsbesluit maken wij een bewuste keuze over het aantrekken van een
lening tegen vaste rente of van een lening tegen variabele rente onder gelijktijdige
afsluiting van een rente-instrument waarmee de variabele rente effectief in een vaste
rente wordt omgezet. De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het
financieel statuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de aan
te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van
betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee
gemoeide kosten.
Kredietrisico
Wij hebben geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot onze
vorderingen. Wij maken gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde
kredietrisico te spreiden. Daarnaast kiezen we, gebruikmakend van de huidige historisch
lage rente, bij (her-)financieringen veelal voor een rentevaste financiering voor de
restant looptijd. Limieten legden wij formeel vast in het treasury jaarplan en naleving
daarvan monitoren we voortdurend.
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Liquiditeitsrisico
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico dat BrabantWonen loopt per balansdatum
zijn als volgt (indicatief):
31 december 2019
x 1.000
Bankschuld (geen langlopende schulden)
Kredietlimiet
Lopende investeringsverplichtingen
Reeds vastgelegde nog op te storten leningen o/g
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2019)

0
0
61.563
0
26.300

De beschikbare liquiditeiten monitoren we dagelijks. Investeringsverplichtingen gaan we
uitsluitend aan wanneer we zeker hebben gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is
of is toegezegd. De vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille monitoren we.
Beschikbaarheidsrisico
De maatregelen rondom de Verhuurderheffing vanuit de landelijke overheid en de
omvangrijke saneringssteun door de Autoriteit Wonen leiden tot een significant effect op
de operationele kasstroom van woningcorporaties. Wij hebben onze financiële
meerjarenplan zodanig aangepast op deze maatregelen dat de beschikbaarheid van
faciliteiten voor financiering en herfinanciering gecontinueerd wordt. Wij voldoen in de
meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en
ander financiële stakeholders worden gehanteerd. Doordat wij minder afhankelijk willen
zijn van een beperkt aantal financiers zijn wij doorlopend op zoek naar andere bronnen
voor lange termijn financiering. Wij hanteren het eigen middelen beleid van het
Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw. Wij hebben daardoor de mogelijkheid om
niet-DAEB investeringen en aflossingen van niet-DAEB leningen te financieren uit de
positieve operationele kasstroom en de kasstromen verkopen uit bestaand bezit. Over
2018 en 2019 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering aangetrokken. De
verwachting is dat wij ook in 2020 de niet-DAEB investeringen uit eigen middelen kunnen
financieren. Voor onze DAEB financiering kunnen we volstaan met het aantrekken van
WSW geborgde financiering. In 2019 hebben we geen vervroegde aflossing gedaan. In
2020 verwachten we een lening vervroegd af te kunnen lossen en indien nodig te
herfinancieren met de huidige lage rentestand. Voor de beschikbaarheid van financiering
is de organisatie afhankelijk van het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief
kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een
transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare
reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit
de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met
behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, en van netto
contante waarde methodes waarbij rekening wordt gehouden met specifieke
omstandigheden.
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8.

Toelichting op de enkelvoudige balans
(x € 1.000)

8.1

Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriële vaste activa:
Software

EUR
Stand 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

7.880
-6.711

Boekwaarden per 31 december 2018

1.169

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Totaal mutaties 2018
Stand 31 december 2019
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

523
-486
37

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

8.403
-7.197

Boekwaarden per 31 december 2019

1.206

De investeringen in de immateriële vaste activa betreffen investeringen in
computerprogrammatuur zoals implementatie van MAX/Mareon/Fox (Klantportaal,
Procuratie, Kennisbank, Voorraad), integrale Cloud strategie, begeleiding cloud migratie,
migratie sharepoint, adoptie Office 365, implementatie Comfortwonen, ontwikkelen
nieuw design BrabantWonen.nl en Comfortwonenbrabant.nl, implementatie digitaal
woonloket voor student woningzoekenden, Sonar power BI en ondersteuning VIM.
We hanteren in de immateriële vaste activa voor computerprogrammatuur een lineaire
afschrijvingstermijn van 5 jaar.
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8.2
Materiële vaste activa
8.2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De mutaties in de materiële vaste activa zijn:
Bedrijfsgebouwen
en terreinen
EUR
Stand 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

EUR

11.395
-7.183

4.836
-3.132

16.231
-10.315

4.212

1.704

5.916

Mutaties 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

75
-346

552
-105
-310

627
-105
-656

Totaal mutaties 2019

-271

137

-134

11.470
-7.529

5.284
-3.443

16.754
-10.972

3.941

1.841

5.782

Boekwaarden 31 december 2018

Stand 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2019

De investeringen betreffen de aanschaf van auto’s (€ 0,14 miljoen), meubilair en
(her)inrichting van onze kantoorgebouwen (€ 0,12 miljoen), de vervanging van
computerapparatuur voor surface laptops, tablets en dockingstations en de investering in
de nieuwe telefooncentrale (€ 0,37 miljoen).
De desinvesteringen betreffen de verkoop van personen- en bedrijfsauto’s.
Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie hanteren we
de volgende componenten en afschrijvingstermijnen:
- Grond
geen afschrijvingen
- Opstal
lineair 50 jaar
- Installaties
lineair 10 jaar
- Inrichting
lineair 10 jaar
- Computerapparatuur & kantoormachines
lineair 5 jaar
- Gereedschappen & machines
lineair 5 jaar
- Voertuigen & aanhangers
lineair 5 jaar
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8.3
Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de vastgoedbeleggingen voor DAEB- en niet-DAEB-vastgoed:

DAEBvastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie
EUR

EUR

Stand 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

1.221.190
869.417
-108.816

105.550
43.682
-19.827

Boekwaarden per 31 december 2018

1.981.791

129.405

966
-30
-3.191
-3.978
295.678
822
39.939
330.206

371
-7
-283
22.915
-822
418
22.592

Stand 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

1.262.914
1.119.746
-70.663

105.548
62.835
-16.386

Boekwaarden per 31 december 2019

2.311.997

151.997

Mutaties 2019
Investeringen
Corrrecties/samenvoegingen
Sloop
Verkoop
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overig
Herclassificaties
Overboekingen
afronding
Totaal mutaties 2019

De som van de herwaarderingen van vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum
€ 1.182,6 miljoen.
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per balansdatum € 1.247,2
miljoen. De WOZ waarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per balansdatum
€ 2.873 miljoen (2018: € 2.669 miljoen).
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8.3.1 DAEB vastgoed in exploitatie
De marktwaarde van onze totale vastgoedportefeuille in exploitatie laat ten opzichte van
het voorgaand boekjaar een toename zien van ruim € 330 miljoen. Van dit bedrag heeft
€ 295 miljoen betrekking op een positieve waarde ontwikkeling. Het resterende bedrag
heeft hoofdzakelijk betrekking op overige vastgoedmutaties die afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden. Dit betreft dan opgeleverde nieuwbouw, verkoop en sloop. De
waardeontwikkeling van ruim 16% is fors te noemen maar daarentegen wel
marktconform. Deze ontwikkeling komt ook naar voren in de effectrapportage zoals die is
uitgegeven door het AW en waarin de ontwikkelingen per regio worden geduid. In ons
financieel verslag in hoofdstuk 3.1.3 wordt de marktwaarde ontwikkeling dit jaar ten
opzichte van het voorgaande verslagjaar meer in detail toegelicht.
De overboekingen hebben betrekking op de opgeleverde nieuwbouwprojecten die vanuit
activa in ontwikkeling worden overgeheveld naar activa in exploitatie. Onder de
investeringen worden de tussentijdse verbeteringen verantwoord die hebben
plaatsgevonden aan het vastgoed. Onder de posten sloop en verkoop wordt het vastgoed
verantwoord wat in 2019 uit exploitatie is genomen. De waardeverandering betreft de
waarde mutatie in 2019 van het vastgoed in exploitatie. De herclassificaties betreffen
woningen die vanuit de niet-DAEB tak zijn overgeheveld naar de DAEB tak en andersom.
De belangrijkste uitgangspunten welke we bij de bepaling van de reële waarde van de op
actuele waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen hanteerden betreft de gemiddelde
resterende looptijd van de bestaande huurcontracten
De looptijd van deze contracten met een bekende looptijd baseerden we op de
contractueel minimaal resterende contractduur.
De belangrijkste uitgangspunten bij de bepaling van de waardering van het DAEB en
niet-DAEB vastgoed in exploitatie zetten we uiteen in paragraaf 5.5.1. Bij het bepalen
van de marktwaarde in verhuurde staat maakten we gebruik van meerdere macro
economische parameters en/of schattingen (full versie). Aanpassingen van deze
parameters en/of schattingen kunnen van significante invloed zijn op de waardering
tegen marktwaarde in verhuurde staat. De verschillenanalyse ten aanzien van het
vastgoed in exploitatie is opgenomen in hoofdstuk 3.1.3.
Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke
parameters op de marktwaarde in verhuurde staat stelden we voor het BOG/MOG en
Zorgvastgoed een gevoeligheidsanalyse op.
BOG, MOG ZOG
Parameter
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet
Looptijd bij herziening
Mutatie leegstand
Markthuur
Markthuur

Gehanteerd in
marktwaardebepaling
Full
Full
Full
Full
Full
Full

Mogelijke
afwijking
10%
-10%
5 jaar
12 mnd
5%
-5%

Effect op
Effect op
marktwaarde (€) marktwaarde in %
€
-17.466.756
-6,30%
€
19.135.954
6,90%
€
12.736
0,00%
€
-421.463
-0,15%
€
5.150.399
1,86%
€
-5.150.406
-1,86%

In bovenstaande analyse hebben we door middel van bepaalde parameter aanpassingen
de gevoeligheid van de marktwaarde in beeld gebracht. Zoals blijkt uit de tabel zorgt een
aanpassing van +/- 10% op de disconteringsvoet voor een effect van ruim 6% op de
marktwaarde. De marktwaarde fluctueert binnen de gestelde range in totaliteit met
€ 36,6 miljoen. Indien we de markthuren aanpassen met +/- 5% heeft dit een effect van
1,9% op de marktwaarde. Aanpassingen bij mutatie zoals het aanpassen van de looptijd
bij herziening van 10 jaar naar 5 jaar en het aanpassen van de leegstand bij mutatie van
6 maanden naar 12 maanden hebben nagenoeg geen effect op de marktwaarde.
Naast bovenstaande analyse hebben we ook nog een analyse uitgevoerd op onze
woningenportefeuille. Ondanks het feit dat we dit type vastgoed waarderen volgens de
basis variant, en er hier geen sprake is van schattingen, willen we toch inzage geven in
de mogelijke effecten op de marktwaarde indien we wijzigingen aanbrengen in bepaalde
parameters.
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Woningen
Parameter
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet
Mutatiegraad
Mutatiegraad
Markthuur
Markthuur

Gehanteerd in
marktwaardebepaling
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis

Mogelijke
afwijking
10%
-10%
10%
-10%
10%
-10%

Effect op
Effect op
marktwaarde (€) marktwaarde in %
€
-148.238.665
-6,81%
€
199.252.358
9,16%
€
30.226.427
1,39%
€
-31.765.904
-1,46%
€
40.196.705
1,85%
€
-35.310.845
-1,62%

Een aanpassing van de disconteringsvoet met +/- 10% zorgt voor een gemiddeld effect
op de marktwaarde van 8%. De marktwaarde beweegt zich binnen de gestelde range
met € 347,5 miljoen. De aanpassingen die zijn doorgevoerd op zowel de mutatiegraad
als de markthuur zorgen voor een effect op de marktwaarde tussen de 1% en 2%.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld
per woning teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunten voor:
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

Woning
2019
6,51%
€ 576 per woning
€ 3.032 per woning

Woning
2018
7,10%
€ 590 per woning
€ 3.446 per woning

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve
aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Effect op beleidswaarde
Mutatie t.ov.
Effect op
uitgangspunt
beleidswaarde
(x € 1.000,-)
Disconteringsvoet
0,5% hoger
€ 93.705 lager
Streefhuur per maand
€ 25 hoger
€ 48.642 hoger
Lasten onderhoud en beheer per jaar
€ 100 hoger
€ 84.899 lager
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals
opgenomen in het Handboek en bedraagt per 31 december 2019 € 1.247,2 miljoen.
De opbouw van de beleidswaarde per 31 december 2019 laat zich als volgt presenteren:

Marktwaarde per 31 december 2019
Aanpassing naar beleid
doorexploiteren
Aanpassing naar huurbeleid (max.
streefhuur)
Aanpassing onderhoudnorm naar
beleid
Aanpassing beheerskosten naar
werkelijke uitgaven en leefbaarheid
Totaal aanpassingen
Beleidswaarde per 31 december 2019

DAEB
vastgoed in
exploitatie (x
€ 1.000,-)
2.311.997

niet-DAEB
Totaal vastgoed
vastgoed in
in exploitatie (x €
exploitatie (x € 1.000,-)
1.000,-)
151.997
2.463.994

153.976

11.738

165.714

606.295

31.106

637.401

243.856

8.535

252.391

155.756
1.159.883
1.152.114

5.517
56.896
95.101

161.273
1.216.779
1.247.215

Verzekering & zekerheden
De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten.
Jaarlijks wordt de verzekerde waarde aangepast aan het indexcijfer voor
nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend.
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden
afgegeven.
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Wij hebben het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te
vestigen op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het
verslagjaar geen gebruik gemaakt.
8.3.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Afgelopen jaar is er sprake geweest van toenemende schaarste op de woningmarkt wat
tot uiting komt in stijgende huizenprijzen. We zien dit effect ook terug bij ons eigen
vastgoed in exploitatie. In totaliteit is er sprake van een waarde toename van € 22,5
miljoen (ruim 17%) wat nagenoeg alleen maar wordt veroorzaakt door marktwerking.
De belangrijkste uitgangspunten welke we bij de bepaling van de reële waarde van de op
actuele waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen hanteerden betreft de gemiddelde
resterende looptijd van de bestaande huurcontracten
De looptijd van deze contracten met een bekende looptijd baseerden we op de
contractueel minimaal resterende contractduur.
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8.4

Overige Vastgoedbeleggingen

8.4.1 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De mutaties in de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn:
Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden
EUR
Stand 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

31.340
3.629

Boekwaarden 31 december 2018

34.969

Mutaties 2019
Investeringen
Overnames/nieuwe consolidatie
Desinvesteringen
Herwaardering
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeveranderingen

1.492
-3.913
2.221
-471

Totaal mutaties 2019

-671

Stand 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen

28.920
5.378

Boekwaarden per 31 december 2019

34.298

Vanaf 2010 verkopen we een gedeelte van ons ontwikkelde vastgoed op basis van het
“Koopgarant” principe. Hierbij verleenden we kortingen van 10% tot 25% op de
marktwaarde en leggen we terugkoopplicht vast. In de afgelopen jaren verleenden we
maximaal 10% korting. Na verkoop presenteren we deze woningen enerzijds onder
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden tegen de marktwaarde minus de
verleende korting en anderzijds onder terugkoopverplichting tegen de waarde waarvoor
we verplicht zijn de woning terug te kopen. Het saldo van deze twee posten in de balans
verantwoorden onder niet gerealiseerde waardeverandering in de winst-enverliesrekening. Jaarlijks passen we ook een waardemutatie toe op basis van de
taxatiewaarde ultimo boekjaar, deze baseren we op basis van de cijfers van het NVM.
Deze waardemutatie verloopt ook via de niet gerealiseerde waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening.
Tot 1 januari 2019 verkochten we 174 woningen en per 1 januari 2019 waren er 8
woningen op voorraad. In 2019 voegden we geen woningen toe aan de voorraad
koopgarantwoningen, we namen zelfs een besluit om de koopgarantconstructie, m.u.v.
twee complexen, af te bouwen. Gedurende 2019 kochten we 21 woningen terug en werd
bij 1 woning de koopgarantconstructie afgekocht (€ 3,91 miljoen), verkochten we 7
woningen onder voorwaarden (€ 1,49 miljoen) en verkochten we 17 woningen in de vrije
sector omdat we hier het break-even-point bereikten. We verantwoorden € 1,75 miljoen,
bestaande uit de waardeveranderingen (€ 2,22 miljoen) en de terugneming van de
waardeveranderingen (€ 0,47 miljoen), in de resultatenrekening onder niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden (zie 9.4.3).
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Mutaties in aantallen:
Stand 1-1-2019
Woningen verkocht onder voorwaarden per 1-1-2019
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 1-1-2019
Totaal aantal woningen VoV 1-1-2019

