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Voorwoord
We komen in nieuw vaarwater. De nieuwe woningwet is geïmplementeerd en onze
reorganisaties zijn afgerond. We werkten met veel positieve energie aan de drie doelen
uit ons ondernemingsplan: Passend wonen, Tevreden klanten en Prettig thuis. Als we
terugkijken op de resultaten dan is er veel om trots op te zijn.
Passend wonen
In Oss zijn in 2018 685 bouwvergunningen afgegeven. Oss staat hiermee op de 3e plaats
in onze provincie en 11e in Nederland voor wat betreft het afgegeven vergunningen. Het
aantal vergunningen voor BrabantWonen is 120. In ‘s-Hertogenbosch zijn het afgelopen
jaar veel minder bouwvergunningen afgegeven dan het jaar ervoor, 643 in 2018. Hiervan
zijn er 46 aan BrabantWonen verleend. De productie van BrabantWonen is echter niet
minder dan in Oss, omdat in ‘s-Hertogenbosch 123 omgevingsvergunningen zijn verleend
op de drempel van 2018 en die dus net in 2017 vallen. Een aantal nieuwe projecten komt
voort uit de herstructurering van bestaande. De druk op de markt blijft echter groot, onze
inzet ook. Als het een beetje meezit nemen we, in 2019, voor meer dan 10
nieuwbouwprojecten een investeringsbesluit. Op de drempel van het schrijven van dit
verslag hebben we samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en onze collega corporatie
Zayaz besloten in 2019 nog eens 185 extra tijdelijke woningen te realiseren.
Onze opdracht gaat verder dan beschikbaarheid. Wat hebben we aan woningen voor
onze doelgroep als ze niet betaalbaar zijn? 69% van onze verhuurbare eenheden heeft
een huur onder de eerste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 597,30) en 80% een
huur onder de tweede aftoppingsgrens (€ 640,14). Onze huurverhoging beperkten we tot
de inflatie.
Betaalbaarheid gaat over meer dan alleen de huurprijs. We trainden onze incassomensen
in motiverende gesprekstechnieken voor een specifieke doelgroep: bewoners met een
laag inkomen, geen of weinig werk en weinig middelen. Mensen die vaak te maken
hebben met chronische stress. We geven budgetondersteuning, we wijzen woningen
passend toe, werken aan gelijke slaagkansen, trainen onze vaklieden in het herkennen
van signalen achter de voordeur, werken samen met andere partijen aan vroeg
signalering en beperken onze ontruimingen.
Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid hebben we een verantwoordelijkheid om ons
bezit te verduurzamen. We hebben onze eigen menukaart voor verduurzaming gemaakt.
Deze hebben we verankerd in onze complexstrategieën en in onze investeringskaders.
We hebben een energiebeleidsdashboard opgesteld. Dit dashboard geeft op
portefeuilletotaal (totaal van zelfstandige wooneenheden) inzicht in de tijd (van nu tot
2030) op het theoretisch gasverbruik, de theoretische CO2 uitstoot, de Energie-Index en
de bijbehorende investeringskosten.
Door middel van dit dashboard kunnen we, op basis van gemaakte en voorgenomen
plannen, zien of gestelde lange termijn doelstellingen worden gehaald. Ook kunnen
hiermee effecten van wijzigingen van beleid, effecten van versnellen of vertraging van
vastgoedprojecten of type renovatie-ingrepen worden gesimuleerd.
Het is ook mogelijk in het dashboard rekening te houden met energie-effecten.
Daarnaast hebben we een duurzaamheidsakkoord gesloten met onze collega’s in
‘s-Hertogenbosch, de huurdersorganisaties en de gemeente. In Oss is het akkoord, dat
als basis dient voor de prestatieafspraken, in afronding. We experimenteren met
verschillende types gasloze verwarming, hebben we onze eerste NOM-woningen
opgeleverd, we slopen circulair, starten met het grootschalig plaatsen van zonnepanelen,
we vergroenen en ‘ontstenen’ onze openbare ruimtes en daken, werken samen met
BrabantZorg aan het energiemanagement van de zorglocaties en zijn gestart met de
implementatie van de ‘taal’ van The Natural Step in onze organisatie.
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Tevreden klanten
We werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening aan onze huurders.
We meten onze klanttevredenheid en zijn permanent bezig met verbeteren. Het slim en
slank krijgen van onze processen gaat hierbij gepaard met inleving, betrokkenheid en
ruimte voor maatwerk. Dat doen we in voortdurend overleg met onze huurders. We
hebben samen met hen een nieuwe klantvisie opgesteld, een klantenportaal geïnstalleerd
en we introduceerden ‘Mail to Pay’.
Prettig Thuis
Richten we ons bij het programma Tevreden klanten op de bewoner als klant, bij Prettig
thuis kijken we naar dezelfde bewoner als een onderdeel van een gemeenschap, als een
individu dat wil groeien. Dit programma kent twee gezichten. Eén waarbij we
kansgedreven aansluiten op de positieve kracht en ideeën van de bewoners en één
waarin we grenzen stellen en normen handhaven.
De druk op de wijken neemt toe 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 stijgende is
en de problematiek rondom deze groep groeit. Dit vergt een specifieke aanpak en
samenwerking zodat overlastsituaties snel kunnen worden begeleid en beëindigd. We
pakken hennepteelt aan met een zero-tolarence beleid. We richten ons op het signaleren
en aanpakken van woonfaude, we werken samen aan de kanteling van beschermd
wonen, op het thema ‘housing first’ en laatste kans beleid.
Onder het motto ‘Samenleven is een kunst’ stimuleren we met ons eigen ‘Buurtfonds’
ontmoetingen, samenwerkingen en samenredzaamheid in de wijken. We zien
toegevoegde waarde in ‘buurtcultuur’ en samenwerken rond het thema ‘duurzaamheid’