174
8
182

Mutaties woningen verkocht onder voorwaarden 2019
Aantal woningen verkocht onder voorwaarden per 1-1-2019
Terugkoop 2019
Afkoop 2019
Verkoop 2019
Woningen verkocht onder voorwaarden per 31-12-2019

174
-21
-1
7
159

Mutaties voorraad 2019
Voorraad 1-1-2019
Terugkoop 2019
Nieuwe koopgarantwoningen
Verkoop VoV 2019
Verkoop vrije markt 2019
Voorraad per 31-12-2019

8
21
0
-7
-17
5

Stand 31-12-2019
Woningen verkocht onder voorwaarden per 31-12-2019
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 31-12-2019
Totaal aantal woningen VoV 31-12-2019

159
5
164
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8.4.2 DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
EUR
Stand 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

26.106
-6.103

Boekwaarden per 31 december 2018

20.003

Mutaties 2019
Investeringen
Corrrecties/samenvoegingen
Sloop
Verkoop
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overig
Herclassificaties
Overboekingen
afronding
Totaal mutaties 2019
Stand 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2019

59.286
-241
-637
588
-16.034
1.080
-39.939
4.103

56.153
-32.047
24.106

In het boekjaar activeerden we voor onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag van
€ 0,4 miljoen aan bouwrente. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten
hanteerden we een gemiddelde rentevoet van 1,9% (gemiddelde rentelast op het
vreemd vermogen afgezet tegen het totale vermogen per 31 december 2018).
Waardeveranderingen
De waardeveranderingen vanuit vastgoed in ontwikkeling betreffen GREX resultaten en
mutatie op de verantwoorde onrendabele investeringen van de projecten in ontwikkeling
van de afgelopen jaren verantwoorden we onder de post waardeveranderingen en
terugname waardeveranderingen.
DAEB
Overboeking
Opgeleverde projecten stichtingskosten nieuwbouw
ORT opgeleverde projecten nieuwbouw
Activering renovaties

-34.950.623
2.987.594
-31.963.029
-7.975.952
-39.938.981
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In 2019 namen we 52 woningen Oeterselaan, 71 woningen Willemspoort Noord, Horzak
Noord appartementen, 20 woningen Vijfeiken en 60 tijdelijke woningen de Fuik in
gebruik. Verder namen we 1 bedrijfsruimte Oeterselaan en 72 parkeerplaatsen
Willemspoort Noord in gebruik. Deze ingebruikname leidt tot een overboeking tegen
marktwaarde verhuurde staat van bijna € 32,0 miljoen.
De renovatie Gassendonk en Weidonklaan rondden we in 2019 af. Daarnaast zijn er 78
woningen Hertewissel, 3 woningen Dassenburcht en 10 woningen Berghemseweg in 2019
afgerond. Dit leidt tot een investering in het materiële vaste activa in exploitatie van
bijna € 8,0 miljoen.
In de jaarrekening verwerken we naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens
feitelijke verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en
extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens ons zijn gedaan
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan ons besluitvormingsproces rondom
projectontwikkeling en herstructurering.
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp
fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning plaatsvond.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke
verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten.
Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het
prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.
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8.4.3 Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Niet-DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
EUR
Stand 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-

Boekwaarden per 31 december 2018

-

Mutaties 2019
Investeringen
Corrrecties/samenvoegingen
Sloop
Verkoop
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overig
Herclassificaties
Overboekingen
afronding
Totaal mutaties 2019

-302
720
-418
-

Stand 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-

Boekwaarden per 31 december 2019

-

NIET DAEB
Opgeleverde projecten stichtingskosten nieuwbouw
ORT opgeleverde projecten nieuwbouw
Activering renovaties
Overboeking naar activa in exploitatie

-720.000
302.006
-417.994
-417.994

De bovenstaande oplevering ziet toe op de 72 parkeerplaatsen behorende bij het DAEB
project Willemspoort in ’s-Hertogenbosch.
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8.5
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa specificeren we als volgt:
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

Latente
belastingvorderingen

EUR
Stand per 1 januari 2019
Mutaties
Investeringen
Resultaat deelnemingen
Voorzieningen
Ontvangen aflossing
Stand per 31 december 2019

Leningen u/g
EUR

Overige
financiële
vaste activa

EUR

Subtotaal

EUR

EUR

284

7.710

9.223

132

17.349

-209
75

-850
6.860

-428
8.795

-

-850
-209
-1
-428
15.861

-1
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8.5.1 Deelnemingen
De deelnemingen betreffen:
Aandeel in
kapitaal
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V.,
Oss
Gebiedsontwikkeling 's-HertogenboschOost Beheer B.V., Utrecht
Ontwikkelingscombinatie
Meerendonk
Beheer B.V., 's-Hertogenbosch
Ontwikkelingscombinatie
Willemspoort
Middengebied B.V., Rotterdam

100%

Totaal

-

Aandeel BW
in resultaat

Eigen
vermogen per
31 december

-

Aandeel BW
in Eigen
vermogen

-

-

50%

-0

-0

24

12

50%

2

1
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65

33%

-5

-2

-6

-2

-3

-1

147

75

100%

-70

-70

-18.744

-18.744

67%

-196

-131

-771

-514

-266

-201

-19.515

-19.258

Totaal

BrabantWonen Holding B.V., Oss
Ontwikkelingscombinatie
Bernhoven
Beheer B.V., Oss

Resultaat
boekjaar

Het resultaat deelnemingen betreft de resultaten zoals verantwoord onder paragraaf 9.9.
Voor ons aandeel in het negatieve vermogen van BrabantWonen Holding B.V. en
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. vormden we een voorziening. Deze is
terug te vinden onder paragraaf 8.10.3 voorziening deelnemingen.
8.5.2 Latente belastingvordering(en)
Het verloop van de belastingvordering(en) specificeren we als volgt:
2019
Opgenomen
onder financiële
vaste activa
EUR
Stand per 1 januari
Mutaties
Tijdelijke verschillen
Stand per 31 december

2018
Opgenomen
onder financiële
vaste activa
EUR

7.710

6.645

-850

1.065

6.860

7.710
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De opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De op contante
waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 2,20%.
Vastgoed in exploitatie
Ten aanzien van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is sprake van een
waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De marktwaarde van
het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2019 € 2,46 miljard. De fiscale boekwaarde
bedraagt ultimo 2019 € 2,33 miljard.
Het totale waarderingsverschil ultimo 2019 van € 132 miljoen wordt niet volledig
gewaardeerd omdat alleen rekening is gehouden met tijdelijke verschillen waarbij de
afwikkeling binnen een afzienbare termijn plaatsvindt. Er is alleen sprake van een
duidelijk afwikkelmoment bij vastgoed waarop een fiscaal afschrijvingspotentieel
zichtbaar is.
De omvang van de verschillen, die niet in de waardering van de latente
belastingvorderingen zijn verwerkt, bedraagt nominaal € 91 miljoen.
Leningen o/g en u/g
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen
de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus
toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening
(geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de
leningen.
8.5.3 Leningen u/g
De leningen u/g betreffen de volgende contracten:
Einde looptijd

Rente

31-dec-19
EUR

Leningen u/g
WonenBreburg
BrabantWonen GOGWO B.V.
Voorziening GOGWO B.V.
BrabantWonen GO Bernhoven B.V.

5-2-2023
Variabel

1,98%
Variabel

31-12-2021

3,50%

7.300
22.152
-22.152
1.495
8.795

De verstrekte leningen hebben een vaste rente voor de restant looptijd. De reële waarde
bedraagt € 8,8 miljoen. Voor deze leningen zijn geen zekerheden verkregen.
8.5.4 Overige financiële vaste activa
Onder de overige financiële vaste activa verantwoorden we de erfpacht die we
overnamen met de fusie met stichting Nieuw Berlerode. Jaarlijks valt hier een gedeelte
van vrij, deze vrijval presenteren we onder desinvesteringen.
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8.6

Voorraden

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

2019

2018

EUR

EUR

1.195
825
4.495

1.887
7.094
-

6.515

8.981

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop betreft 5 onverkochte
koopgarantwoningen die we in 2019 terugkochten en waarvan de verkoop pas in 2020
plaatsvindt (€ 1,20 miljoen).
Het verloop van de vastgoed in ontwikkeling voor de verkoop specificeren we als volgt:
Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
de verkoop
EUR
Stand 31 december 2018
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

7.339
-245

Boekwaarden per 31 december 2018

7.094

Mutaties 2019
Investeringen
Verkoop
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
afronding
Totaal mutaties 2019
Stand 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-6.269
-6.269

1.070
-245

Boekwaarden per 31 december 2019

825

De verkopen hebben betrekking op de grondposities Bergse Heihoek in Berghem en
Bernhoven in Veghel, samen € 6,27 miljoen.
De voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop ultimo 2019 bestaat uit
de grondpositie aan de Saal van Zwanenbergsingel in Oss (€ 0,83 miljoen).
De overige voorraden betreft de grondpositie van de Zusterflat in ’s-Hertogenbosch
(€ 4,50 miljoen).
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8.7
Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde
van de vorderingen benadert de boekwaarde. Daar waar nodig vormden we ook
voorzieningen voor oninbaarheid.
8.7.1 Huurdebiteuren
2019

2018

EUR

EUR

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

2.304
-1.192

4.104
-1.468

Totaal huurdebiteuren

1.112

2.636

De daling van de huurdebiteuren is het gevolg van afboekingen en verhoogde inspanning
op het innen van de huren. Daarnaast is voorziening wegens oninbaarheid in vergelijking
met 2018 lager. Circa 5% van de huurdebiteuren heeft betrekking op vorderingen op
BrabantZorg (2018: 26%).
8.7.2 Overheidsinstellingen

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Oss
's-Hertogenbosch
Sint Oedenrode
Sint Michielsgestel

Totaal vorderingen op gemeenten

2019

2018

EUR

EUR

4
17
2
1

14
1.627
1
-

24

1.642

8.7.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen:

Vordering op deelneming in BrabantWonen GOGWO B.V.
Voorziening op vordering BrabantWonen GOGWO B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen GO Willemspoort B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen Energie B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen GO Bernhoven B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen OCM Bernhoven Beheer B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen OCM Bernhoven C.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen OCM Meerendonk C.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen GO Willemspoort C.V.
Totaal
vorderingen
deelgenomen

op

maatschappijen

waarin

2019

2018

EUR

EUR

1.036
-1.036
456
4
-

932
-932
531
4
-

460

535

wordt

137

8.7.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 2019 en 2018

2019

2018

EUR

EUR

5.798

1.532

5.798

1.532

8.7.5 Overige vorderingen
2019

2018

EUR

EUR

BrabantZorg
Overige vorderingen

56
408

366
1.166

Totaal overige vorderingen

464

1.532

De vorderingen op BrabantZorg hebben hoofdzakelijk betrekking op de afrekening van de
exploitatielasten van het kantoor aan de Gasstraat.
8.7.6 Overlopende activa
De overlopende activa hebben met name betrekking op vooruitbetaalde zakelijke lasten
waaronder licenties, serviceovereenkomsten ICT, verzekeringen en huur gebouwen.
8.8

Liquide middelen

Kas/bank/giro
Totaal liquide middelen

2019

2018

EUR

EUR

10.138

6.684

10.138

6.684

Onder de liquide middelen zijn geen deposito’s begrepen. De liquide middelen staan tot
een bedrag van € 0,1 miljoen niet ter vrije beschikking. Dit betreft de afgegeven
bankgarantie ten behoeve van de huur van ons kantoorpand aan de Gasstraat in Oss.
8.9
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar 2019
Stand per 31 december

2019

2018

EUR

EUR

1.687.290

1.549.071

344.847

138.219

2.032.137

1.687.290
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8.9.1 Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand per 1 januari
Realisatie als gevolg van verkoop
Overboeking naar herwaarderingsreserve
Resultaat vorig boekjaar
Stand per 31 december

2019

2018

EUR

EUR

635.972

690.875

2.703
-272.185
138.219

3.379
-102.451
44.169

504.709

635.972

8.9.2 Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
2019

2018

EUR

EUR

Stand per 1 januari

913.099

814.027

Realisatie als gevolg van verkoop
Overboeking vanuit overige reserve

-2.703
272.185

-3.379
102.451

1.182.581

913.099

Stand per 31 december

In het vermogen namen we per 31 december 2019 een herwaarderingsreserve op van
€ 1.182,6 miljoen. De herwaarderingsreserve heeft voor € 1.119,7 miljoen betrekking op
het DAEB vastgoed in exploitatie en voor € 62,8 miljoen betrekking op het niet-DAEB
vastgoed in exploitatie.
Per 31 december 2019 is totaal € 1.182,5 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen
in de overige reserves begrepen (2018: € 913,1 miljoen) uit hoofde van de waardering
van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering
van dit vastgoed is in overeenstemming met het handboek modelmatig waarderen
bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van
het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te
voeren beleid van BrabantWonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het
DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan
sociale (DAEB) huurwoningen.
Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in
exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden.
Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden
verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerlasten hoger dan

139

ingerekend in de marktwaarde, voorvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie
van de corporatie.
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde
(en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd).
Het bestuur van BrabantWonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het
eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is.
De resultaatbestemming is nog niet verwerkt in de jaarrekening. Het bestuur stelt
conform de statuten aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het
boekjaar 2019 ad € 344,8 miljoen als volgt te bestemmen:
- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2019 ad € 344,8 aan de overige
reserves toe te voegen.
8.10 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per 1
januari 2019

Dotaties

EUR

Ontrekkingen

EUR

Vrijval

EUR

Stand per 31
december
2019
EUR

Onrendabele investeringen nieuwbouw
Latente belastingverplichtingen
Deelnemingen

13.229
1.417
19.097

27.029
161

-12.929
-

-11.026
-1.417
-

16.303
19.258

Totaal

33.743

27.190

-12.929

-12.443

35.561

8.10.1 Onrendabele investeringen nieuwbouw

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

2019

2018

EUR

EUR

13.229

470

27.029
-12.929
-11.026

17.247
-3.043
-1.445

16.303

13.229

De dotatie van de voorziening wordt verklaard door het treffen van voorzieningen voor
nieuwe projecten waarvoor een investeringsbesluit in het boekjaar is genomen. Deze
voorziening ziet toe op Orthen links fase 3 en 4, wijkcentrum de Iemhof, Nutsschool
Eindhovenlaan, Boschveld vlek 3, herstructurering de Gestelse buurt, Mozartsingel,
Kloosterkwartier Veghel, Johanneskerk Veghel Zuid, AH locatie Schaijk en de
Pastorietuin.
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8.10.2 Voorziening latente belastingverplichting

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

2019

2018

EUR

EUR

1.417

14.228

-1.417

-12.811
-

-

1.417

Ultimo 2018 bestond een latente belastingverplichting voor de mogelijke toekomstige
opwaardering van het vastgoed op basis van de verwachte stijging van de WOZ-waarde
in de komende jaren. Deze latentie wordt vanaf 2019 niet meer gevormd, zie paragraaf
4.7.
8.10.3 Voorziening deelnemingen

Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Stand per 31 december

2019

2018

EUR

EUR

19.097

20.938

161
-

-1.841
-

19.258

19.097

De voorziening deelnemingen is gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen
doordat de waarde van deelnemingen BrabantWonen Holding B.V. en
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. volgens de vermogensmutatiemethode
negatief is geworden en Stichting BrabantWonen instaat voor de schulden van deze
vennootschap respectievelijk de feitelijke verplichting heeft deze vennootschap tot
betaling van haar schulden in staat te stellen.
8.11

Langlopende schulden

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

Stand per
31
december
2019

Aflossingsverplichting
2020

Resterende
looptijd
> 1 jaar

Resterende
looptijd
> 5 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

340
435.846

109
24.184

231
80.429

331.233

34.011
41

738
-

2.951
-

30.323
-

470.238

25.031

83.611

361.556

In de tabel presenteren we per ultimo 2019 een langlopend en een kortlopend deel van
de aflossingsverplichting. Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het
boekjaar namen we in de balans op onder de schulden op korte termijn. De marktwaarde
van de leningenportefeuille bedraagt € 422,5 miljoen (2018: 382,9 miljoen). De
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marktwaarde baseren we op de marktrente van de komende jaren. De stijging wordt met
name verklaard door de aangetrokken leningen in 2019.
Van de € 435,8 miljoen leningen aan kredietinstellingen is € 427,8 miljoen geborgd bij
het WSW.
Het vervalschema van de langlopende schulden in de komende 5 jaar is:
Aflosbaar
over 2 jaar

Aflosbaar
over 3 jaar

EUR
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Overige schulden

EUR

Aflosbaar
over 4 jaar

Aflosbaar
over 5 jaar

EUR

EUR

110
21.775

112
18.102

9
20.192

20.360

738
-

738
-

738
-

738
-

22.623

18.952

20.939

21.098

De overige schulden hebben betrekking op waarborgsommen. Studenten betalen een
borg voor hun kamer via StudentRoomsBrabant, die nadat de huurovereenkomst
beëindigd is, teruggestort wordt.
8.11.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2019 van de schulden/leningen overheid en kredietinstellingen:
Schulden/
leningen
overheid
EUR
Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)

Schulden/
leningen
kredietinstellingen
EUR

Totaal
EUR

447

424.429

424.876

-107

30.000
-18.582

30.000
-18.689

Stand per 31 december (lang- en kortlopend)

340

435.847

436.187

Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn
Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn

109
231

24.184
411.663

24.293
411.894

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Schulden/leningen overheid
Hier namen we de door de gemeente Oss een verstrekte lening op. De schulden/leningen
overheid hebben de volgende kenmerken:
2019
2018
Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
340
447
Gemiddelde rente
1,50%
1,50%
Gemiddelde looptijd
4,0
5,0
Reële waarde
344
444
Schulden/leningen kredietinstellingen
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Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

Leningen met variabele rente
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
Gemiddelde rente
Gemiddelde looptijd
Reële waarde

Deze leningen hebben de volgende kenmerken:
Renteherziening leningportefeuille
Geen herziening
Roll-over
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
> 10 jaar

2019

2018

426.847
2,98%
17,0
414.018

415.429
3,10%
20,5
375.457

2019

2018

9.000
0,59%
20,0
8.166

9.000
0,60%
20,8
7.048

2019

2018

408.649
9.000
15.538
3.000
-

390.026
9.000
22.850
3.000
-

436.187

424.876
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8.11.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
2019

2018

EUR

EUR

1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen

30.599
3.372

30.541
553

Schuld per 1 januari

33.971

31.094

Mutaties
Terugkoopverplichting 2019
Teruggekochte woningen
Waardeverandering
Terugneming waardeverandering
Terugkoopverplichting naar kortlopende schulden
Afwaarderingen terugkoopverplichting naar kortlopende schulden

1.492
-3.078
2.070
-441
-859
119

2.488
-1.431
2.748
-93
-906
71

-697

2.877

31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen

27.714
5.560

30.599
3.372

Schuld per 31 december

33.274

33.971

Saldo mutaties

De verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden laat in
2019 een mutatie zien van € 0,70 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door mutaties in
verkoop (€ 1,49 miljoen), terugkoop van woningen (€ 3,08 miljoen) en mutaties in de
waarde van de verkochte woningen (€ 1,63 miljoen). We hebben in 2020 4 woningen
verkocht (€ 0,86 miljoen), waardoor we deze opnamen onder de kortlopende schulden.
Wij zien € 1,63 miljoen terug in de resultatenrekening onder de niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden (zie paragraaf
9.4.3). Deze post bestaat uit de waardeverandering € 2,07 miljoen en de terugneming
van de waardeverandering (- € 0,44 miljoen).
8.12

Kortlopende schulden en overlopende passiva
2019

2018

EUR

EUR

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Onderhanden projecten
Overige schulden
Overlopende passiva

24.184
111
3.483
5.358
179
23.671
229

18.582
120
3.196
3.501
264
3.399
24.559
-

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

57.215

53.621
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Specificatie schulden aan gemeenten

Overige schulden aan gemeenten
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Oss
Gemeente Uden
Gemeente Meierijstad

2019

2018

EUR

EUR

-

2
-1
3

-3
15

-

Aflossingsverplichtingen gemeenten volgend boekjaar
Gemeente Oss

109

107

Totaal schulden aan gemeenten

111

120

Specificatie overige schulden
2019

2018

EUR

EUR

Nog niet vervallen rente
Nog te verwerken huur
Voorziening glasfonds
Te betalen verlofrechten
Te restitueren servicekosten
Uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur nog niet is ontvangen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden < 1 jaar
Te betalen vergoedingen reorganisatie < 1 jaar

4.695
13.849
371
391
156
2.569
740
900

5.202
14.494
529
352
489
1.378
835
1.281

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

23.671

24.559

De nog te verwerken huur betreft de afkoop van kapitaallasten van Corte Foort voor 30
jaar, waarop de huur jaarlijks vrijvalt en de afkoop van de kapitaalslasten van de
commerciële ruimten BrabantZorg.
8.13

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

8.13.1 Huurverplichtingen
De met derden aangegane huurverplichtingen betreffen:
Verhuurder

Betreft

Van Schijndel Gasstraat 20, Oss

Jaarhuur
€ 536.154

Servicekosten Einde
contract
€0
30-06-2025

Deze huurverplichting betreft de huur voor ons gezamenlijke kantoorpand. 85% van deze
huurverplichting belasten we door aan BrabantZorg. Jaarlijks wordt deze huurprijs per
1 juli met 2,5% geïndexeerd. Daarnaast verhuren we een gedeelte onder aan MSD.
Momenteel staat een gedeelte van het pand leeg na het vertrek van IBN en makelaardij
Van der Krabben. We proberen hier nieuwe huurders voor te vinden.
8.13.2 Investeringsverplichtingen
De omvang van de investeringsverplichtingen op onze nieuwbouwprojecten bedraagt
eind 2019: € 42,3 miljoen. Naar verwachting voldoen we deze verplichtingen binnen
twee jaar. Daarnaast gingen we investeringsverplichtingen aan voor opknapbeurten voor
€ 19,3 miljoen.
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Bij het beëindigen van de samenwerking Park & People in 2013 handhaafden we de
verplichting tot het afnemen van 74 kavels Sibeliuspark ten behoeve sociale woningbouw
van Park & People C.V. conform artikel 6f in de samenwerkingsovereenkomst. Dit legden
we vast in artikel 3a van de vaststellingsovereenkomst.
In de samenwerkingsovereenkomst uit 2010 tussen Jeroen Bosch Ziekenhuis, Proper
Stok Groep, de gemeente 's-Hertogenbosch en BrabantWonen is BrabantWonen conform
artikel 18 een afnameverplichting aangegaan voor 179 sociale huurwoningen
Willemspoort en 67 markthuurwoningen. Dit woningbouwprogramma is inmiddels
aangepast naar enkel sociale huurwoningen.
8.13.3 Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar gingen wij verplichtingen aan voor dagelijks onderhoud voor een
totaalbedrag van € 0,63 miljoen, waarvan de uitvoering nog start. Dit vindt binnen één
jaar plaats. Voor planmatig onderhoud, inclusief herbestemmingen, ging wij
verplichtingen aan voor een totaalbedrag van € 2,37 miljoen.
8.13.4 Heffing saneringsfonds
Het saneringsfonds is er om noodlijdende corporaties er financieel weer bovenop te
helpen. In 2019 hoefden corporaties geen bijdrage te doen voor dit fonds. In de
prognose voor de jaren 2020 t/m 2024 rekenden we met jaarlijks 1% van de jaarhuur
van de woongelegenheden voor deze saneringsheffing. De minister bepaalt jaarlijks voor
1 oktober of de saneringsheffing geheven wordt. Indien er in 2020 saneringsheffing
geheven wordt, bedraagt dit een last van € 1,30 miljoen.
8.13.5 WSW Obligo
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting van 3,85%
over de restschuld van de door ons opgenomen en door het WSW geborgde leningen.
Ultimo 2019 bedraagt dit obligo € 16,47 miljoen (2018: € 16,0 miljoen). Deze
verplichting is voorwaardelijk. Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient
BrabantWonen het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. BrabantWonen
verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen door een lening
aan te trekken.
8.13.6 Borgstelling
Onderstaande bedrijven gaven aan ons een bankgarantie af:
Project
Angoralaan e.o. 188 won.
Berghemseweg e.o. 58 won.
Bernhoven GO B.V.
Dommelsch Huys St. Michielsgestel
Eindhovenlaan Nutsschool 46 app.
De Erven fase 1 21 huurwoningen
Hertewissel 120 app.
Horzak Hoeve 1 (24 won)
Horzak Hoeve 1 (24 won)
Horzak Hoeve 1 (39 app.)
Horzak Hoeve 1 (39 app.)
Oeterselaan
Oeterselaan
Park Zwanenberg
Park Zwanenberg cluster 2
't Vijfeiken
Watersteeg Veghel
Willemspoort blok G

Bedrijf
KlokGroep Totaalonderhoud BV
Hoedemakers Bouw
BAM Groep N.V.
Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling
Huybregts Reiou
Gebrs. Van Herpen
Hendriks SGR
Bouwbedrijf Van Schijndel BV
Verstappen van Amelsvoort BV
Verstappen van Amelsvoort BV
Bouwbedrijf Van Schijndel BV
Bouwgroep Moonen
Bouwbedrijf Moonen BV
Immens Installatietechniek
Muller
Muller Bouw
Moonen Onderhoud & Renovaties
Heijmans Vastgoed B.V.

Omschrijving
Bankgarantie nr. 3102719
Bankgarantie nr. GU712932BBG
Rentegarantie nr. 36434
Concerngarantie
Bankgarantie nr. GU713449BBG
Uitvoeringsgarantie nr. GD19T00237
Uitvoeringsgarantie nr. GU701863BBG
Garantienr. NLHG0055555
GU708906BBG
GU708907BBG
Garantie nr. NLHG0057063
Ref.nr. NLNTFSBGI0000108
Bankgarantienr. NLHG0051238
Bankgarantie nr. NLHG0035645
Bankgrantie nr. NLHG00054767
Bankgarantie nr. NLHG0051295
Bankgarantie nr. GU282115BGA

Retour/vervalt
18-6-2021
9-3-2020
looptijd project
17-12-2019
1-1-2021
tot vrijgave
tot vrijgave
laatste deeloplevering
20-12-2019
17-1-2020
laatste deeloplevering
31-3-2019
1-7-2018
looptijd project
3 mnd. na oplevering
30-9-2019
30-6-2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
349.424
120.561
1.400.000
16.200
323.000
697.200
132.430
119.100
50.580
79.249
186.505
248.400
240.000
179.080
51.862
120.908
18.900
468.110

Aan onderstaande bedrijven gaven wij een bankgarantie af:
Kantoor BW/BZ Gasstraat 20,
Oss
Van Schijndel Vastgoed B.V.

Bankgarantie
huurovereenkomst
nr.
NL04 RABO0304732273 en Contragarantie looptijd huurtermijn €

119.933

8.13.7 Budgetten loopbaanplannen
Jaarlijks bouwt ons personeel een budget op voor loopbaanplannen. Ultimo 2019
bedraagt dit budget € 0,66 miljoen.
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8.13.8 Jubileumgratificatie
Onze werknemers ontvangen een jubileumgratificatie bij een 12,5 jarig jubileum (25%
van een bruto maandsalaris, 25 en 40 jaar jubileum (beide een bruto maandsalaris).
Voor 2020 bedraagt onze jubileumverplichting € 38.235.
8.13.9 Overige aansprakelijkheidsverplichtingen
BrabantWonen vormt samen met BrabantWonen Holding B.V., BrabantWonen GOGWO
B.V., BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V., BrabantWonen Energie B.V.,
BrabantWonen GO Willemspoort B.V., BrabantWonen GO Bernhoven B.V.,
Ontwikkelcombinatie Meerendonk C.V., Willemspoort C.V., Ontwikkelingscombinatie
Bernhoven C.V. en Gebiedsontwikkeling ’s-Hertogenbosch Oost B.V. een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting.
Met BrabantWonenEnergie B.V. vormt BrabantWonen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting.
Op grond van de invorderingswet zijn BrabantWonen en de met haar gevoegde
dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie
verschuldigde belasting.
8.13.10 Zekerheden
Onze materiële vaste activa verzekerden we tegen aanschafof voortbrengingskosten. Jaarlijks passen we de waarde aan het indexcijfer voor
nieuwbouwwoningen aan conform CBS. Verhuureenheden kennen geen herbouwwaarde.
We betalen daarom een vaste premie per verhuureenheid, met de garantie van geen
onderverzekering. Ons vastgoed financierden we nagenoeg in zijn geheel met
rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie.
Wij verstrekten aan het WSW een volmacht voor het gehele bezit. Hiermee heeft het
WSW de mogelijkheid om direct hypotheek te vestigen op het door ons “ingezette” bezit.
We namen bij het aantrekken van een financiering van de Rabobank voor het niet-DAEB
project La Vie (€ 5,3 miljoen) een verpanding aan de Rabobank op voor de
huurpenningen van dit complex. Daarnaast is er een hypotheek gevestigd op een
leningen van de ING Bank van in totaal € 9,0 miljoen.
8.14 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van BrabantWonen en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.
Met haar deelnemingen heeft BrabantWonen naast haar aandelenbelang ook een
zakelijke relatie, waarbij producten (veelal vastgoed in exploitatie) en/of diensten van de
betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze transacties zijn gebaseerd op
gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn
overeengekomen
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9.

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
(x € 1.000)

9.1
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
9.1.1 Huuropbrengsten

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

Af: huurderving wegens leegstand en oninbaarheid
Totaal huuropbrengsten

De
•
•
•
•

2019

2018

EUR

EUR

127.711
2.553
130.264

125.103
1.758
126.861

-1.599

-892

128.665

125.969

"te ontvangen netto huur" wijzigde als gevolg van:
Algemene huurverhoging;
Huurharmonisatie;
Oplevering van nieuwbouw;
Verkoop van bestaand bezit;

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten is:

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Oss
's-Hertogenbosch
Uden
Boekel
Bernheze
Grave
Landerd
Sint-Michielsgestel
Heusden
Maasdriel
Meierijstad

Totaal huuropbrengsten

2019

2018

EUR

EUR

62.997
50.689
1.425
720
2.069
1.927
860
1.314
367
1.085
5.212

61.608
49.428
1.466
733
2.017
1.942
833
1.262
356
1.076
5.248

128.665

125.969

9.1.2 Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: vergoedingsderving wegens leegstand
Af: vergoedingsderving wegens oninbaarheid
Totaal opbrengsten servicecontracten

2019

2018

EUR

EUR

5.455

5.131

-

-

5.455

5.131
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9.1.3 Lasten servicecontracten
2019

2018

EUR

EUR

Stroomverbruik
Gasverbruik
Waterverbruik
Kosten schoonmaak
Kosten huismeesters
Overige lasten

-1.090
-1.925
-479
-1.034
-216
-602

-1.003
-1.811
-458
-1.034
-199
-550

Subtotaal

-5.346

-5.055

0

0

-5.346

-5.055

Toegerekende organisatiekosten aan servicekosten

Totaal lasten servicecontracten

In 2019 worden er geen organisatiekosten meer toegerekend aan de servicekosten.
Vanwege dit feit zijn de vergelijkende cijers 2018 aangepast naar de nieuwe
verwerkingswijze.
9.1.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
2019

2018

EUR

EUR

Toegerekende organisatiekosten aan verhuur
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

-13.579
1.102

-13.402
1.073

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

-12.477

-12.329

9.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
De onderhoudslasten voor het vastgoed in exploitatie zijn:
2019

2018
EUR

Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)

-8.858
-16.432

-11.451
-16.511

Subtotaal

-25.290

-27.962

1.031

1.440

-24.259

-26.522

-8.353

-8.830

-32.612

-35.352

Interne dekking salariskosten
Subtotaal
Toegerekende organisatiekosten aan onderhoud
Totaal onderhoudslasten

Planmatig onderhoud zijn cyclische onderhoudsuitgaven, mutatie- en klachtenonderhoud
vallen onder de niet cyclische onderhoudsuitgaven.
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De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
2019

2018

EUR

EUR

Planmatig onderhoud
Mutatie-onderhoud
Klachtenonderhoud

-8.858
-4.119
-12.313

-11.451
-3.995
-12.516

Totaal

-25.290

-27.962

9.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2019

2018

EUR

EUR

Belastingen
Verzekeringen
Contributie
Verhuurderheffing

-5.965
-466
-86
-12.313

-5.926
-556
-87
-13.290

Subtotaal Belastingen, verzekeringen, verhuurderheffing

-18.830

-19.859

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie
bezit

-

-18.830

-

-19.859

Het percentage verhuurderheffing daalde in 2019 naar 0,561% (2018: 0,591%).
De saneringssteun en bijdrage Aw verschoven we naar de Overige Organisatiekosten,
terwijl we dit in 2018 nog presenteerden in de Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit. Vanwege dit feit zijn de vergelijkende cijfers 2018 aangepast naar de
nieuwe verwerkingswijze.
9.2