(vergroenen, biodiversiteit). We doen mooie dingen samen met onze bewoners.
Bijzondere aandacht verdient de Proeftuin de Ruwaard. Een gebiedsgerichte integrale
samenwerking waarin we meer gezondheidswinst, welzijn en kwaliteit van leefbaarheid
en veiligheid willen behalen en slimmere zorg en ondersteuning realiseren door 'anders
te denken, doen en organiseren'. Wat begon als een experiment, een project in één wijk,
is nu een beweging die als een olievlek verbreedt. Door de wijkbewoners en hun
behoeften echt centraal te stellen, letterlijk te vertrekken vanuit hun eigen leefwereld en
een integrale gebiedsgerichte bekostiging van welzijn en zorg, creëren we een hefboom
voor onze gezamenlijke ambities.
Tot slot
De reden van ons ontstaan hebben we al jaren achter ons gelaten. Met dit jaarverslag
laten we zien dat de reden voor ons bestaan nog steeds actueel is en relevant is. We
hebben samen hard gewerkt en veel bereikt.
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Harrie Windmüller
Bestuurder
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Hoofdstuk 1: Behaalde resultaten 2018
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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 2018 centraal. De
uitgangspunten hierbij zijn de ondernemingsdoelen uit ons nieuwe 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.
Onze ambities op het gebied van nieuwbouw en renovaties hebben we in 2018 niet
volledig gerealiseerd. Dit heeft een aantal oorzaken:
 Door vertragingen in nieuwbouwprojecten, onder andere door bezwaren van
omwonenden, Flora- en Faunawet en een trage gemeentelijke besluitvorming,
hebben we minder nieuwbouw gerealiseerd. De situatie in de bouwmarkt, waarbij de
levertijd van bouwmaterialen is opgeschoven en de prijzen zijn gestegen, heeft
tevens geleid tot een gemiddelde vertraging van 3 maanden bij nog niet gestarte
projecten.
 Op het moment dat het activiteitenplan en de begroting 2018 werden opgesteld,
onderzochten we hoe BrabantWonen wil omgaan met NOM (nul-op-de-meter). In het
eerste kwartaal van 2018 hebben we besloten bij renovaties geen NOM meer toe te
passen. Dit omdat het toepassen van NOM zorgt voor een te hoge overlast bij de
bewoners. Daarnaast staan de hiermee gepaard gaande investeringen niet in
verhouding tot een investering in nieuwbouw.
 Omdat blijkt dat het proces van flora en faunaonderzoek minimaal één jaar duurt,
besloten we begin 2018 de voorbereidingstijd van onze renovatieprojecten te
verlengen van 1 naar 2 jaar. Dit heeft geleid tot vertraging van een aantal
renovatieprojecten.
 De druk op de arbeidsmarkt heeft invloed op de beschikbaarheid van personeel in de
bouwsector en heeft tevens voor vertraging gezorgd.
Resultaten 2018
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. Onze focus lag in 2018 op het verduurzamen van ons bezit. Voor
nieuwbouwprojecten pasten wij ‘gasloos bouwen’ toe en is een NOM-nieuwbouwproject
opgeleverd. Daarnaast zijn wij in 2018 gestart met enkele projecten in de regio. Deze
projecten hebben vaak een groot effect op de lokale gemeenschap. Het toevoegen van
een aantal woningen in kleine kernen en dorpen kan een grote meerwaarde betekenen
voor de lokale gemeenschap. Jongeren kunnen bijvoorbeeld in het dorp blijven wonen en
ouderen kunnen in de kern blijven wonen waar ze altijd hebben gewoond.
We leverden in 2018 84 sociale huurwoningen, geen duurdere huurwoningen (niet-DAEB)
en geen maatschappelijk vastgoed op. We hebben 105 sociale huurwoningen minder
opgeleverd dan de bedoeling was.
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Om de druk op de woningmarkt te verkleinen en snel goede nieuwbouwwoningen toe te
voegen, hebben gemeenten en corporaties in 2018 gezocht naar locaties om extra tijdelijke
woningen toe te voegen. Het in ontwikkeling brengen van deze locaties staat gepland voor
2019.
Tijdelijke woningen ’s-Hertogenbosch
We hebben moeten constateren dat we de nieuwbouwafspraak, het toevoegen van 700
sociale huurwoningen zoals vastgelegd in het Sociaal Woonakkoord, niet helemaal gaan
waarmaken.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze doelstelling alsnog te realiseren.
Daarom is in 2018 een verkenning gestart naar locaties waar tijdelijke woningen kunnen
worden gebouwd. Tijdelijke woningen hebben als voordeel dat ze op korte termijn
kunnen worden gerealiseerd.
Het primaire doel van tijdelijke woningen is een oplossing te bieden aan actief
woningzoekenden die door de druk op de woningmarkt niet aan bod komen de
zogenaamde spoedzoekers.
Voorwaarden die bij de verkenning zijn meegegeven, zijn dat de tijdelijke woningen:
1. in omvang van substantiële betekenis moeten zijn voor de woningproductie (oftewel
150-200 tijdelijke woningen, met maximaal 70 woningen per locatie) en
2. moeten kunnen voorzien in de behoefte van een mix van spoedzoekers.
Op grond van een eerste quick scan zijn de meest kansrijke locaties verder uitgewerkt op
voor- en nadelen en kosten. In 2019 en 2020 worden de woningen gebouwd.
Opgeleverd en in gebruik genomen
In 2018 zijn 84 sociale huurwoningen in gebruik genomen. Daarnaast zijn, zoals
opgenomen in de begroting, 19 van de 29 kavels Bergse Heihoek verkocht en geleverd
binnen het project Bergse Heihoek.
In ’s-Hertogenbosch zijn 23 sociale huurwoningen opgeleverd (Orthen-Links fase 1: 4
huurappartementen en Orthen-Links fase 2: 19 huurwoningen). In het centrum van
St. Michielsgestel zijn 3 sociale huurappartementen opgeleverd. In de gemeente Oss zijn
58 sociale huurwoningen opgeleverd (Vissershof 54 huurappartementen en De Brink 4
NOM huurwoningen).

Project Vissershof te Oss

Project Orthen Links te ‘s-Hertogenbosch
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Opgeleverde woningen per gemeente 2016-2018:
Gemeente
SintMichielsgestel
Bernheze
Oss
’s-Hertogenbosch
Totaal

2016
Huur
39

Koop
0

2017
Huur
22

Koop
0

2018
Huur
3

Koop
0

65
147
0
251

0
45
76
121

0
28
108
158

0
4
0
4

0
58
23
84

0
0
0
0

In aanbouw
In 2018 hadden we (inclusief opgeleverde verhuureenheden) 380 sociale huurwoningen
en 49 kavels in aanbouw. Daarnaast transformeerden we een wijksteunpunt naar 4
sociale NOM-huurwoningen.
In 2018 hebben diverse projecten (o.a. Boschveld vlek 3, Nutsschool, SOOS66,
Sibeliuspark, Talentencampus, Piekenhoef en De Erven) vertraging opgelopen. Daarnaast
is het project ‘Studentenwoningen Paleiskwartier’ komen te vervallen.
Aantallen in aanbouw per gemeente gedurende 2018:
Naam

Gemeente ’sHertogenbosch
Oeterselaan
Orthen links fase 1
Orthen links fase 2
Willemspoort Noord
Nutsschool Eindhovenlaan
Totaal gemeente
Gemeente SintMichielsgestel
Centrumplan StMichielsgestel
Totaal gemeente
Gemeente Oss
Horzak Noord app
Horzak Noord Hoeve I
Visserskerk
Kavels bergse heihoek
Koopwoningen via
verbinding
Kavels Park Zwanenberg via
verbinding (cluster 2 en 3)
Totaal gemeente

DAEB
woningen
en (vhe)

52
4
19
71
46
192

NietDAEB
woning
en
(vhe)

DAEB
MV
(m2)

Niet-DAEB
MV (m2)

Verkoop
koopkavels
BrabantWo
nen

Koopwoning
en

Verkoop
kavels
verbindingen

2019
2018
2018
2019
2020

20

0

0

0

20

0

0

3
3

2018
0

0

0

0

0

0

44
63
54

2019
2019
2018
2018/2019
2018

29
0
20
161

0

0

0

29

0

20

4
4

0

0

0

0

0

0

Het Vijfeiken
Totaal gemeente

20
20

0

0

0

0

0

0

Totaal BrabantWonen

380

0

0

0

49

0

20

Transformatie gemeente
Oss
De Brink
Totaal gemeente

Jaar van
in
gebruik
name

2018/2019

2018

Gemeente Bernheze

2018
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Onze verbindingen
Park Zwanenberg te Oss
Cluster 2
Via onze verbinding Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V. zijn in 2018 alle 30
koopwoningen van cluster 2 opgeleverd.
Cluster 3
Cluster 3 bestaat uit 26 koopwoningen, deze zijn momenteel in aanbouw. De verwachting
is dat deze woningen in juni 2019 worden opgeleverd. Van de 26 woningen zijn 25
woningen verkocht, er is dus nog 1 woning beschikbaar. Van de 26 kavels van cluster 3
zijn 11 kavels getransporteerd in 2018, de overige 14 kavels zijn reeds in 2017
getransporteerd.
Cluster 4
Medio oktober 2018 is BrabantWonen gestart met de verkoop van 22 woningen van cluster
4. Hiervan is 1 kavel verkocht, op 11 kavels is een optie genomen en 10 kavels zijn nog vrij.
Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal van 2019 gestart met de bouw van deze
woningen.
Investeringsbeslissingen
In 2018 hebben we een investeringsbeslissing genomen over de volgende projecten:
 29 eenheden Piekenhoef in Oss.
 63 eenheden Horzak Noord Hoeve I in Oss.
 Wijkcentrum D’n nieuwe Iemhof in Oss.
 20 eenheden Vijfeiken in gemeente Bernheze.
Wij verwachten in 2019 te starten met de bouw van de volgende projecten:
 32 appartementen Boschveld in ’s-Hertogenbosch.
 44 eengezinswoningen Orthen Links fase 3 in ’s-Hertogenbosch.
 172 appartementen Gestelse buurt in ’s-Hertogenbosch.
 12 eengezinswoningen Hadewychstraat in ’s-Hertogenbosch.
 46 appartementen Nutsschool Eindhovenlaan in ’s-Hertogenbosch.
 36 appartementen SOOS in Oss.
 29 eengezinswoningen Piekenhoef in Oss.
 Maatschappelijk wijkcentrum D’n nieuwe Iemhof in Oss.
 120 eengezinswoningen De Erven fase 2 in gemeente Bernheze.
 30 eengezinswoningen pastorietuin in Berlicum.
 28 appartementen transformatie Rabobank in Sint Michielsgestel.
1.1.2 Duurzaam bouwen en verbeteren
In ons ondernemingsplan geven we aan dat we ervoor zorgen dat alles wat we bouwen,
ook weer gemakkelijk afbreekbaar en herbruikbaar is. Daarbij 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 2018 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 zorgen we ervoor dat onze woningen CO2-neutraal zijn.
Duurzaamheidsakkoorden
Samen met de corporaties en gemeente ‘s-Hertogenbosch is op 10 oktober 2018 (de dag
van de duurzaamheid) een duurzaamheidsakkoord gesloten. We geven hiermee richting
aan onze doelstelling ‘CO2 neutraal’. Dit is ook de basis voor de prestatieafspraken 2019
geworden.
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In februari 2018 begonnen we met een vergelijkbaar traject in Oss. We benoemden de
inhoudelijke thema’s. Het conceptakkoord is gereed en wordt naar verwachting begin
2019 ondertekend.
Sturingsinstrument: Het energiebeleidsdashboard
In samenwerking met een extern bureau is een energiebeleidsdashboard en
complexverduurzamingsoverzicht opgesteld. Dit dashboard geeft op portefeuilletotaal
(totaal van zelfstandige wooneenheden) inzicht in de tijd (van nu tot 2030) op de
volgende thema’s:
 Het theoretisch gasverbruik.
 De theoretische CO2 uitstoot.
 De Energie-Index
 De bijbehorende investeringskosten.
Door middel van dit dashboard kunnen we, op basis van gemaakte en voorgenomen
plannen, zien of gestelde lange termijn doelstellingen worden gehaald. Ook kunnen
hiermee effecten van wijzigingen van beleid, effecten van versnellen of vertraging van
vastgoedprojecten of type renovatie-ingrepen worden gesimuleerd.
Het is ook mogelijk in het dashboard rekening te houden met energie-effecten
veroorzaakt door:
 Aantallen nieuwbouw, sloop en verkoop van woningen.
 Aantallen woningen met PV panelen.
 Toevoeging van m2 groen dakoppervlak.
Het complexverduurzamingsoverzicht is een belangrijk onderdeel van het
energiebeleidsdashboard en onderscheid in de basis 6 verschillende pakketten. In de
opbouw van de pakketten is ingespeeld op:
 Exploitatieduur (<15 jaar, 15-35 jaar, 35-50 jaar).
 Of een woning door de ingreep al dan niet gasloos wordt.
 Ambitieniveau in schilisolatie (basis versus plus; de plus bestaat uit hogere
isolatiewaarden van de open en gesloten geveldelen).
 Aanwezigheid van een warmtenet voor het desbetreffende complex.
In onze duurzaamheidsvisie vertalen we de centrale doelstellingen naar een viertal
strategische thema’s:
 Het verduurzamen van onze energie.
 Circulair wonen en werken.
 Het versterken van ecosystemen.
 Vergroten van het collectieve bewustzijn.
Het verduurzamen van onze energie
 In 2018 hebben we de meest kansrijke strategie gekozen om grootschalig energie op
te wekken met zonnepanelen op onze daken. De aanpak valt uit in drie deeltrajecten:
a) Individueel vraag-gestuurd bij grondgebonden woningen.
b) Plaatsing bij mutatie bij geschikte grondgebonden woningen.
c) Op appartementsgebouwen en maatschappelijkvastgoedgebouwen.
Met onze huurdersvertegenwoordiging zijn de condities voor traject A afgestemd. De
fysieke uitvoering van traject A start in Q1 2019.
 We plaatsten ruim 500 zonnepanelen op het dak van ons kantoor aan de Venusstraat in
Oss.