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Af: toegerekende organisatiekosten
Af: toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2019

2018

EUR

EUR

3.989
-4.649
-30
-

1.388
-1.492
-10
-

-690

-114

De omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op de verkoop van de
kavels Bergse Heihoek in Berghem en de grondpositie Bernhoven in Veghel.
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9.3
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille
9.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Huurwoningen
Voormalige koopwoningen
Bedrijfsruimten
Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

2019

2018

EUR

EUR

7.085
4.429
-

9.685
150

11.514

9.835

9.3.2 Toegerekende organisatiekosten
2019

2018

EUR

EUR

Toegerekende organisatiekosten aan verkoop bestaand bezit

-144

-146

Totaal toegerekende organisatiekosten

-144

-146

2019

2018

EUR

EUR

9.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Boekwaarde
Boekwaarde
Boekwaarde
Boekwaarde

huurwoningen
voormalige koopwoningen
parkeren
bedrijfsruimtes

Totaal boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-4.261
-3.701
-

-5.780
-10
-176

-7.962

-5.966

De verkoopkosten van de verkochte bestaande huurwoningen zijn in 2019 gepresenteerd
onder de verkoopopbrengst vastgoedportefeuille. Voorheen werd deze last gepresenteerd
onder de toegerekende organisatiekosten. De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop
aangepast.
Zie ook de post verkoop in het verloop van de activa wat is opgenomen in paragraaf 8.3
materiële vaste activa.
9.4
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
9.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Onrendabele investeringen nieuwbouw
DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie via
voorziening
Voorziening lening u/g (maatschappijen waarin wordt
deelgenomen)
Grex-resultaat
Terugname waardeveranderingen (vrijval onrendabele
investeringen via voorziening)
Vervallen projecten
Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019

2018

EUR

EUR

-27.028

-17.248

-103
866

-17.858
159

11.026
-277

1.446
-

-15.516

-33.501
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9.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2019

2018

EUR

EUR

Vastgoedbeleggingen in exploitatie
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Sloop

295.626
22.965
-3.191

119.169
6.571
-81

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

315.400

125.659

Zie ook de posten waardeverandering en sloop in het verloop van de activa wat is
opgenomen in paragraaf 8.3 materiële vaste activa.
9.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden

Ongerealiseerd op basis van herwaardering
Waardesprong verkoop onder voorwaarden
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

2019

2018

EUR

EUR

-1.628
1.762

-2.656
3.006

134

350

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden bestaat uit een saldering van de ongerealiseerde waardeverandering op
basis van herwaardering (zie paragraaf 8.11.2) en de waardesprong van de verkopen
onder voorwaarden inclusief wederverkopen (zie paragraaf 8.4.1).
9.5

Overige organisatiekosten
2019

2018

EUR

EUR

Saneringssteun
Bijdrage Aw
Bijzondere lasten

-108
-

-1.272
-118
-

Subtotaal

-108

-1.390

Toegerekende organisatiekosten aan overige organisatiekosten

-768

-765

Totaal overige organisatiekosten

-876

-2.155

De saneringssteun en bijdrage Aw zijn in 2019 onderdeel van de Overige
organisatiekosten geworden, terwijl deze heffingen in 2018 meegeteld werden bij de
Overige directe operationele kosten exploitatie bezit. Daarnaast worden in 2019 nietobject gebonden kosten en algemene organisatiekosten toegerekend aan de Overige
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organisatiekosten. Vanwege deze feiten zijn de vergelijkende cijers 2018 aangepast naar
de nieuwe verwerkingswijze.
9.6

Leefbaarheid

Vastgoed gerelateerde leefbaarheid (fysiek)
Mens gerelateerde leefbaarheid (sociaal)
Subtotaal
Toegerekende organisatiekosten aan leefbaarheid
Totaal leefbaarheid

2019

2018

EUR

EUR

-512
-493
-1.005

-365
-645
-1.010

-434

-435

-1.439

-1.445

9.7
Saldo financiële baten en lasten
9.7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2019

2018

EUR

EUR

Rente op vorderingen
Rente op liquide middelen

316
-

470
-

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

316

470

2019

2018

EUR

EUR

9.7.2 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente langlopende schulden:
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen **

-6
-13.062

-8
-13.861

Rente kortlopende schulden:
- Kredietinstellingen **
- Overige schulden

-61

-0
-382

Af: geactiveerde rente

395

217

-12.734

-14.034

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

** De hiervoor vermelde rentelast van de leningen kredietinstellingen specificeren we als
volgt:
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2019

2018

EUR

EUR

Rentelasten van leningen met een vaste rente
Rentelasten van leningen met een variabele rente

-13.009
-53

-13.809
-52

Totaal rente langlopende schulden, leningen
kredietinstellingen

-13.062

-13.861

De rente van de roll-over leningen en de kasgeldleningen namen we op onder de
variabele rente.
9.8
Belastingen
De belastingen specificeren we als volgt:

Mutatie actieve latentie
Mutatie passieve latentie
Vennootschapsbelastingslast huidig boekjaar
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren

2019

2018

EUR

EUR

-850
1.417
-9.883
1.467

1.065
12.810
-11.366
-3.598

-7.849

-1.089

Een toelichting op de mutatie van de actieve latentie is opgenomen onder de financiële
vaste activa 8.5.2. In 8.10.2 hebben we een toelichting gegeven op de passieve latentie.
De fiscale aangifte 2017 is na bespreking met de belastingdienst gecorrigeerd. Dit heeft
geleid tot een nagekomen VPB-bate van € 0,81 miljoen. Daarnaast worden nog een
aantal correcties doorgevoerd in de aangifte 2018. Deze hebben geleid tot een
nagekomen VPB-bate van € 0,66 miljoen.
De acute belastinglast is als volgt bepaald:
2019
EUR
Resultaat voor belastingen
Afschrijvingen
Tijdelijke verschillen
Permanente verschillen

EUR
352.858

-5.144
-293.206
-14.924

Totaal permanente en tijdelijke verschillen
-313.274
Fiscaal resultaat
39.584
Verliesverrekening
Resultaat na verliesverrekening
39.584
Vennootschapsbelasting
9.883
De effectieve belastingdruk over het boekjaar 2019 is:

2,8%
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Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve
belastingdruk ad 2,8% wordt veroorzaakt door verschillen in de fiscale en commerciële
grondslagen. Dit betreft onder meer verschillen in de verwerking van resultaten uit
projectontwikkeling, de vorming van een fiscale herinvesteringsreserve,
waardeveranderingen en afschrijvingen op het vastgoed en de verwerking van interest.
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft BrabantWonen een fiscale strategie
gekozen en fiscale planning opgesteld die deels nog niet bekrachtigd is door de fiscus.
Hierdoor is het mogelijk dat gekozen standpunten door de fiscus niet worden
overgenomen en daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2019 en
voorgaande jaren en belastinglatenties zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen
afwijken.
De
•
•
•
•
•

belangrijkste standpunten betreffen:
Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
Het vormen van een herinvesteringsreserve;
De afwaardering van het vastgoed gebaseerd op een afname van de WOZ-waarde;
Afwaardering voorafgaand aan sloop.

BrabantWonen volgt in haar fiscale strategie en fiscale meerjarenbegroting de binnen de
sector gangbare standpunten die naar de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn.
BrabantWonen heeft te maken met onzekere belastingposities uit hoofde van ingenomen
standpunten ten aanzien van ingediende aangiftes en lopende bezwaarprocedures.
Aangiftes vennootschapsbelasting zijn tot en met 2015 definitief geregeld.
9.9

Resultaat deelnemingen

Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat

BrabantWonen Holding B.V.
Gebiedsontwikkeling 's-Hertogenbosch-Oost Beheer B.V.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V.
Gebiedsontwikkeling Willemspoort B.V.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk Beheer B.V.

Correctie 2018 resultaat Holding na afsluiting
Correctie 2018 resultaat Bernhoven BV na afsluiting

2019

2018

EUR

EUR

-70
0
-131
-2
1

2.499
0
-309
-1
1

-202
12
28

2.190
-349
-

-162

1.841

Het resultaat deelnemingen en de voorziening deelneming hebben betrekking op onze
activiteiten in verbonden partijen, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Het
resultaat op de verbindingen werd voor € 0,04 miljoen beïnvloed door een correctie uit
2018. De resultaten voegen we toe aan de deelnemingswaarde zoals opgenomen onder
8.4 financiële vaste activa. BrabantWonen Holding B.V. heeft een negatief resultaat als
gevolg van de negatieve resultaten op de onderliggende deelnemingen. Daarnaast heeft
de deelneming Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. een negatief resultaat
gerealiseerd als gevolg van negatieve grond- exploitatie resultaten.
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Aanvullende toelichting bij Winst-en-verliesrekening
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

Afschrijving overige immateriële vaste activa
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie

2019

2018

EUR

EUR

-486

-406

-656

-637

-1.142

-1.043

Lonen en salarissen
2019

2018

EUR

EUR

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelslasten

-10.045
-2.295
-1.574
-1.103

-9.823
-1.775
-1.538
-933

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten,
pensioenlasten en overige personeelslasten

-15.017

-14.069

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 hadden we gemiddeld 191,9 FTE in dienst (2018: 193,6 FTE).
Dit aantal baseren we op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is
buiten Nederland werkzaam (2018: 0).
31-12-2019

31-12-2018

Gemiddeld
2019

Bestuur
Strategie, Beleid en Organisatie
Boventallig
Totaal bestuur

2,72
8,94
0,00
11,67

2,78
9,50
1,44
13,72

2,75
9,22
0,72
12,69

Directie Vastgoed en Bedrijfsvoering
Bedrijfsbureau
Projecten Vastgoed
Financiën
Facilitaire Zaken
Control & Informatiebeheer
Totaal Vastgoed en Bedrijfsvoering

1,00
13,26
15,50
9,67
11,46
16,11
67,00

1,00
12,11
15,00
9,61
12,24
16,11
66,07

1,00
12,68
15,25
9,64
11,85
16,11
66,54

Directie Klant & Samenleving
Klantinformatiecentrum en Verhuur
Dagelijks Onderhoud
Sociaal Beheer en Incasso
Ontwikkeling
Zorgvastgoed
Totaal Klant & Samenleving

2,00
20,91
37,06
26,72
12,89
10,51
110,09

2,00
19,66
41,31
28,11
14,56
9,61
115,25

2,00
20,28
39,19
27,42
13,72
10,06
112,67

Totaal aantal FTE

188,76

195,04

191,90

Aantal medewerkers in dienst berekend op fulltimebasis*
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Accountantshonoraria
In het boekjaar brachten we de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste
van het resultaat:

Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

BDO accountants

Overig netwerk BDO

Totaal netwerk BDO

EUR

EUR

EUR

-135
-21
-

-

-135
-21
-

-156

-

-156

Bovenstaande bedragen betreffen uitsluitend de werkzaamheden accountantsorganisaties
en onafhankelijke externe accountants die bij ons zijn uitgevoerd door zoals bedoeld in
art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte
honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.
Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en pensioenen, op grond van jaarrekeningrecht, van:
• bestuurders en voormalige bestuurders
€ 211.546 (2018: € 214.787)
• commissarissen en voormalig commissarissen
€ 115.135 (2018: € 114.062)
Bovenstaande bezoldigingen bevatten ook bedragen die volgens de WNT-regeling niet
meegenomen hoeven te worden, zoals een representatievergoeding. De werkelijke WNTbezoldiging nemen we hieronder op. In bovenstaand bedrag is de btw opgenomen.
De bezoldiging van bestuurders omvat:
• periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld,
doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van een auto en
presentiegelden);
• beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en
jubileumuitkeringen);
• uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
• winstdelingen en bonusbetalingen.
Het totaalbedrag specificeren we per individueel lid van het bestuur (de directie):
Bedragen * € 1

Periodiek betaalde beloningen
2019

Naam
ir. H.M.H. Windmüller - bestuurder

2018

188.978

Beloningen betaalbaar op termijn
2019

192.793

Uitkering bij beëindiging van Winstdeling en
het dienstverband
bonus

2018

22.568

2019

21.994

2018
-

-

De bezoldiging (inclusief btw) van de Raad van Commissarissen specificeren we als volgt:
Bedragen * € 1

Als lid van de Raad van Commissarissen
2019

Naam
drs. A.F. Bijl - Voorzitter
drs. J.J. van Blokland RA - Lid
J. de Leeuw - Lid
R.C.W. Geelhoed - Lid
dr. ir. A.F. Groen - Lid
ing. G. Stilma MSM / MBA - Lid
J.W.A. Verbaal MBA - Lid
R.P. Prins - Voorzitter
Totaal

2018

Als lid van commissies
2019

Overige kosten vergoedingen

2018

2019

2019

2018

24.760
18.075
18.075
18.075
18.075
18.075
-

18.507
17.774
17.774
17.774
6.603
6.603
4.567
24.459

-

-

-

-

115.135

114.062

-

-

-

-
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-

9.10 Gebeurtenissen na balansdatum
In januari 2020 is het probleem van het coronavirus pas echt bekend geworden en in de
maanden daarna is de impact geleidelijk duidelijker geworden. Deze gebeurtenis na
balansdatum heeft voor BrabantWonen geen voorzienbare invloed op de jaarcijfers over
2019. Er is geen sprake van materiële afwaarderingen van activa, afwaarderingen van
openstaande vorderingen, contractbreuken of boetes.
Het uitbreken van het Corona virus en de preventieve maatregelen genomen door de
overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en
waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor BrabantWonen spelen er geen materiële
risico’s op omzetdaling of waardedaling. We hebben in dit kader gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd op onze basis-meerjarenbegroting, waarbij BrabantWonen blijft voldoen aan
de WSW-risico’s. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en
onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op
balansdatum is de eventuele impact hiervan op BrabantWonen niet verwerkt in de
jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de
ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te
geven van de impact hiervan op BrabantWonen. Echter, gezien de uitkomsten van onze
gevoeligheidsanalyses, hebben wij geen twijfels omtrent onze
continuïteitsveronderstelling.
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10.

Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB

10.1

Enkelvoudige gescheiden balans DAEB
(x € 1.000)
DAEB
31 december 2019

DAEB
31 december 2018

EUR

EUR

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software

847

779
847

779

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

3.558

3.722
3.558

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2.311.997
24.093

3.722

1.981.791
20.003
2.336.090

Financiële vaste activa
Deelneming Niet-DAEB
Latente belastingvordering(en)
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Leningen u/g
Overige financiële vaste activa

116.642
5.769
30.200
7.300
131

Som der vaste activa

2.001.794

90.674
6.815
36.000
7.300
132
160.042

140.921

2.500.537

2.147.217

VLOTTENDE ACTIVA
Overige voorraden

4.495

4.495

Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op gemeenten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

1.042
19
5.500
437
346

-

2.621
1.639
1.357
1.095
604
7.344

7.316

1.015

2.505

12.854

9.821

2.513.391

2.157.038
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DAEB
31 december 2019

DAEB
31 december 2018
EUR

EUR
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

635.971
913.099
138.219

504.709
1.182.581
344.847

1.687.290

2.032.137

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen

-

-

EGALISATIEREKENING

13.229
1.404

16.303
0

14.632

16.303
LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Overige schulden

340
401.783
-

231
407.776
41

402.124

408.048
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Verplichting inzake nieuwbouw
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

120
18.405
2.962
3.460
254
3.399
24.392
-

111
24.007
3.278
5.509
167
23.641
190
56.903

52.992

2.513.391

2.157.038
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10.2

Enkelvoudig gescheiden winst- en verliesrekening DAEB
Functioneel model (x € 1.000)
DAEB
2019

DAEB
2018
EUR

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat 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
verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

121.187
5.050
-4.890
-11.528
-30.787
-17.991

6.865
-135
-4.211

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

50.040
9.119
-137
-5.357

2.519

-15.030
292.485

3.625

-15.643
119.087

0

Leefbaarheid

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

114.989
4.361
-5.273
-12.065
-32.522
-19.450
61.041

Overige organisatiekosten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

EUR

-150
277.455

103.294

-822

-1.305

-1.359

-1.354

788
-12.666

863
-13.964
-11.878

-13.101

326.956

141.198

-8.056
25.947

-478
-2.501

344.847

138.219
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10.3

Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht DAEB
Directe methode (x € 1.000)
DAEB
31 december 2019

DAEB
31 december 2018

Operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Ontvangsten overige
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

121.455
5.008
594
3.033
777
130.867

115.923
4.361
1.378
10.781
861
133.304

13.639
24.739
19.247
13.398
102
10.771
951
12.516
95.363

13.131
29.036
17.874
14.633
1.305
13.290
918
17.930
108.117

Kasstroom uit operationele activiteiten

(Des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen
Betalingen nieuwbouw huur
Betalingen investeringen woningverbeteringen
Betalingen sloop
Betalingen aankoop grond
Betalingen investeringen overige
Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen

35.504

6.563
500
7.063

9.497
146
9.643

37.682
17.038
4.494
2.131
61.345

21.659
6.848
1.252
946
30.705

Saldo in- en uitgaande kasstromen vastgoedbeleggingen
Ontvangsten overige
Saldo in- en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

25.187

-54.282
5.800
5.800

Kasstromen uit (des)investeringen

-21.062
4.000
4.000

-48.482

-17.062

Financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen
Tussentelling inkomende kasstromen financieringen

30.000
30.000

-

Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB
Tussentelling uitgaande kasstromen financieringen

18.268
244
18.512

19.300
6.446
25.746

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

11.488

-25.746

Mutatie liquide middelen
Wijzigingen kortgeldmutaties

-1.490

-17.621

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12
Mutatie liquide middelen

2.505
1.015
-1.490

20.126
2.505
-17.621
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Enkelvoudig gescheiden balans niet-DAEB
(x € 1.000)
NIET DAEB
31 december 2019

NIET DAEB
31 december 2018

EUR

EUR

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software

359

390
359

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

2.224

390

2.194
2.224

Vastgoedbeleggingen
Niet-Daeb vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

2.194

151.997

129.405

34.298

34.969

13

186.308

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Latente belastingvordering(en)
Leningen u/g

75
1.091
1.495

Som der vaste activa

164.374

284
895
1.923
2.661

3.102

191.552

170.060

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
verkoop

1.195

1.887

825

7.094
2.020

Onderhanden projecten
Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op gemeenten
Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

8.981

-0

-

69
5

15
3

460

535

465
27
18

175
437
63
1.044

1.228

9.123

4.179

12.187

14.388

203.739

184.447
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NIET DAEB
31 december 2019

NIET DAEB
31 december 2018

EUR
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

27.860
62.835
25.947

EUR

49.493
43.682
-2.501
116.642

VOORZIENINGEN
Voorziening latente
belastingverplichtingen
Voorziening deelnemingen

-0
19.258

90.674

14
19.097
19.258

19.110

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden/leningen kredietinstellingen
Schulden aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

3.887

4.063

30.200

36.000

Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

33.274

33.971
67.361

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

74.035

0
176
205

177
234

17
11
30
39

41
11
166
478

628

203.739

184.447
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10.5

Enkelvoudig gescheiden winst- en verliesrekening niet-DAEB
Functioneel model (x € 1.000)
NIET DAEB
2019

NIET DAEB
2018
EUR

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

7.478
405
-456
-949
-1.825
-839

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

3.989
-4.649
-30

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

5.937
-9
-5.039

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

-486
22.915

EUR
10.980
770
-547
-264
-2.820
-409

3.814

7.710

1.378
-1.492
-690

-114

899
-192
-609
889

99

-17.858
6.571

134

500
22.563

-10.787

Overige organisatiekosten

-54

-85

Leefbaarheid

-80

-91

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

161
-702

315
-778
-541

-463

25.901

-3.732

207
-162

-610
1.841

25.947

-2.501
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10.6

Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB
Directe methode (x € 1.000)
Niet-DAEB
31-12-2019

Niet-DAEB
31-12-2018

Ontvangsten van huurders
Vergoedingen
Ontvangsten overige
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

7.491
402
197
51
8.141

11.069
770
2.385
15
14.239

Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

926
1.218
1.102
775
6
422
54
166
4.669

911
2.714
2.607
778
85
65
1.895
9.055

Operationele activiteiten

Kasstroom uit operationele activiteiten

(Des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woningen VOV
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen
Betalingen nieuwbouw huur
Betalingen investeringen woningverbeteringen
Betalingen aankoop woningen VOV
Betalingen investeringen overige
Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen

3.472

5.914
1.500
5.929
13.343

899
2.820
827
4.546

720
910
4.669
307
6.606

1.038
640
3.811
61
5.550

Saldo in- en uitgaande kasstromen vastgoedbeleggingen
Ontvangsten verbindingen
Uitgaven verbindingen
Saldo in- en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

6.737
712
712

Kasstromen uit (des)investeringen

Financieringsactiviteiten
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-DAEB
Tussentelling uitgaande kasstromen financieringen

5.184

-1.004
1.938
624
1.314

7.449

5.977
5.977

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

310

4.177
4.177
-5.977

-4.177

Mutatie liquide middelen
Wijzigingen kortgeldmutaties

4.944

1.317

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12
Mutatie liquide middelen

4.179
9.123
4.944

2.862
4.179
1.317
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11 Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
op BrabantWonen van toepassing zijnde regelgeving voor toegelaten instellingen.
Het voor BrabantWonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het
bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties, klasse H).
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen * € 1
Functiegegevens
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

ir. H.M.H. Windmüller
bestuurder
1/1 – 31/12
1
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Individueel toepasselijk WNT-maximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

2019
2018
174.357
178.356
23.149
22.657
197.506
201.013
194.000
189.000
n.v.t.
n.v.t.
197.506
201.013
Afbouwfase van het overgangsrecht
n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen * € 1
Naam
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

drs. A.F. Bijl

drs. A.F. Bijl

Voorzitter
1/1-31/12

n.v.t.
n.v.t.

R.C.W.
Geelhoed

drs. J.J. van
Blokland RA

Lid
1/1 – 31/12

Lid
1/1 – 31/12

22.407
29.100
n.v.t.

n.v.t
n.v.t
n.v.t

14.938
19.400
n.v.t.

14.938
19.400
n.v.t.

n.v.t
n.v.t

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t

Voorzitter
27/11-31/12

Lid
1/1 – 27/11

Lid
1/1 – 31/12

Lid
1/1 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

1.659
2.718

13.637
17.088

14.689
18.900

14.689
18.900

Bedragen * € 1
Naam

J. de Leeuw

dr. Ir. A.F. Groen

ing. G. Stilma MSM /
MBA

Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Lid
1/1 – 31/12

Lid
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

14.938
19.400
n.v.t.

14.938
19.400
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t

Lid
1/1 – 31/12

Lid
28/8 - 31/12

Lid
29/8 - 31/12

14.689
18.900

14.938
19.400

5.457
6.524

5.457
6.473
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke
drempelbedrag hebben ontvangen.
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Datum: 15 april 2020

De heer ir. H.M.H. Windmüller
Bestuurder

Mevrouw drs. A.F. Bijl
Voorzitter Raad van Commissarissen

De heer R.C.W. Geelhoed
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen

Mevrouw drs. J.J. van Blokland RA
Lid Raad van Commissarissen

De heer dr.ir. A.F. Groen
Lid Raad van Commissarissen

De heer J. de Leeuw
Lid Raad van Commissarissen

De heer ing. G. Stilma MSM / MBA
Lid Raad van Commissarissen
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11.

Overige gegevens

11.1 Statutaire resultaatbestemming
De resultaatbestemming verwerkten we conform de statuten en vooruitlopend op en
onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen reeds in de
jaarrekening. Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over
het boekjaar 2019 ad € 344,8 miljoen als volgt te bestemmen:
• Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2019 ad € 344,8 aan de overige
reserves toe te voegen.
Het gehele resultaat over het boekjaar voegden we toe aan het eigen vermogen. De
balans per 31 december 2019 geeft het eigen vermogen weer voor resultaatbestemming.
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12.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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T: +31 (0)13 594 02 02
E: tilburg@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 757, 5000 AT Tilburg
Prof. Cobbenhagenlaan 95, 5037 DB Tilburg
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting BrabantWonen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting BrabantWonen te Oss 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 BrabantWonen op
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor
de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering
topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting BrabantWonen zoals vereist in 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.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening op pagina 102 tot en met 109.
Hierin staat beschreven dat Stichting BrabantWonen een deel van haar vastgoed in exploitatie
op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande
boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele
waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast
als gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Bestuursverslag, inclusief het Volkshuisvestelijke verslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 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 Volkshuisvestelijke verslag en de overige gegevens in
overeenstemming met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
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C. 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 verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.

3 | nieuwe perspectieven

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 controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Tilburg, 17 april 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

was getekend
drs. D.O. Meeuwissen RA
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Bijlagen
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Bijlage 1: Belanghouders Stichting BrabantWonen
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De formele belanghouders van BrabantWonen zijn, in alfabetische volgorde:
Area
BrabantZorg
Cello
Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg
Dichterbij
Farent sociaal werk
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Oss
Gemeente Bernheze
Gemeente St. Michielsgestel
Gemeente Meierijstad
GGZ Oost Brabant
Klankbordgroep ’s-Hertogenbosch
Klankbordgroep Oss
Kleine Meierij
MEE
Mooiland
Novadic-Kentron
Ons Welzijn
Petit Comité ‘s-Hertogenbosch
Politie (regio Brabant-Noord)
Reinier van Arkel Groep
Stedelijk HuurdersPlatform ’s-Hertogenbosch
Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch
Stichting Oosterpoort
Van Neynselgroep
Voorbereidingsgroep Oss
’t Verdihuis
Vivent
Woonmeij
Zayaz
De Ondernemingsraad van BrabantWonen beschouwen wij ook als een formele
belanghouder.
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Bijlage 2: Jaarverslag Klachtencommissie
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1.
Inleiding
De klachtencommissie (hierna: commissie) fungeert als sluitstuk van de dienstverlening
van BrabantWonen. De commissie opereert binnen de taakomschrijving en
bevoegdheden die zijn vastgelegd in het reglement Klachtencommissie. Naast de
klachtenbehandeling is het een taak van de commissie knelpunten te signaleren en
aanbevelingen te doen ter verbetering van de dienstverlening van BrabantWonen.
Informatie over de Klachtencommissie is te vinden op de website van BrabantWonen.
In dit jaarverslag geven we de samenstelling van de commissie weer, de werkwijze en
het aantal, de aard en de afhandeling van de klachten.
In 2019 bestond de klachtencommissie uit vijf leden. Eind 2018 is het nieuwe
voorbeeldreglement van Aedes gepubliceerd dat corporaties verplicht zijn te volgen. Het
voorbeeldreglement schrijft de volgende samenstelling van de commissie voor:
De Klachtencommissie bestaat uit minimaal 5 leden.
2 leden zijn benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging.
2 leden zijn benoemd op voordracht van de woningcorporatie.
De voorzitter wordt benoemd op voordracht van een werkgroep. Deze werkgroep bestaat
uit 2 vertegenwoordigers van de huurdersvertegenwoordiging en 2 vertegenwoordigers
van de corporatie.
Daarnaast staat in het voorbeeldreglement dat leden van de klachtencommissie voor 4
jaar worden benoemd en maximaal 2x kunnen worden herbenoemd.
Begin 2019 heeft overleg plaatsgevonden met de huurdersvertegenwoordiging over de
samenstelling van de klachtencommissie. Met de huurdersvertegenwoordiging is
afgesproken dat mevrouw Vos en de heer Smeets zijn benoemd op voordracht van de
huurdersvertegenwoordiging. Mevrouw Van Outersterp en mevrouw Van DeijzenGremmen zijn benoemd op voordracht van BrabantWonen. Op 12 februari 2019 heeft
een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter en de huurdersvertegenwoordiging.
Naar aanleiding van dit gesprek is besloten de heer Van den Anker voor een periode van
4 jaar te herbenoemen als onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie.
Daarnaast heeft de huurdersvertegenwoordiging aandacht gevraagd voor het rooster van
aftreden. Naar aanleiding van dit overleg is besloten mevrouw Van Outersterp voor een
periode van 3 jaar te herbenoemen. De heer Smeets wordt, bij een eventuele
herbenoeming in 2022, tevens voor een periode van 3 jaar herbenoemd. Daarna is een
eventuele herbenoeming van 4 jaar weer mogelijk.
Samenstelling van de commissie
Naam

Functie

Expertise

Benoemd

Herbenoemd

Benoemd tot

De heer G.P.
van den Anker

Voorzitter

Bestuurder

1-3-2011

1-3-2015
1-3-2019

1-3-2023

Herbenoembaar
Nee

Mevrouw
J.G.W. van
Outersterp**

Vicevoorzitter

Bouwkundige

1-3-2011

1-3-2015
1-3-2019

1-3-2022

Nee

Mevrouw
F. de Vos*

Lid

Adviseur
Sociaal
Domein
Juridisch

31-10-2012

31-10-2016

1-11-2020

Ja

n.v.t.

1-1-2022

Ja

n.v.t.

1-1-2022

Ja

Mevrouw mr.
Lid
1-1-2018
L.J. van
DeijzenGremmen
BSc**
De heer mr.
Lid
Volkshuis1-1-2018
M.T.H.J.
vesting
Smeets*
* Op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging
** Op voordracht van BrabantWonen
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2.
Werkwijze
De commissie neemt een klacht in behandeling op het moment dat de interne
klachtenprocedure van BrabantWonen is doorlopen. Wanneer de organisatie (nog) niet
bekend is met de klacht, wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard door de commissie
en wordt de interne klachtenprocedure gestart door de klacht door te sturen naar de
organisatie.
Na ontvangst van de klacht, wordt deze schriftelijk bevestigd door de ambtelijk secretaris
van de klachtencommissie. Eerst krijgt de desbetreffende directeur de mogelijkheid te
reageren op de klacht en te komen tot een oplossing met de klager. Op het moment dat
de klager niet tevreden is met de beantwoording van de klacht door de directeur, wordt
de klacht op verzoek van de klager door de klachtencommissie in behandeling genomen.
Vervolgens wordt er een hoorzitting gepland. Tijdens deze zitting worden, tenzij klager
anders verzoekt, zowel de klager als BrabantWonen tegelijkertijd gehoord.
Aan de hand van de stukken, waaronder de tussen klager en BrabantWonen gewisselde
correspondentie en door partijen aangeleverde aanvullende informatie, en wat de
commissie tijdens de hoorzitting verneemt, vormt de commissie zich een oordeel en
brengt op basis daarvan een advies uit aan het bestuur van BrabantWonen.
Dit gebeurt binnen drie weken na de hoorzitting. Het bestuur heeft vervolgens vier
weken de tijd om schriftelijk te reageren op het advies. De reactie van het bestuur wordt
gelijktijdig aan de klager en de klachtencommissie verzonden. Als het bestuur besluit om
van het advies van de klachtencommissie af te wijken, dan motiveert het bestuur dit
schriftelijk aan de klachtencommissie en de klager.
De commissie behandelt geen klachten waarover de Huurcommissie een uitspraak doet
(huurprijs en servicekosten), klachten die betrekking hebben op het beleid van
BrabantWonen, klachten die in behandeling zijn bij de rechter en klachten die betrekking
hebben op de uitvoering van het woonruimteverdelingssysteem (hiervoor bestaat een
aparte Beroepscommissie), klachten die eerder zijn behandeld door de
klachtencommissie en / of klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn.
Van de klachten die zonder het plaatsvinden van een hoorzitting alsnog naar
tevredenheid van de klager zijn afgehandeld door de betreffende directeur van
BrabantWonen, ontvangen de leden van de klachtencommissie het dossier. Zij blijft
daarmee op de hoogte van de aard van de klachten die binnenkomen en de wijze van
afdoening daarvan door BrabantWonen.
Aan de procedure van de klachtencommissie zijn voor de klagers geen kosten verbonden.
3.
Aantal en aard van de klachten
In 2019 heeft de klachtencommissie één klacht
Datum hoorzitting
Aard van de klacht
28 januari 2019
Proces
woningtoewijzing

uit 2018 behandeld.
Advies commissie
De klachtencommissie
adviseert de klacht,
voor zover deze gaat
over de gevolgde
procedure, ongegrond
te verklaren en de
klacht, zover deze
toeziet op de
communicatie,
gegrond te verklaren.