10

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 4 woningen, vanuit de bestaande voorraad, aan de Leuvenstraat te
’s-Hertogenbosch, hebben we de eerste 4 NOM-woningen aan ons woningbezit
toegevoegd.
 In 2018 realiseerden we een transformatie van een ontmoetingsruimte in een
voormalig buurtcentrum naar vier identieke nul-op-de-meter woningen (project de
Groene Brink) in een bestaand casco. We pasten vier verschillende lage
temperatuurverwarmingssystemen toe. We verhuren deze woningen aan klanten die
geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en bereid zijn informatie over gedrag te delen en
die meewerken aan het monitoren van de effecten. Zowel vanuit collega-corporaties
als uit de installatiewereld hebben we reeds meer dan 100 belangstellenden uitleg
gegeven over het project en zij hebben ook de locatie bezocht. In het voorjaar van
2019 worden de metingen van het afgelopen jaar besproken met de deelnemende
bedrijven (Kemkens, Caspar de Haan en BrabantWonen) en geëvalueerd.
De aandacht voor het thema circulair wonen en werken zal invloed hebben op de manier
waarop we een uitvraag organiseren, aanbesteden, voor de keuze van ontwerp en de
gebruikte materialen.
Het versterken van ecosystemen
The Natural Step en de circulaire economie zijn bewegingen die ons inspireren. Als
BrabantWonen zijn we ons bewust van onze eigen ecologische voetafdruk. In oktober
maakten we, voor onze organisatie, voor het eerst een CO 2 voetafdruk. In 2018 brachten
we ons groenbezit in beeld en is de realisatie van groendaken verder verhoogd.
Daarnaast stimuleerden we de aanleg van geveltuinen. De eerste 100 geveltuinen zijn
inmiddels aangelegd.
Voor circulariteit is het belangrijk dat ons Technisch Kwaliteitsbeleid wordt aangepast
voor zowel projectmatig onderhoud als nieuwbouw. Het doel is ons volledige bezit aan
materialen en materiaalstromen in kaart te brengen en te verwerken in een database.
We spreken inmiddels van het oogsten van grondstoffen in plaats van het slopen van een
gebouw.
 Bij sloopwerkzaamheden proberen we zoveel mogelijk bruikbare materialen een
tweede leven te geven. Bij de sloop van de Oeterselaan in ’s-Hertogenbosch hebben
we hier nadrukkelijk rekening mee gehouden bij de aannemersselectie en uitvoering
van het project. Ook bij de sloop van de flats in Boschveld en Gestelse buurt
verkennen we de mogelijkheid van circulair slopen.
 We proberen nieuwe producten en materialen uit die geen of minder CO2-uitstoot
veroorzaken. Een voorbeeld is compensatiesteen: een steen waarbij we voor een
gemiddelde woning een besparing tot maximaal 5.000 kg CO2 uitstoot kunnen
realiseren. We gaan hiermee experimenteren bij de nieuwbouw van de bergingen en
bergingsgangen in de kelder van het project Willemspoort.
Vergroten van het collectieve bewustzijn
Op het gebied van bewustwording is gestart met de voorbereiding van de implementatie
van The Natural Step (TNS) in de organisatie.
Inmiddels zijn 12 medewerkers getraind tijdens een vierdaagse TNS-training ‘train de
trainer’. Deze medewerkers geven vanaf begin 2019 workshops The Natural Step aan
onze overige medewerkers.
Energiezuinig bouwen heeft alleen echt effect wanneer ook onze huurders zich bewust
zijn van hun energieverbruik en ook de installaties op een juiste manier gebruiken. Het is
daarom van belang dat we, naast alle duurzaamheidsmaatregelen, ook inzetten op
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bewustwording bij onze huurder. Bij ieder project waar we maatregelen treffen ten
aanzien van duurzaamheid, is ook nadrukkelijk aandacht voor de bewustwording.
Duurzaam zorgvastgoed
Voor ons zorgvastgoed hebben we samen met BrabantZorg onze gezamenlijke ambities
verkend. Die ambities richten zich op:
 Afval en de circulaire economie.
 Schone en beperkte energievraag.
 Positieve gezondheid en gebouwkwaliteit.
 Duurzame verbondenheid met lokale gemeenschappen.
Pilot rondom energiemanagement in zorglocaties
Samen met BrabantZorg zijn we een onderzoek gestart om op enkele zorglocaties
energie-monitoring pilots te starten. Hierbij zal gedurende drie jaar intensieve monitoring
plaatsvinden, wat leidt tot een betere energieprestatie van de technische installaties.
Concreet willen we:
 inzicht verkrijgen in het functioneren van het gebouw met betrekking tot energie,
comfort en installatieperformance;
 realisatie van (gegarandeerde) energiebesparing en kostenbesparing in
energieverbruik op korte termijn;
 ervaring opdoen met prestatievarianten en slimme monitoring. Hiermee hebben we een
vergelijking tussen partijen van gehanteerde systemen en resultaten en bevindingen
vanuit deze pilots. Mede op basis hiervan kunnen we, na de overeengekomen periode van
drie jaar, een onderbouwde beslissing nemen over een vervolg.
Dit gezamenlijke project doen we samen met een extern specialistisch bureau. In 2019
kunnen de zorglocaties worden gevolgd met behulp van een ‘dashboard’ waarmee ook de
installatie rendementen kunnen worden beïnvloed en geoptimaliseerd.
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 24 woningen Marconistraat en 6 woningen aan het Oude
Bogardenstraatje aangepakt en opgeleverd. In Oss zijn 19 woningen aan de Hertog Jan 1
straat, 18 woningen aan de Karel Doormanstraat en 32 woningen aan de Singelzicht
gerenoveerd en opgeleverd.
Stepsubsidie & ISDE-subsidie (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie)
In 2018 zijn meerdere projecten gerenoveerd waarvoor in een eerdere fase Stepsubsidies
en/of ISDE-subsidies zijn aangevraagd. Grotendeels is hiervoor in 2018 de beschikking
binnengekomen. Na afmelding zullen de subsidiegelden vanaf 2019 worden uitgekeerd.

12

Aangevraagde en gehonoreerde subsidiebedragen
Aantal
Datum
Aangevraagd subsidiebedrag
woningen
beschikking

Project

Afgemeld
na
renovatie

STEP-subsidie
Hertewissel

22

€

36.900,-

19-3-2018

Nog niet
afgemeld

Marconistraat

24

€

65.200,-

7-3-2018

Afgemeld

Weidonklaan/Gassendonklaan

76

€

66.800,-

8-8-2018

Nog niet
afgemeld

1

€

6.200,-

Nog niet
beschikt, op
wachtlijst

Nog niet
afgemeld

4

€

11.200,-

7-8-2018

Afgemeld

3.400,-

Nog niet
beschikt, op
wachtlijst

Nog niet
afgemeld

Karel de Stoutestraat
ISDE-subsidie
Leuvenstraat
Karel de Stoutestraat + Max
v Oostenrijksestraat

2

€

Totaal

€ 645.600,-

1.1.3 Woningvoorraad
Per 31 december 2018 bezit BrabantWonen 20.981 verhuurbare eenheden. Dit bezit is
als volgt verdeeld:

Bezit naar type 31-12-2018
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7999
5114
2583

2361

1995
336

487

21

67

18

1.1.4 Betaalbaarheid
We bespreken hier 6 ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de betaalbaarheid van onze
woningen:
1. Huurverhoging
2. Huurharmonisatie
3. Sturen op woonlasten
4. Serviceonderhoud
5. Servicekosten
6. Glasfonds
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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 € 41.056,- was de huurverhoging
maximaal de inflatiecorrectie van 1,4%.
 Voor huurders met een huishoudinkomen boven € 41.056,- 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%.
Ons beleid leidde ertoe dat, van de woningen waarvan de huur is verhoogd per 1 juli 2018,
90% is verhoogd met 1,4%. Van de opgeleverde nieuwbouw in 2018 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 1.198 huurders is de huur in 2018 met 4% verhoogd.
Ook in 2018 hebben we gewerkt met een aftersales team om eventuele bezwaren tegen
de inkomensafhankelijke huurverhoging te behandelen. We hebben in 2018 104
bezwaren ontvangen, waarvan er 3 zijn behandeld door de huurcommissie. In alle 3 de
gevallen werd BrabantWonen in het gelijk gesteld en is de huurverhoging als redelijk
beoordeeld.

Woningbezit naar actuele netto huur
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Kleiner dan €
417,34

€ 417,34 - €
597,30

€ 597,30 - €
640,14

€ 640,14 -€
710,68

> € 710,68

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2018
* Betreft bezit exclusief intramurale plaatsen, bedrijfsruimtes, woonwagens/standplaatsen

Als we de actuele netto huur bekijken, dan is te zien dat gemiddeld 69% van
bovenstaande verhuurbare eenheden, een huur heeft onder de eerste aftoppingsgrens
van de huurtoeslag (€ 597,30) en 80% een huur onder of gelijk aan de tweede
aftoppingsgrens (€ 640,14).
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.

14

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 2018 hebben we, van de in totaal
1.676 mutaties, de huur van 231 woningen verlaagd.
BrabantWonen

2016

2017

2018

Huurprijs kaal gemiddeld

€ 538

€ 543

€ 540

Streefhuurprijs gemiddeld

€ 585

€ 588

€ 561

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

69%

69%

69%

Gemiddeld aantal WWS punten

161

161

160

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2018
*Betreft bezit exclusief studentenwoningen