Besluit bestuur
Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.
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In 2019 zijn 31 klachten, gericht aan de klachtencommissie, ontvangen. Op alle klachten
is door de desbetreffende directeur gereageerd. Vier klachten zijn niet ontvankelijk
verklaard omdat de klacht nog in behandeling was bij de organisatie, de organisatie niet
bekend was met de klacht of de klacht reeds bij de rechter in behandeling was. Zes
klachten hadden betrekking op de inschrijving van het nieuwe
woonruimteverdeelsysteem en zijn daarom doorgestuurd naar de klachtencommissie van
Woonservice Regionaal.
Klachten locatie Oss
Van de 21 ontvankelijke klachten, betreffen 12 de locatie Oss. Elf klachten zijn naar
tevredenheid van de klager afgehandeld door desbetreffende directeur.
Aard van de klacht
Gebreken woning / staat oplevering
woning
Dak onderhoud
Bejegening
Overlast
Afrekening servicekosten
Proces afwijzing woningruil
Eén klacht is behandeld tijdens een hoorzitting.
Datum hoorzitting
Aard van de klacht
2 december 2019
Bejegening en
installaties duurzame
woning

Aantal
2
1
5
1
1
1

Advies commissie
De klachtencommissie
heeft geadviseerd de
klacht voor zover deze
toeziet op de
zonnepanelen
ongegrond te verklaren.

Besluit bestuur
Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.

De klachtencommissie
heeft geadviseerd de
klacht voor zover deze
toeziet op de
warmtepomp
gecombineerd met hoge
temperatuur radiatoren
ongegrond te verklaren.
De klachtencommissie
adviseert de klacht voor
zover deze toeziet op
het niet nakomen van
afspraken door
BrabantWonen en haar
leveranciers gegrond te
verklaren.
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Klachten locatie ‘s-Hertogenbosch
Van de 21 ontvankelijke klachten, betreffen 9 de locatie ‘s-Hertogenbosch. Zes klachten
zijn naar tevredenheid van de klager afgehandeld door de desbetreffende directeur.
Aard van de klacht
Gebreken woning (o.a. schilderwerk,
egalisatie vloer)
Huurprijs bij mutatie
Overlast
Renovatie / werkzaamheden woning

Aantal
2
1
1
2

Twee klachten zijn in 2019 behandeld tijdens een hoorzitting. Eén klacht
2020 behandeld door de klachtencommissie.
Datum hoorzitting
Aard van de klacht
Advies commissie
22 mei 2019
Huurcompensatie
De commissie heeft
geadviseerd de
klachten ongegrond
te verklaren.
26 september 2019
Bejegening
De commissie heeft
geadviseerd de
klachten ongegrond
te verklaren.

wordt begin
Besluit bestuur
Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.
Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.

4.
Conclusie
In 2019 zijn 21 ontvankelijke klachten ontvangen, dit is minder dan het aantal klachten
in 2018 (28). Naar aanleiding van de ontvangen klachten vonden 3 hoorzittingen plaats
in 2019 en één hoorzitting staat gepland voor begin 2020. Het aantal hoorzitting is lager
dan in 2018 (7). Procentueel gezien heeft het aantal klachten in 2019 tot minder
hoorzittingen geleid (2019 19% tegen 25% in 2018).
De commissie constateert dat BrabantWonen klachten serieus oppakt, medewerkers van
BrabantWonen aandacht hebben voor de situatie van bewoners en hun best doen
klachten naar behoren op te lossen. Daarnaast willen de medewerkers leren van
gemaakte fouten en staan ze open voor feedback met betrekking tot verbeterpunten die
de klachtencommissie hen meegeeft.
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Bijlage 3: Jaarverslag Participatie
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1. Inleiding
BrabantWonen hecht er veel waarde aan om de dienstverlening zoveel mogelijk af te
stemmen op de wensen en behoeften van haar huurders. Tegelijkertijd wordt er ook een
steeds groter beroep op bewoners gedaan om langer zelfstandig te blijven wonen en om
een bijdrage te leveren aan een plezierige woonomgeving. Alleen door in gezamenlijke
verantwoordelijkheid te werken aan een schone, veilige en fijne woonomgeving kunnen
we de leefbaarheid in complexen en buurten op een aanvaardbaar peil houden.
Dat kan alleen als er huurders zijn die bereid zijn om met ons mee te denken, mee te
praten en mee te doen. De deelnemers aan de klankbordgroep, de voorbereidingsgroep,
het Petit Comité en de verdiepingsgroepen zijn van die huurders. Daarnaast zijn er
gelukkig ook nog de leden van de bewonerscommissies en de vele individuele, actieve
huurders die elk op een eigen manier een bijdrage leveren aan een fijne woonomgeving.
Meedenken, meepraten en meedoen kan op meerdere niveaus van onze dienstverlening.
Sommige bewoners denken mee over specifieke projecten en leefbaarheidsvraagstukken
in hun complex of wijk en anderen buigen het hoofd over volkshuisvestelijke
vraagstukken die voor alle huurders van belang zijn.
De ene bewoner levert meerdere keren per jaar een bijdrage, terwijl de ander alleen
participeert bij een specifiek onderwerp.
Op welk niveau en hoe vaak huurders meedenken, meepraten of meedoen maakt niet
uit. We zien namelijk in de praktijk dat samenwerken vrijwel altijd tot een beter
wederzijds begrip en een beter resultaat leidt. Dat is waar het om gaat.
In dit verslag vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we in 2019
samen met huurders hebben uitgevoerd om bovenstaande doelstellingen te realiseren.
Eerst staan we stil bij de uitgangspunten van participatie binnen BrabantWonen.
2. Uitgangspunten participatie
Bewonersparticipatie heeft de laatste jaren binnen BrabantWonen een forse ontwikkeling
doorgemaakt. Dit werd vooral ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals: de toenemende individualisering, mensen die zich niet langdurig willen binden en
de digitalisering van de samenleving. Als gevolg van deze ontwikkelingen spraken de
traditionele vormen van participatie, gericht op representativiteit, verplichtingen en
verantwoordelijkheden, steeds minder mensen aan. We hebben de afgelopen jaren een
beweging ingezet die meer gericht is op informele participatie, coproductie en
samenwerking. Om de participatie binnen BrabantWonen te duiden, hebben we
onderstaande vijf uitgangspunten geformuleerd.
1) Informeel waar het kan, formeel waar het moet
Om aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en zoveel mogelijk mensen op
enig moment en op hun eigen wijze te laten participeren, werken we zoveel mogelijk met
informele manieren van participatie. In de praktijk betekent dat: kleinschalig, diverse
vormen, vele momenten en passend bij de wensen van mensen.
Om tegelijkertijd tegemoet te komen aan de uitgangspunten van de Woningwet en de
Overlegwet streven we naar formalisering van de informele participatie. Dit om er voor
te zorgen dat we voldoen aan de eisen van de wet en wij onze verplichtingen als
corporatie nakomen. In de praktijk betekent deze werkwijze dat we aan de voorkant
duidelijk maken hoe ver de participatie kan gaan, informeren, raadplegen, samen
beslissen of samen produceren. Afhankelijk van de aard van het onderwerp is er sprake
van informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. In beide laatste gevallen vragen
we huurders ook expliciet om schriftelijk en onderbouwd hun advies of
instemming/afwijzing kenbaar te maken.
We geven dit vorm door onder andere:
- onderwerpen in onderling overleg op te stellen. De Klankbordgroepen bepalen zelf
hun agenda;
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de resultaten van met name de verdiepingsgroepen vast te leggen in
verslagen die door de deelnemers worden ondertekend. Daarnaast zijn er
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld;
kennisontwikkeling van mensen die meepraten (cursus Volkshuisvesting)
daar waar de Overlegwet bepaalt dat huurders inspraak moeten hebben, zullen we altijd
zorgen dat we dit regelen. Als voorbeeld de bindende voordracht bij de benoeming van
een tweetal leden van de Raad van Commissarissen. Dit geven we vorm door
vertegenwoordigers uit beide steden gezamenlijk de selectie en voordracht van
kandidaten te laten verzorgen. Dit gebeurt met veel aandacht en toewijding, maar
zonder stempel van een instituut;
terugkoppeling te geven op wat we als BrabantWonen doen met wat we hebben
opgehaald;
alleen goed onderbouwd kan en wil BrabantWonen afwijken van een gegeven advies.
2) We gaan op zoek naar stemmen die we weinig horen
We realiseren ons dat er verschillende belangen zijn bij onze huurders en
woningzoekenden. We willen deze kennen en serieus nemen. We gaan daarom zelf op
zoek naar nieuwe doelgroepen die nu nog te weinig betrokken zijn en kijken waar hun
wensen zitten en ontwikkelen nieuwe vormen voor participatie, aansluitend bij die
wensen / doelgroep. Het streven van BrabantWonen is om, qua leeftijd,
gezinssamenstelling, opleiding, type woning, cultuur en religie, met een zo breed
mogelijke groep bewoners vorm en inhoud te geven aan de participatie.
Als voorbeeld: In Oss hebben we meerdere jonge mensen weten te betrekken. Zij
hebben aangegeven geen onderdeel te willen worden van de klankbordgroep, omdat dit
voor hen te veel een bindend karakter heeft en omdat in de Klankbordgroep vooral
oudere mensen zitten. Zij sluiten nu echter ook themagericht aan op onderwerpen die
voor hen interessant zijn. Onze ervaringen tot nu toe illustreren dat juist het feit dat we
onze huurders niet dwingen tot één gezamenlijk geluid verschillende opvattingen en
meningen oplevert. Die diversiteit aan meningen en standpunten blijkt in de praktijk
waardevoller dan de standpunten en meningen van een grote groep mensen uit dezelfde
doelgroep en met een eenzijdig profiel.
3) We bieden diverse mogelijkheden aan alle bewoners om aan te sluiten, zowel in
meepraten als meedoen, informeel als formeel, kortstondig als langdurig
Wij willen graag onze bewoners veel meer betrekken dan officieel van ons gevraagd
wordt. Dit vanuit de visie dat door deze participatie onze dienstverlening verbetert en
mensen prettiger kunnen wonen. Daarvoor hoef je niet altijd via een commissie of
vereniging te spreken. Juist individuele meningen zijn van groot belang voor onze
dienstverlening. We merken dat het werkt wanneer we mensen benadert op basis van
hun persoonlijke interesses, mogelijkheden en/of kwaliteiten. Hierdoor ontstaat energie
en wordt participatie leuk. Dat betekent dat we mensen willen betrekken bij
onderwerpen die hen aanspreken, dat hoeft niet structureel, maar mag ook eenmalig of
voor korte duur. Je hoeft geen groep te vertegenwoordigen, maar mag ook op
persoonlijke titel meepraten.
4) Meer Coproductie en samenwerken
Het belangrijkste verschil met de letter van de wet is dat we de kracht van het argument,
verschillende observaties en invalshoeken zwaarder laten wegen dan
belangenvertegenwoordiging. Met een open houding aan onze kant en die van de
huurders die betrokken zijn, waarbij we samenwerken aan beleids- en
productontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat is een verrijking
én verdieping ten opzichte van de traditionele vormen van bewonersparticipatie. We
doen er alles aan om de wensen, ideeën en ervaringen ook daadwerkelijk te gebruiken
en daarmee meerwaarde te creëren. We proberen de opbrengsten zichtbaar te maken,
zodat huurders ook zien wat hun bijdrage is geweest.
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5) Trial en error
Participatie is een dynamisch fenomeen. Dat vraagt om de nodige flexibiliteit en
aanpassingsvermogen van de organisatie. Wat vandaag werk, werkt morgen niet meer
en vice versa. Wat bij de ene persoon werkt, hoeft niet bij een ander te werken.
Hetzelfde geldt voor plaatsen, wijken, buurten en complexen. Dat betekent dat we
continue moeten blijven vernieuwen.
3. Participatiestructuur en ontwikkelingen
3.1 Participatiestructuur Oss
Na het opheffen van de HBV met ingang 31 december 2017 is in Oss een structuur
ontstaan met een klankbordgroep, voorbereidingsgroep en verdiepingsgroepen.
Bovendien is er een groep jongeren die structureel deelnemen aan de
verdiepingsgroepen en daarnaast op hun eigen wijze invulling geven aan de participatie.
Hieronder ziet u de participatiestructuur voor de locatie Oss.
Bewonerscommissies
+ Huurders

Klankbordgroep

jongeren

Voorbereidingsgroep

Verdiepingsgroep
huurders/leefomgeving

Verdiepingsgroep
Bedrijfsvoering

Verdiepingsgroep Vastgoed

3.2. Participatiestructuur ’s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch is sprake van een participatiestructuur met een klankbordgroep en
het Petit Comité. Vanuit het Petit Comité wordt deelgenomen aan de verdiepingsgroepen.

Bewonerscommissies
+ Huurders

Klankbordgroep

Petit Comité

Verdiepingsgroepen
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De participatie in ’s-Hertogenbosch stond in 2019 in het teken van een verdere
ontwikkeling van de samenwerking tussen het Petit Comité en BrabantWonen. Onder
leiding van Paul Doevendans van Atrivé is een ontwikkelingstraject doorlopen dat
geresulteerd heeft in een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in 2020
ondertekend.
Overlijden Piet Lunenburg
De samenwerking met het Petit Comité kreeg op de valreep van 2019 nog een
onverwachte en verdrietige wending.
Op zondag 21 december is Piet Lunenburg, voorzitter van het Petit Comité overleden.
Piet was vele jaren actief als vertegenwoordiger van onze huurders in
’s-Hertogenbosch. Hij was voorzitter van het Petit Comité, actief deelnemer aan de
klankbordgroep en deelnemer aan het Stedelijk Huurders Platform (SHP). Daarnaast was
Piet actief lid van de bewonerscommissie in zijn appartementencomplex aan de
Kooikerweg. We hebben met zijn overlijden een prettige gesprekspartner met hart voor
de huurders verloren.

Piet Lunenburg

4. Ontwikkeling bewonerscommissies
Op wijkniveau hebben we ongeveer 80 bewonerscommissies. Sommige
bewonerscommissies zijn echte belangenvereniging voor huurders in het complex. Het
merendeel van de bewonerscommissies wil deze rol echter niet hebben. Zij vinden het
leuk om af en toe een activiteit te organiseren of wat hand- en spandiensten te verlenen.
Uitgangspunt is dat alles hierin goed is en dat we juist willen dat zoveel mogelijk mensen
een actieve rol hebben die bij hen past. Echter doordat we altijd over
bewonerscommissies spreken, schrikt dit af. Het veronderstelt dat mensen een
langdurige relatie moeten aangaan om actief te zijn in het complex. We willen huurders
een breed palet aan mogelijkheden bieden en daardoor mensen meer mogelijkheden
bieden om zich in te zetten voor de eigen buurt.
Afhankelijk van de vorm waarvoor gekozen wordt en in nauw overleg bepalen welke
ondersteuning ze nodig hebben. Een bewonerscommissie wil misschien 4 keer per jaar
vergaderen, maar iemand die graag hand- en spandiensten verricht wil graag direct
contact met de huismeester of wijkbeheerder. Uitgangspunt is dat alles mogelijk is. In
2019 is een begin gemaakt met een heroriëntatie op de bewonerscommissies. Dit
onderwerp is besproken tijdens een bijeenkomst met de klankbordgroep en vervolgens in
een verdiepingsgroep. Daarbij is stilgestaan wat de kracht is van de
bewonerscommissies, maar ook waar bewonerscommissies nu tegenaan lopen.
In 2020 gaan we in overleg met bestaande individuele bewonerscommissies op zoek naar
overleg- en werkvormen die passen bij de behoeften van onze huurders.
5. Klankbordgroepen en Verdiepingsgroepen
Hieronder vindt u een overzicht van de data waarop de klankbordgroepen en de
verdiepingsgroepen bij elkaar zijn geweest, van de onderwerpen die zij besproken
hebben en van de resultaten.
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5.1 Data en onderwerpen klankbordgroepen
In zowel Oss als in ’s-Hertogenbosch nemen ruim vijftig bewoners deel aan de
klankbordgroepbijeenkomsten. De klankbordgroepen zijn met name bedoeld om ideeën,
meningen en wensen van huurders op te halen en om ze te informeren over
ontwikkelingen bij BrabantWonen. De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen. De
deelnemers komen in principe viermaal per jaar bij elkaar. Als daartoe aanleiding is, kan
op verzoek van de bewoners of van BrabantWonen een extra bijeenkomst worden
georganiseerd. Iedere bijeenkomst van de klankbordgroep in ’s-Hertogenbosch wordt
voorbereid in overleg met het Petit Comité en die in de Oss met de voorbereidingsgroep.
In 2019 werden in de klankbordgroepen de volgende onderwerpen met bewoners
besproken:
Oss
19 februari: Proeftuin Ruwaard
23 april: Bewonerscommissies
24 september: Veiligheid
3 december: Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
’s-Hertogenbosch
18 februari: (ont)labeling
15 april: Bewonerscommissies
30 september: Veiligheid
2 december: Terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Bijeenkomst klankbordgroep ’s-Hertogenbosch, december 2019

5.2 Voorbereidingsgroep Oss
Negen deelnemers aan de klankbordgroep in Oss vormen de zogenaamde
voorbereidingsgroep.
Zij zetten zich in om, samen met medewerkers van BrabantWonen, de bijeenkomsten
van de klankbordgroep voor te bereiden. Zij geven inhoud aan de gekozen onderwerpen
en doen suggesties voor de vorm waarin de onderwerpen behandeld worden.
Leden van de voorbereidingsgroep zijn ook altijd vertegenwoordigd in de
verdiepingsgroepen en nemen deel aan de overleggen met de gemeente, de directie en
de Raad van Commissarissen van de BrabantWonen.
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5.3 Petit Comité
In ’s-Hertogenbosch vormen zeven deelnemers aan de klankbordgroep het zogenaamde
Petit Comité.
Het Petit Comité heeft een druk jaar achter de rug. Samen met medewerkers van
BrabantWonen hebben zij alle bijeenkomsten van de klankbordgroep voorbereid. Tijdens
iedere klankbordgroepbijeenkomst hebben zij een terugblik gegeven op hun
werkzaamheden. Daarnaast hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de
verdiepingsgroepen.
Bovendien zijn leden van het Petit Comité vertegenwoordigd in het Stedelijk Huurders
Platform (SHP). Via hun deelname aan het SHP voeren zij overleg met de gemeente en
met de andere woningcorporaties in de stad, over bijvoorbeeld de prestatieafspraken.
Het jaar 2019 heeft ook in het teken gestaan van het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke visie op participatie en de rol van het Petit Comité daarin. Onder
leiding van Paul Doevendans van Atrivé zijn er bijeenkomsten geweest met de leden van
het Petit Comité en medewerkers van BrabantWonen. Het resultaat is een
samenwerkingsovereenkomst tussen het Petit Comité en BrabantWonen.
5.4 Resultaten klankbordgroepen
Klankbordgroep februari Oss: Proeftuin Ruwaard
Bart Bakker, projectleider bij de Proeftuin, geeft een presentatie over de proeftuin. Hij vertelt
waarom en hoe de proeftuin is ontstaan, wat de proeftuin inhoudt en wat de methodiek van de
proeftuin is.
Vervolgens vinden er groepsgesprekken plaats. Deelnemers zijn met elkaar in gesprek gegaan
over de werkwijze van de Proeftuin en hebben zelf de mogelijkheid gekregen om een eigen
casus in te brengen en deze te bespreken.
Doel
Het beoogde resultaat was een beter inzicht in het concept van de ‘Proeftuin’ en praktische
toepassingen in de directe omgeving van de huurders.
Resultaat
De werkwijze was voor een groot deel van de deelnemers na de presentatie nog steeds
onduidelijk. We merkten door de vragen van klankbordgroepleden dat het onderwerp nog te
veel op professionals gericht was en daardoor te abstract.
Men verwacht een ‘loket’ waarbij een individuele casus ingebracht kan worden. Helaas hebben
we moeten concluderen dat de bijeenkomst niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd,
aangezien het concept voor velen onduidelijk is gebleven. Een casus behandelen aan de hand
van de werkwijze van de Proeftuin bleek niet mogelijk te zijn, aangezien deelnemers niet op
ideeën voor praktische toepassingen kwamen. Daarnaast ontvingen we als terugkoppeling dat
er nu enkel voordeel is voor de bewoners van de wijk de Ruwaard waar de Proeftuin gestart is.
Vervolg
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden samen met de voorbereidingsgroep. In overleg is
besloten om het onderwerp te laten rusten. Het concept blijkt voor velen te abstract te zijn. De
verwachting was dat een extra toelichting alleen maar meer vragen op zou roepen. Daarnaast
is toen de Proeftuin maar in slechts één wijk in Oss van toepassing, waardoor een groot
gedeelte van de deelnemers van de Klankbordgroep niet in aanraking komt met het concept.
Misschien door de verbreding van de Samenwerkwijze het op termijn wel weer een onderwerp
om te behandelen.
Klankbordgroep februari ‘s-Hertogenbosch: (ont)labeling
Tijdens deze bijeenkomst geeft Minko De Weerd, toenmalig adviseur Ontwikkeling, een
toelichting op het onderzoek naar het 55+ label.
In ’s-Hertogenbosch zijn ca. 2800 woningen met een 55+ label.
In de prestatieafspraken (afspraken van woningcorporaties met de gemeente en Stedelijk
Huurders Platform) is vastgelegd dat we naar evenwichtiger slaagkansen op de woningmarkt
willen voor alle groepen woningzoekenden. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede
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spreiding over de gemeente en het feit dat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen.
Het onderzoek moet uitwijzen of (ont)labeling een bijdrage kan leveren aan evenwichtiger
slaagkansen.
Doel
Deelnemers informeren over het onderzoek naar (ont)labeling en meningen en suggesties
inventariseren voor dat onderzoek.
Resultaat
Deelnemers zijn geïnformeerd over het onderzoek naar de (ont)labeling. Uit de daarop
volgende groepsgesprekken kwamen naast veel bezwaren ook enkele voordelen van de
(ont)labeling naar voren. De voordelen kwamen wellicht ook door de aanwezigheid van Jong &
Huren bij deze bijeenkomst. De resultaten uit de groepsgesprekken vormden input voor het
verdere onderzoek naar (ont)labeling en voor de gesprekken met de betreffende
bewonerscommissies in het bijzonder.
Vervolg
De (ont)labeling zal in 2020 afgerond worden. Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst in
februari 2020 wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken.
Klankbordgroep april: Bewonerscommissies
Harry Vlaar schetste tijdens deze bijeenkomst de volgende te verwachten ontwikkelingen voor
bewonerscommissies:
- Minder bewonerscommissies;
- Minder mensen in bewonerscommissies;
- Eenzijdig profiel van mensen in bewonerscommissies;
- Vertegenwoordiging achterban steeds vaker een probleem;
- Bewoners willen best actief zijn in hun woonomgeving, echter niet in de vorm van een
commissie. Groeiende betrokkenheid is zichtbaar in projecten voor een bepaalde periode of adhoc.
- Veel bewonerscommissies zijn eigenlijk geen bewonerscommissie volgens de
overlegwet.
Vervolgens hebben er groepsgesprekken plaatsgevonden. Deelnemers zijn met elkaar in
gesprek gegaan over de ontwikkelingen binnen de eigen bewonerscommissies. Daarnaast is de
vraag gesteld of de commissies zich herkennen in het verhaal van Harry Vlaar. De primaire
reactie wees niet op een volledige herkenning van de geschetste ontwikkelingen. Dankzij de
groepsgesprekken en later in de verdiepingsgroep bleek dat bewoners de geschetste
ontwikkelingen wel herkenden.
Tijdens de bijeenkomst van deze klankbordgroep werd er bovendien afscheid genomen van
Henk Roozendaal als directeur van BrabantWonen. Zijn opvolger, Rob Bogaarts, was tijdens
een eerdere bijeenkomst aan de deelnemers voorgesteld.
Doel
Bewoners bewust maken van kansen en bedreigingen in de toekomst. Met elkaar in gesprek om
suggesties te inventariseren voor de toekomst van de bewonerscommissie.
Resultaat
De onderwerpen die tijdens de groepsgesprekken aan de orde komen, bevestigen de
geschetste ontwikkelingen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft een aantal deelnemers
aan de Klankbordgroepen, tijdens een verdiepingsgroep, verder gesproken over de toekomst
van de bewonerscommissies.
Vervolg
In 2020 vindt overleg plaats met een aantal bewonerscommissies om kansen en bedreigingen
te inventariseren en nieuwe vormen te ontwikkelen.

Klankbordgroep september: veiligheid
De woonconsulenten Veiligheid gaven een toelichting op datgene wat BrabantWonen doet en
kan doen om (over)last te beperken en aan te pakken. Marjan de Saint gaf in Oss een
presentatie over de buurtpreventie-app. De wijkagenten gaven in zowel Oss als 's187

Hertogenbosch een toelichting op datgene wat mensen zelf kunnen doen om hun veiligheid te
verbeteren. Uit de vele vragen werd duidelijk dat het onderwerp bij de bewoners zeer in de
belangstelling staat.
Tijdens deze bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd om een interesseformulier in te
vullen. Op dit formulier konden zij de onderwerpen aanvinken waarover ze mee willen praten.
Doel
1. Mensen informeren over wat BrabantWonen doet bij (over)last en de
dilemma’s die zich daarbij voordoen. Daarnaast met elkaar in gesprek en aangeven wat
mensen zelf kunnen doen om de veiligheid van hun eigen woonomgeving te vergroten.
2. Door middel van de interesseformulieren inzicht in wie we voor de verschillende
verdiepingsgroepen kunnen uitnodigen.
Resultaat
1. De bijeenkomst heeft huurders inzicht gegeven wat er gebeurt met overlastmeldingen
bij BrabantWonen. Tegelijk werd voor hen duidelijk dat er veel dilemma’s bestaan bij de
aanpak van overlast. Daarnaast hebben de tips van de wijkagenten bij een aantal
bewoners geleid tot concrete maatregelen in hun eigen woning en/of woonomgeving
om hun persoonlijke veiligheid te verbeteren.
2. Resultaten interesseformulieren:
Oss:
Onderwerpen
Aantal interesses
Veiligheid
17
Bewonerscommissies
17
Duurzaamheid
14
Leefbaarheid wijken
14
Overlast
13
Woonfraude
12
Buurtfonds
10
Schoonmaak
9
Servicekosten
9
Zonnepanelen
9
Tuinen
8
Sloop, verkoop, nieuwbouw
8
Social media/ website
6
's-Hertogenbosch:
Onderwerpen
Veiligheid
Overlast
Leefbaarheid wijken
Schoonmaak
Tuinen
Duurzaamheid
Zonnepanelen
Bewonerscommissies
Woonfraude
Huurbeleid
Prestatieafspraken

Aantal interesses
12
9
8
7
7
6
6
6
4
3
3

Vervolg
Uit de interesseformulieren blijkt dat het thema ‘Veiligheid’ hoog scoort. Er is veel animo om
over dit onderwerp mee te blijven praten.
Klankbordgroep december: terugblik 2019 en vooruitblik 2020
Tijdens de bijeenkomst in december werd teruggekeken naar de bijeenkomsten in 2019.
Daarnaast is er vooruitgekeken naar 2020. Met behulp van het digitale middel Mentimeter konden
de aanwezigen hun favoriete onderwerpen kiezen voor de bijeenkomsten in 2020.
Doel
Terugkijken op 2019 en inventariseren van de onderwerpen voor 2020. Hierbij maken de
deelnemers kennis met het digitale middel Mentimeter.
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Resultaat
De onderwerpen die hoog scoorden en waarvan er enkele dus zeker in 2020 behandeld worden,
zijn:
-Energie besparen
-Leefbaarheid in wijken
-Workshop culturele en religieuze achtergronden in de samenleving
-Comfort Wonen
-Communicatie tussen huurders en BrabantWonen
Daarnaast hebben de deelnemers kennis gemaakt met Mentimeter. Waar bij aanvang enige
scepsis was omtrent het online middel, was er na afloop sprake van enthousiasme.
Vervolg
In overleg met het Petit Comité en de voorbereidingsgroep zal er een keuze gemaakt worden voor
de onderwerpen van de bijeenkomsten in 2020.

4.5 Resultaten verdiepingsgroepen
In 2019 is een aantal onderwerpen uitgebreider met bewoners besproken. Hiervoor werd
steeds een zogenaamde verdiepingsgroep samengesteld. Elke verdiepingsgroep bestaat
uit bewoners uit Oss en ’s-Hertogenbosch. Naast leden van de voorbereidingsgroep en
het Petit Comité konden ook andere huurders deelnemen. Hiervoor werd steeds een
oproep gedaan tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroepen. In Oss nam ook een
aantal jongeren deel aan de verdiepingsgroepen. Afhankelijk van de aard en de
complexiteit van de onderwerpen werden er twee of meerdere bijeenkomsten aan een
onderwerp besteed. De meeste verdiepingsgroepen hadden tot doel om wensen en
ideeën bij bewoners op te halen. Enkele verdiepingsgroepen leidden tot een formeel
advies.
Onderwerpen die in 2019 in een verdiepingsgroep werden behandeld, zijn:
Klachtencommissie
Op 14 januari heeft er een overleg met huurders plaatsgevonden over de samenstelling en de
benoeming van leden van de klachtencommissie.
De leden van de verdiepingsgroep hebben tijdens een gesprek kennisgemaakt met de voorzitter
van de klachtencommissie.
Doelstelling
Analyseren procedure benoeming leden klachtencommissie en invloed huurders vergroten.
Resultaat
In overleg met de bewoners is het volgende afgesproken:
- 2 leden worden ‘gelabeld’ op voordracht van de huurders
- 2 leden worden ‘gelabeld’ op voordracht van BrabantWonen
- De voorzitter wordt benoemd door de werkgroep
Vervolg
De gemaakte afspraken zijn afgerond en van kracht.
Website BrabantWonen
Op 11 februari testten bewoners de nieuwe website van BrabantWonen. Aan de hand van een
aantal concrete vragen oordeelden zij over de structuur, de gebruiksvriendelijkheid, de
vindbaarheid, de uitstraling en de begrijpelijkheid.
Doelstelling:
Website beter laten aansluiten bij informatiebehoefte en informatieniveau van huurders.
Resultaat:
De bijeenkomst resulteerde in een aantal zinvolle ideeën en suggesties. Deze zijn verwerkt en
aangepast voordat de website live is gegaan.
Vervolg:
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Is afgerond.
Tuinbeleid
Op 11 maart heeft een aantal huurders gesproken over de kansen en bedreigingen om de
‘verharde tuinen’ te vergroenen. Het idee daarbij is om bij mutatie een bepaald percentage van
het tuinoppervlak ‘plantklaar’ op te leveren zodat de nieuwe bewoner de tuin kan aanplanten.
Onder de aanwezigen waren twee studenten biologie van de HAS. Zij sloten aan om hun kennis
met betrekking tot het vergroenen van tuinen te delen.
Doelstelling:
Voorstel om tuinen bij mutatie te vergroenen toetsen bij bewoners en suggesties ophalen.
Resultaat:
De deelnemers waren voorstander van de aanpak maar wezen wel op de noodzaak van goede
faciliteiten. Wil je bijvoorbeeld dat mensen hun tuin vergroenen, dan moeten ze ook een
buitenkraan hebben.
De HAS-studenten boden aan om input te leveren voor een folder over de mogelijkheden voor
een onderhoudsvriendelijke tuin.
Vervolg:
Onder andere door de uitkomst van de verdiepingsgroep zijn we binnen BrabantWonen aan het
heroverwegen of we deze verplichting in het huurcontract willen zetten. W gaan in ieder geval
HAS studenten benaderen om een ieder te maken voor onderhoudsvriendelijke groene tuinen.
Website ComfortWonen
Op 25 maart testten een aantal huurders de website voor het product ComfortWonen. Tijdens
de test werd met name gekeken of de informatie tegemoet komt aan de verwachtingen van de
huurders met betrekking tot inhoud en gebruiksvriendelijkheid.
Doelstelling
Website beter laten aansluiten bij informatiebehoefte en informatieniveau van huurders.
Resultaat
De bijeenkomst heeft geleid tot een aantal correcties en aanpassingen voordat de website live
ging.
Vervolg
Geen vervolg, is afgerond.
Prestatieafspraken
Op 6 en 9 mei waren bijeenkomsten in respectievelijk Oss en ’s-Hertogenbosch om samen het
bod aan de gemeenten te formuleren. In Oss hebben huurders zelf mee aan de
onderhandelingstafel met de gemeente gezeten om tot de prestatieafspraken 2020 te komen.
In ’s-Hertogenbosch verliepen die onderhandelingen via het SHP, waarin leden van het Petit
Comité zijn vertegenwoordigd.
Doelstelling
Huurders maken samen met corporaties en gemeenten afspraken over wat er het volgend jaar
gebeurt op het gebied van volkshuisvesting en leefbaarheid.
Resultaat
Op aandringen van de bewoners is in de prestatieafspraken expliciet opgenomen dat er
voldoende aandacht moet zijn voor de bouw van zoveel mogelijk nieuwe woningen voor
verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben huurders ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd
voor de leefbaarheid in complexen en buurten in verband met de toename van het aantal
mensen met een beperking.
In beide plaatsen werd besloten om de looptijd van de prestatieafspraken te verlengen van 1
naar 4 jaar, zodat er meer tijd ontstaat om de afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.
Vervolg
De gemaakte prestatieafspraken zijn in uitvoering.
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Portfoliostrategie
Op 4 juni 2019 ging Jan-Arie de Gier, senior adviseur corporate beleid, het gesprek aan met
een aantal huurders over de portfoliostrategie.
Doelstelling
Meningen en suggesties over portfoliostrategie inventariseren, zodat deze beter aansluit bij
wensen bewoners.
Resultaat
Na een aantal vragen, discussiepunten en aanpassingen gaven zowel de huurders uit Oss als uit
’s-Hertogenbosch akkoord te zijn met de ontwikkelde strategie.
Vervolg: Is afgerond

Bewonerscommissies
In vervolg op de klankborgroepbijeenkomsten van april, kwamen op 11 juni een aantal
bewoners samen in het kantoor aan de Venusstraat in Oss om met elkaar te praten over de
toekomst van de bewonerscommissies.
Doelstelling:
Participatie op buurt- en complexniveau in z’n algemeenheid en bewonerscommissies in het
bijzonder beter laten aansluiten bij behoefte bewoners.
Resultaat doelstelling:
De aanwezigen onderkennen dat het aantal deelnemers aan de bewonerscommissies afneemt
en dat als gevolg van de vergrijzing een aantal commissies in hun voortbestaan bedreigd
worden. Bovendien onderkennen ze dat de meeste commissies niet voldoen aan de wettelijke
eisen van een bewonerscommissie. Flexibiliteit in vorm, inhoud en werkwijze zijn nodig om de
participatie op peil te houden.
Vervolg:
Afspraak is dat er in overleg met een aantal commissies in ’s-Hertogenbosch en Oss gekeken
wordt naar alternatieve werk- en organisatievormen. In 2020 zal dit verder opgepakt worden.