Sturen op woonlasten
In ’s-Hertogenbosch is in 2018 het woonlastenakkoord geëvalueerd. Uit de evaluatie
blijkt dat de trend van toenemend aantal huishoudens met betalingsproblematiek is
afgevlakt. De stijging is minder hoog dan was voorspeld. De aanpak vanuit het
woonlastenakkoord is daarmee effectief, maar zeker nog niet klaar. De aanpak wordt
voorgezet om hopelijk de afvlakking van de trend te vergroten.
Er zijn verschillende acties afgesproken:
 Bewustwordingscampagne om bewoners te wijzen op wat zij zelf kunnen doen om hun
woonlasten te beïnvloeden en welke voorzieningen er zijn. Deze campagne sluit aan op
de campagne Samen Slimmer met Geld (Oss) en Woonlasten de Baas
(‘s-Hertogenbosch).
 We zoeken naar mogelijkheden om eerste tekenen van betaalproblemen zo vroeg
mogelijk te signaleren. We werken samen met organisaties om bij signalen direct actie
te ondernemen en benaderen bewoners met huurachterstand zo snel mogelijk.
 De voorschotten voor de servicekosten zijn meer in lijn gebracht met het werkelijk
verbruik.
 Vanuit betaalbaarheid wordt in sommige gevallen maatwerk geleverd op woonlasten
als het inkomen wijzigt, denk daarbij aan aftopping van huur op aftoppingsgrenzen.
 Voor woningzoekenden is een huurprijsrekentool beschikbaar om te zien tot welke
huurprijs men kan reageren in relatie tot hun inkomen en huishoudgrootte.
 Samenwerken in initiatieven als woonlastenfonds (Oss) en De Bossche Bond
(‘s-Hertogenbosch).
Centraal staat hoe we, ondanks de stijgende woonlastendruk, huishoudens meer
mogelijkheden kunnen aanreiken om hun woonlasten gunstig te beïnvloeden en mee te
blijven doen aan de samenleving. Daartoe zoeken we steeds meer partijen om een
bijdrage te leveren in de vorm van een woonlastenagenda of samenwerking.
Serviceonderhoud
Eind 2018 hebben we 13.810 serviceabonnementen. Dit zijn 690 abonnementen meer
dan eind 2017. BrabantWonen is tevreden over deze toename.
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.
Afrekening en bezwaren
Het grootste deel van de afrekeningen over het boekjaar 2017 zijn ruim vóór 1 juli 2018
verstuurd. Voor enkele complexen die we grotendeels verhuren aan BrabantZorg, is de
afrekening na 1 juli 2018 verstuurd. De bewoners van deze complexen zijn hier tijdig van
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op de hoogte gesteld. Er zijn over de afrekeningen van 2017 geen officiële bezwaren bij
de huurcommissie ingediend. De vragen die door bewoners zijn gesteld met betrekking
tot deze afrekeningen, zijn naar tevredenheid beantwoord en afgehandeld.
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.
Zowel over 2016, 2017 als 2018 nam de voorziening af. Ieder jaar bekijken we het
verloop van het fonds. Op basis hiervan bepalen we de bijdrage. Het glasfonds in cijfers:
Voorziening per 31-12-2017

€

652.000,-

Bijdrage huurders 2018

€

48.000,-

Kosten 2018

€ - 171.000,-

Voorziening per 31-12-2018

€

529.000,-

De voorziening nam per saldo met € 123.000,- af. In 2018 bedroeg de maandelijkse
bijdrage € 0,25. Deze bijdrage handhaven we in 2019.
1.1.5 Woning toewijzingen
Toewijzing DAEB-woningen
Ook voor 2018 geldt dat toegelaten instellingen minimaal 80% van hun woningen met
een huurprijs tot en met € 710,68 moeten toewijzen aan huishoudens met een
gezamenlijk verzamelinkomen onder € 36.798,-. Tevens mogen we 10% van deze
woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.798,- en € 41.056,-.
Maximaal 10% van deze woningen (huurprijs ≤ € 710,68) mogen we toewijzen aan
huishoudens met inkomens vanaf € 41.056,-.
2018
% van toewijzingen BrabantWonen

Inkomen

Inkomen € 36.798,-

Inkomen

≤ € 36.798,-

tot € 41.056,-

> € 41.056,-

97%

1%

2%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2018

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.
2018
% van toewijzingen BrabantWonen

Passend

97,3%

Niet passend

2,7%

Bron: Tobias, peildatum: 31-12-2018

Experiment met lotingwoningen om wachttijd te verminderen
De druk op de Bossche woningmarkt is hoog. Toch willen de gemeente ’s-Hertogenbosch,
het Stedelijk Huurdersplatform en de woningcorporaties (BrabantWonen, Zayaz en Kleine
Meierij), dat mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een korte
inschrijfduur, minder wachttijd hebben.
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Vanaf 1 februari 2018 kunnen alleen actief woningzoekenden reageren op
lotingwoningen. Dit zijn woningen die letterlijk worden ‘verloot’ onder degenen die
hebben gereageerd. Bij het toewijzen van deze woningen speelt inschrijfduur dus geen
rol. Binnen dit experiment zijn actief woningzoekenden mensen die in 6 maanden
minimaal 26 keer op een woning hebben gereageerd. Én in die periode nooit een woning
hebben geweigerd.
De bedoeling was dat het experiment één jaar zou duren, tot 1 februari 2019. Tijdens
deze periode wordt het aantal lotingwoningen verhoogd (van 25% naar 33% van het
totaal aantal aangeboden woningen). Begin 2019 wordt er gewerkt aan de evaluatie van
het experiment. Om hier genoeg tijd voor te nemen is het experiment verlengd tot
1 juli 2019. Vóór deze datum wordt gekeken naar de uitkomsten van het experiment en
of dit voldoende oplossing biedt voor spoedzoekers.
Onderzoek ontlabeling 55+ woningen in ‘s-Hertogenbosch
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 zeven keer groter dan voor 55- huishoudens. De slaagkans voor een
groot deel van de primaire doelgroep- met uitzondering van statushouders en urgentenkomt hiermee in de knel. In 2018 is gestart met een onderzoek naar de ontlabeling van
55+ woningen. In 2019 wordt dit onderzoek afgerond.
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. Begin 2019 moet dit model gereed zijn. De vervolgstap is het
verder uitbreiden van dit model naar de overige gemeenten in de regio.
Bevordering doorstroming
In ’s-Hertogenbosch is reeds jaren sprake van een gespannen huurwoningmarkt. Partijen
verwachten dat die druk de komende jaren toeneemt. Niet alleen in de vraag naar
betaalbare huurwoningen, maar ook in de vraag naar andere typen woonvormen. In
‘s-Hertogenbosch is sprake van 44.000 woningzoekenden waarvan circa 9.700 actief. Van
deze 9.700 actieve woningzoekenden, is een groep van circa 1.200 personen bijzonder
intensief op zoek naar een woning. Daarbij is sprake van spoed of urgentie. Uitbreiding
van het aanbod door middel van bijvoorbeeld nieuwbouw (netto 700 woningen) blijkt niet
voldoende. Een proactieve sturing door middel van concrete doorstroming bevorderende
instrumenten is noodzakelijk. Door de automatiseerder van ons
woonruimteverdeelsysteem is een digitaal hulpmiddel ontwikkeld waardoor gericht kan
worden gekeken naar de actieve doorstromer en wat de wensen zijn. In 2019 wordt dit
model verder doorontwikkeld en ingevoerd.
Doorstroming in Oss richt zich minder op een kwantitatieve vraag, maar met name op
een kwalitatieve verbetering voor de huurder. Men wil graag passend wonen. Met de
geplande nieuwbouw en de toekomstige transformatieopgave, kunnen we voor een
belangrijk deel aan deze kwalitatieve vraag voldoen. Dit blijkt ook uit de reacties van de
Osse klankbordgroep: men verwacht geen actieve houding waarbij we bewoners
‘verleiden’ door te stromen. Wel zou het accent in Oss moeten liggen op het klantgericht
faciliteren van doorstroom: betere voorlichting en waar mogelijk ontzorgen (of zorgen
wegnemen). Denk hierbij met name aan de doelgroep ouderen.
Woonruimteverdeelsysteem Oss
Nadat in 2017, in goed overleg met de gemeente, huurders en woningzoekenden, ervoor
is gekozen het verdeelmodel te moderniseren en aan te sluiten bij Woonservice, is dit in
2018 geïmplementeerd.
Vanwege de omzetting van woonduur naar inschrijftijd is een grote communicatiecampagne
gestart op 1 februari om mensen op te roepen zich in te schrijven en op die manier hun
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woonduur te ‘verzilveren’. Deze campagne heeft tot ruim 9.000 nieuwe inschrijvingen
geleid. Al eerder is besloten ook alle huurders als woningzoekenden in te schrijven. De
campagne is op 31 mei afgerond. De (administratieve) afhandeling van de overgang naar
Woonservice heeft, door het succes van de campagne, meer tijd in beslag genomen dan
verwacht. Per 1 november 2018 is de overgang naar Woonservice daadwerkelijk
gerealiseerd en worden de woningen voor Oss en omgeving aangeboden via Woonservice.
Al eerder, in juni, is het urgentiesysteem overgegaan naar Woonservice.
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.
Mutatiegraad
De mutatiegraad over 2018 is 8,2%. In 2017 was de mutatiegraad 8,7%. In deze
mutatiegraad zijn de mutaties van studentenwoningen opgenomen. Zonder deze
mutaties zou de mutatiegraad 7,2% zijn. Mutaties in verband met intramurale verhuur
zijn niet opgenomen in deze mutatiegraad.
Gouden huurders
In Oss werden in 2018 15 bewoners getrakteerd op een lunch omdat ze al vijftig jaar
dezelfde woning huren van BrabantWonen. In ’s-Hertogenbosch werden om die reden 28
gouden huurders in het zonnetje gezet.