Verhuurbrochure nieuwbouw
Op 14 oktober was er een verdiepingsgroep met als opdracht kritisch te kijken naar de informatie
in de verhuurbrochures voor nieuwbouwprojecten. Er werd onder andere gevraagd of de
plattegronden met bijbehorende legenda's begrijpelijk zijn, de productie van een brochure
überhaupt noodzakelijk is en of er alles in staat wat de huurder belangrijk vindt?
Doelstelling:
Nieuwbouwbrochure beter laten aansluiten bij informatiebehoefte en informatieniveau van
bewoners.
Resultaat doelstelling:
De aanwezigen benadrukten het belang van een papieren brochure omdat veel, met name oudere
bewoners, de informatie ook met hun kinderen willen bespreken. Daarnaast bleek er regelmatig
‘vakjargon’ gebruikt te worden. Advies vanuit de huurders om dit aan te passen. Ook werd de tip
gegeven om duidelijk op de plattegrond aan te geven wat wel en wat niet bij de huur is
inbegrepen.
Vervolg:
De opmerkingen worden verwerkt in een volgende verhuurbrochure.
Corporate communicatie
Op dinsdag 5 november nam een aantal huurders deel aan een verdiepingsgroep waarin
nagedacht werd over een nieuwe slogan voor BrabantWonen.
Doelstelling:
Ontwikkelen nieuwe slogan BrabantWonen die aansluit bij (gewenst) beeld BrabantWonen.
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Resultaat:
De centrale conclusie was dat de slogan vooral bedoeld is om ‘contact te maken en te verbinden’.
En, dus niet zozeer om te vertellen waar BrabantWonen voor gaat, maar wel waarvoor de
organisatie staat. De bijeenkomst leidde tot een shortlist met een aantal voorstellen voor een
nieuwe slogan. Een greep uit de voorstellen:
-BrabantWonen, natuurlijk goed voor elkaar
-BrabantWonen, natuurlijk samen
-BrabantWonen, dat zijn wij
Vervolg:
In 2020 wordt een nieuwe slogan gekozen.
Update Ondernemingsplan
Op 10 december heeft een aantal bewoners input geleverd voor de update van het
ondernemingsplan 2020 - 2024. Aan de hand van vragen werd aandacht besteed aan een aantal
dilemma’s en werden waardevolle suggesties verzameld.
De overleggen met de verdiepingsgroep vormen onderdeel van een uitgebreid proces waarbij
medewerkers, huurders en andere belanghouders worden betrokken bij de totstandkoming van
het nieuwe ondernemingsplan.
Tijdens deze bijeenkomst was er sprake van een prominente inbreng van jongeren.
Doelstelling:
Toetsen van de speerpunten uit het ondernemingsplan aan de visie van huurders.
Resultaat:
Huurders hebben mee kunnen praten/ denken over het ondernemingsplan. Er was onvoldoende
tijd om alle speerpunten voldoende te behandelen tijdens de verdiepingsgroep.
Vervolg:
De verdiepingsgroep komt in februari 2020 nogmaals bij elkaar om verder te praten over de
verschillende speerpunten in het vernieuwde ondernemingsplan.

5. Waardering huurders
BrabantWonen Festival
Op dinsdag 25 juni werden onze actieve bewoners uitgenodigd voor een voorstelling van
het Paleis voor Volksvlijt. Op de parkeerplaats van de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch
werd een toneelstuk opgevoerd met als titel ‘WIJ’. De voorstelling gaf een inkijk in het
dagelijks leven van een volkswijk.
Ondanks het feit dat de voorstelling op het laatste moment van de middag naar de avond
werd verplaatst in verband met de hitte (+ 40°), waren er veel bewoners aanwezig. De
reacties waren unaniem enthousiast.
“Ik wil jou en de directie en medewerkers hartelijk danken voor de uitstekend verzorgde
avond.
Ik heb genoten en ik denk velen met mij.
Nogmaals mijn dank, het stimuleert de bewonerscommissies, om nog meer hun
schouders er onder te zetten om de belangen van de huurders, maar ook het belang van
de verhuurder te behartigen.”
Frans Dirks
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Foto-impressie BrabantWonen Festival

Gouden huurders
De Gouden Huurders in ’s-Hertogenbosch werden op 19 juni getrakteerd op een lunch,
een boeket bloemen en een ontvangst door Rob Bogaarts, directeur Klant en
Samenleving. De bijeenkomst werd bezocht door 16 van de in totaal 18 gouden
huurders.
In Oss waren er 34 huurders die vijftig jaar dezelfde woning van BrabantWonen huurden.
Zij werden op 11 juli in het zonnetje gezet.

Gouden huurders ‘s-Hertogenbosch
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Gouden huurders Oss

6. Presentatie Aedes
Op 4 april hebben beide consulenten participatie een presentatie gegeven over de wijze
waarop BrabantWonen in Oss de participatie heeft georganiseerd. De circa 50
aanwezigen van andere corporaties reageerden over het algemeen enthousiast op de
wijze waarop de participatie in Oss is georganiseerd. Dit had zeker te maken met het feit
dat velen van hen op zoek zijn naar een goed alternatief voor de afkalvende
huurdersverenigingen en bewonerscommissies. Een van de vragen di
De centrale vraag voor de aanwezigen was hoe de formele participatie in de werkwijze
van BrabantWonen verankerd is.
7. Participatie: vele vormen en veel groepen
7.1 Ploggen
Op zaterdag 23 maart is in samenwerking met Medifit Oss een ‘plog-bijeenkomst’
georganiseerd. Een aantal bewoners ging die zaterdag al joggend door de wijk Ussen.
Tijdens het joggen werd afval opgeruimd. Op deze wijze werd ontmoeten, bewegen en
leefbaarheid samengebracht. Ploggen, ook wel het nieuwe joggen genoemd, komt van
oorsprong uit Scandinavië.
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7.2 Warmtewissel
Vanuit de jongerengroep in Oss hebben zich twee personen beschikbaar gesteld voor de
jury van de Warmtewissel. Helaas is voor de huurdersvertegenwoordiging in de jury de
keuze gevallen op huurders van andere corporaties uit het Lenteverband.
7.3 Digitalisering participatie
In 2019 zijn we begonnen met de eerste oriënterende gesprekken over een programma
van Eisen voor een digitale participatietool. De eerste aanzet is gemaakt door een
werkgroep van medewerkers van BrabantWonen. Vervolgens wordt op basis van dit
voorlopige Programma van Eisen een verdiepingsgroep met huurders georganiseerd.
Samen met deze bewoners wordt vastgesteld waaraan een digitale participatietool moet
voldoen.
7.4 Jongeren Oss
De groep jongeren in Oss is in 2019 bij iedere verdiepingsgroep vertegenwoordigd
geweest om mee te praten over het onderwerp dat op dat moment op de agenda stond.
Op 26 februari en 13 mei zijn zij samengekomen om de onderlinge contacten te
versterken, ideeën uit te wisselen en om te overleggen over de wijze waarop ze kunnen
participeren.
Mede uit deze bijeenkomsten is het idee ontstaan om op 27 september een excursie te
organiseren. De keuze daarbij is gevallen op een theatervoorstelling in de openlucht. De
voorstelling gaf inzicht in de vlucht en de achtergrond van statushouders.

Bijeenkomst jongeren Oss

7.5 Bijeenkomst nieuwkomers Oss
Op 23 november was er op het kantoor aan de Venusstraat in Oss een bijeenkomst met
een aantal statushouders. In dit geval ging het om Syrische mensen die een aantal jaren
terug naar Nederland waren gevlucht. Zij vertelden hoe zij hun eerste contact met
BrabantWonen hebben ervaren en hoe het nu is om te wonen in een woning van
BrabantWonen. Het was bijzonder om te horen hoe ze indertijd een huurovereenkomst
hebben getekend, zonder te weten wat ze tekenden. Bovendien geven ze aan weinig
begeleiding te hebben gekregen bij de integratie als huurder en bewoner van een
complex/buurt. Zij zijn van mening dat BrabantWonen hier meer aandacht aan moet
besteden. In vervolg op deze bijeenkomst vindt er begin 2020 een soortgelijke
bijeenkomst plaats in
’s-Hertogenbosch. Mede op basis van de resultaten van deze bijeenkomst wordt gekeken
of en zo ja welke stappen genomen kunnen worden om de dienstverlening aan deze
groep te verbeteren.
7.6 Bijeenkomst jongeren & Wonen 073
Op 26 september vond er in ’s-Hertogenbosch een bijeenkomst plaats met jongeren.
Onder het motto ‘Wonen in de mix’ spraken zij met elkaar over de woonvisie van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast voerden ze het gesprek over de kansen,
bedreigingen en randvoorwaarden om diverse groepen jongeren én jongeren en ouderen
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te laten samenwonen. Het eerste deel werd begeleid door een medewerker van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Het tweede deel door een groep acteurs die aan de hand
van sketches de dialoog voerden. De bijeenkomst was een initiatief van BrabantWonen
en werd georganiseerd door BrabantWonen, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting
Jong & Huren en Zayaz. De dialoog vond plaats in de Tramkade. Bij de dialoog waren ook
vertegenwoordigers van het SHP aanwezig. De geïnventariseerde ideeën en suggesties
zijn door de gemeente ’s-Hertogenbosch verwerkt in de Woonvisie.

Jongeren ’s-Hertogenbosch praten over de Woonvisie en over gemende woonvormen

8. Buurtfonds
Sinds 1 januari 2019 heeft BrabantWonen een zogenaamd Buurtfonds. Uit dit fonds
worden projecten gefinancierd op het gebied van cultuur, sport en natuur. Het doel van
de projecten is het tot stand brengen of versterken van onderlinge relaties tussen
bewoners. Door samen concepten te bedenken en uit te voeren, komen mensen met
elkaar in contact en ontstaat er vaak wederzijds begrip en waardering. Bovendien draagt
het eindresultaat vaak bij aan de kwaliteit van de fysieke omgeving, de duurzaamheid
van de leefomgeving en/of aan de leefbaarheid. Hieronder vindt u een overzicht van de
projecten die in 2019 tot zijn gerealiseerd.
Oss
Slow Carepad
De bouw van een leeshoekje samen met buurtbewoners in de Ruwaard.
Wijkcentrum schadewijk
Samen met bewoners is er een bankje gemaakt door en voor bewoners.
Schaepmanlaan
In januari werd door burgemeester Wobine Buijs een lichtkunstwerk onthuld.

Wobine Buijs, burgemeester Oss, onthult lichtkunstwerk Schaepmanlaan

Oostwal
Op 16 april onthulde wethouder Frank den Brok de wandtapijten in
appartementencomplex Oostwal.
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Bewoners Oostwal Oss werken aan wandtapijten

’s-Hertogenbosch
De Vrijheid
Op 20 maart onthulde wethouder Mike van der Geld een enorme muurschildering in
appartementencomplex De vrijheid.

Muurschildering De Vrijheid, ‘s-Hertogenbosch

De Lindeboom
In februari werden foto’s onthuld van markante plaatsen in ’s-Hertogenbosch. Bewoners
kozen voor foto’s en de locaties om daarmee de entree van hun appartementencomplex
op te fleuren.
Deltalaan
In het appartementencomplex aan de Deltalaan is op initiatief van de bewoners een grote
foto op de wand van de entree aangebracht.
9. Participatie bij projecten
Naast eerder beschreven vormen van participatie vindt er uiteraard ook veelvuldig
overleg plaats met bewoners over diverse projecten op het gebied van planmatig
onderhoud, nieuwbouw en leefbaarheidsprojecten in zowel Oss als
’s-Hertogenbosch. Als voorbeelden noemen we hier de herstructurering in de Gestelse
Buurt in ‘s-Hertogenbosch.
Ook de aanleg van geveltuintjes in Oss en in ’s-Hertogenbosch gebeurde vaak op
initiatief van en samen met bewoners.
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Belanghoudersbijeenkomst
Op 13 juni was er een bijeenkomst voor alle belanghouders van BrabantWonen. Bij de
bijeenkomst waren ook leden van het Petit Comité en de voorbereidingsgroep aanwezig.
Deze jaarlijkse bijeenkomst stond dit keer in het teken van Proeftuin Ruwaard.

198

Bijlage 4: Gegevens BrabantWonen
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Statuten
Stichting BrabantWonen is voortgekomen uit een juridische fusie van haar
rechtsvoorgangers Bouwvereniging Sint Willibrordus uit Oss en Stichting Hertoghuizen uit
‘s-Hertogenbosch. De statuten van BrabantWonen zijn voor het laatst gewijzigd op
12 november 2018.
Adresgegevens Stichting
Stichting BrabantWonen
Venusstraat 2, 5345 LP Oss
Postbus 151, 5340 AD Oss
Directieteam
Bestuurder
Directeur Klant & Samenleving
Directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering

De heer ir. H.M.H. Windmüller
De heer R.A. Bogaarts
De heer drs. S.F.L. Kunkels RA

Raad van Commissarissen
De gegevens van de commissarissen zijn opgenomen in het verslag van de Raad van
Commissarissen.
Kamer van Koophandel
BrabantWonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor OostBrabant onder het nummer 16024144.
De stichting wordt aangeduid onder de handelsnaam BrabantWonen
en heeft het nevenstaande logo/beeldmerk.
Bankgegevens
Rabobank NL58 RABO 0140 4008 85
Adresgegevens
Website:
www.brabantwonen.nl
E-mail:
info@brabantwonen.nl
BrabantWonen locatie Oss
Bezoekadres: Venusstraat 2, 5345 LP Oss
Postadres: Postbus 151, 5340 AD Oss
Telefoon: (088) 281 60 00
BrabantWonen locatie ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Graafseweg 294, 5213 AS ’s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1703, 5200 BT ’s-Hertogenbosch
Telefoon: (088) 281 60 00
BrabantWonen Bestuur en Bedrijfsvoering
Bezoekadres: Gasstraat 20, 5349 AA Oss
Postadres: Postbus 151, 5340 AD Oss
Telefoon: (088) 281 60 00
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