Gouden huurders ’s-Hertogenbosch

Gouden huurders Oss

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.
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Proeftuin De Ruwaard Oss
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, Pantein en Unik.
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.
Aanpak van casuïstiek/maatwerk
In 2018 zijn we bij diverse casussen betrokken geweest. 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. Daarnaast staat ook centraal
wat de bewoner terug kan doen voor de maatschappij. Voor de casussen waar
BrabantWonen bij betrokken was, gaat het om: vervuiling, doorstroming van intramuraal
naar zelfstandig wonen (zorg en leefplan), vertrekken van urgenties en medewerking bij
verhuizing, bemiddeling woonsituaties (overlast) etc. We hebben uiteindelijk in 4
gevallen een maatwerkoplossing gevonden door de toewijzing van een woning.
Gebiedsgerichte financiering en organiseren
In het project Gebiedsgericht financieren en organiseren draait het om het laten
aansluiten van de geldstromen op de behoeften van de wijkbewoners. Vanaf 1 januari
2018 werken we 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.
 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.
-

Wonen is belangrijk voor mensen. Daarom wordt snel naar woonruimte gekeken. Het
is daarbij belangrijk verwachtingen realistisch houden te houden en elke keer kritisch
te kijken of de woonruimte echt de oplossing is van het probleem.

De Steungroep van De Proeftuin, die bestaat uit bestuurders c.q. vertegenwoordigers van
een aantal aangesloten organisaties, heeft gezamenlijk besloten de werkwijze van de
proeftuin te verbreden naar andere wijken in Oss. Hiervoor zijn inmiddels ondersteuners
aangewezen. Iedere wijk krijgt ruimte en tijd om de werkwijze eigen te maken.
Aandachtspunten namens BrabantWonen zijn hierbij: toewijzing woningen via De
Proeftuin en de eigen urgentieregeling van BrabantWonen.
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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.
Sinds de Bossche Bond in oktober 2016 is gestart, zijn er 170 casussen ingediend.
Hiervan zijn 74 casussen ingediend ná 1 januari 2018. Inmiddels zijn 130 professionals
en 15 organisaties betrokken bij de Bossche Bond. In 2018 is onderzoek gedaan naar het
maatschappelijk rendement van de Bossche Bond. Daaruit bleek dat elke euro die wordt
‘geïnvesteerd’, ongeveer € 30,- oplevert.
In september 2018 vond de eerste evaluatie plaats met de bestuurders van de
aangesloten organisaties. Tijdens deze evaluatie is een aantal ideeën over de verdere
doorontwikkeling van de Bossche Bond besproken. In 2019 wordt besloten of we door
gaan met de huidige vorm van de Bossche Bond. Een van de elementen die hierin wordt
meegenomen is de versterking van het lerend vermogen.
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. We zien de multi-probleemcasussen groeien en de aanpak die nodig
is vergt expertise, specialisme en focus. Juist deze kwetsbare bewoners hebben vaak
financiële problemen. In 2018 hebben we de huurachterstand mede hierdoor ook zien
toenemen.
Cijfers huur- en betalingsachterstanden
We houden steeds meer cijfers bij om meer inzicht te krijgen in de huurachterstanden.
Dit inzicht is vooral bedoeld voor de medewerkers zelf zodat ze meer inzicht krijgen in
hun wijk en hoe de huur- en betalingsachterstanden zich op totaalniveau ontwikkelt.
Betalingsachterstand
De betalingsachterstand betreft de achterstand van zowel zittende als vertrokken
huurders. In de loop van het jaar is de betalingsachterstand gedaald. Dit komt echter
grotendeels door een ‘opschoonactie’ van de deurwaarder. Zij hebben diverse dossiers
afgesloten waar al langere tijd geen voortgang werd geboekt en de inschatting was dat
dit op korte termijn niet zou veranderen. Deze dossiers zijn opgenomen in de
zogenaamde Credit Watch. Op het moment dat de situatie van deze ex-huurder
verandert en er wel inkomen is, worden deze do
ssiers weer geopend. De betalingsachterstand (zowel zittende als vertrokken huurders)
was op 31 december 2018 1,93%.
Onze afdeling Incasso heeft het meeste invloed op de huurachterstand van onze zittende
huurders. De huurachterstand is de afgelopen maanden opgelopen. Aan het einde van
2018 bedroeg de huurachterstand 0,73% (zittende huurders). De achterstand is
vergelijkbaar met andere corporaties van dezelfde grootte. Een belangrijke reden voor
het oplopen van de huurachterstand in 2018, is dat er steeds meer druk op de wijken
wordt ervaren door een groter wordende groep kwetsbare huurders. We zien de multiprobleemcasussen groeien en de aanpak die nodig is vergt expertise, specialisme en
focus. Juist deze kwetsbare huurders hebben vaak financiële problemen.
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.
Gegevens worden aan elkaar gekoppeld en daar waar drie of meer schulden zijn, worden
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bewoners bezocht door de gemeente (en soms maatschappelijk werk). Het doel van deze
afspraak is het vinden van een oplossing voor de vaak achterliggende problemen. In het
kader van de privacywetgeving is tussen deelnemende partijen een convenant opgesteld.
In 2019 wordt deze pilot vooralsnog voortgezet.
Training motiverende gesprekstechnieken voor incassomedewerkers.
Vanuit Lente (samenwerkingsverband Lente corporaties) hebben onze
incassomedewerkers een training gevolgd die inzicht en handvaten geeft in hoe toch
resultaat kan worden geboekt met onze specifieke doelgroep (bewoners met een laag
inkomen, geen of weinig werk en weinig middelen). Veel mensen leven in een situatie
van chronische stress. De gevolgen daarvan zijn groot en hebben veel invloed. Onze
incassomedewerkers hebben met deze problematiek bij betalingsproblemen te maken
wanneer zij contact hebben met bewoners.
Door de training hebben onze medewerkers meer inzicht gekregen in de gevolgen van
een chronische stresssituatie en hoe zij dan het beste een incasso gesprek kunnen
aanpakken. In 2019 maken we deze handvaten onderdeel van ons proces.
Ontruimingen
In 2018 hebben we in totaal 21 woningen ontruimd. Dit is een lichte stijging ten opzichte
van 2017. In veel situaties zorgt een combinatie aan redenen voor de ontruiming. De
ontruiming vindt plaats op basis van een huurachterstand, maar vaak is dan ook sprake
van overlast en/of woonfraude. Het aantal ontruimingen op basis van alleen
huurachterstand is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
2016

Aangezegde ontruimingen

2017

2018

Oss

DB

Oss

DB

Oss

DB

42

16

38

17

16

24

6

6

6

6

Werkelijke ontruimingen woningen, wegens:
Huurachterstand

8

12

Illegale bewoning/ woonfraude

-

-

Overlast

-

-

Huurachterstand/Hennepteelt

1

-

Combi

1

1

1

2

3

5

8

8

9

12

Huurachterstand/overlast/woonfraude
Totaal werkelijke ontruimingen

TOTAAL

9

12

21

16

21

Ontruimingen exclusief sleutelinlevering vooraf

Budgetondersteuning
We bieden huurders budgetondersteuning aan wanneer zij financiële problemen hebben.
In ’s-Hertogenbosch gebeurt dit in samenwerking met Juvans. In Oss werd in voorgaande
jaren budgetondersteuning verleend door medewerkers van BrabantWonen. Eind 2018
hebben we met Ons Welzijn afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2019
budgetondersteuning bieden aan onze bewoners.

21

1.2
Tevreden klanten
We bieden 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.
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
We kiezen er al jaren voor 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 2018 271 corporaties
mee (82% van het totaal). De deelnemende corporaties beheren 2,4 miljoen sociale
huurwoningen. 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 ‘C’. Dit betekent dat we bij de
corporaties behoren met een beneden-gemiddelde klanttevredenheid. De score van
BrabantWonen is een verslechtering ten opzichte van onze score in 2017 (‘B’). Met
betrekking tot alle onderdelen is onze score gedaald. De huurdersoordeel-score is mede
gebaseerd op scores behaald in het 4e kwartaal 2017. Het onderdeel ‘huurders met een
reparatieverzoek’ scoorde in het 4e kwartaal van 2017 en begin 2018 beduidend lager
dan voorgaande jaren. Het vertrek van een aantal medewerkers (interne doorstroming
en naar buiten) heeft geleid tot een inwerkperiode van nieuwe collega’s. Dit vergt tijd en
tast voor een korte periode ook de kwaliteit van dienstverlening aan. Het is niet gelukt
deze lagere score in 2018 te compenseren.
Nieuwe huurders
Huurders met
reparatieverzoek
Vertrokken
huurders

2017
7,6
7,6

2018
7,5
7,3

2018
B
C

7,4

7,3

B

Op het onderdeel Bedrijfslasten scoren we in 2018 een ‘B’. Dat betekent dat we
vergelijkbare bedrijfslasten hebben met het gemiddelde van alle corporaties. In 2017
scoorden we hierop ook een ‘B’.
Op de onderdelen Onderhoud & Verbetering en Duurzaamheid scoren we respectievelijk
een ‘A’ en een ‘A’. Op deze gebieden behoren we tot de kopgroep.
Overall genomen scoren we dus op 2 onderdelen een ‘A’ en op 1 onderdeel een ‘B’. We
zijn hiermee, gezien alle hectiek binnen de organisatie in 2018 in verband met de
organisatieontwikkeling, content.
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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.
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 2018. De resultaten van dit onderzoek
worden in het 1e kwartaal 2019 door de CKV gepresenteerd in het kader van het behalen
of behouden van het keurmerk KWH-Huurlabel. Naar alle waarschijnlijkheid zal het CKV
vaststellen dat de huurders van BrabantWonen de kwaliteit van haar dienstverlening
zodanig waarderen, dat onze dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het
keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat het KWH-Huurlabel waarschijnlijk wordt
verlengd.
Het resultaat van de KWH-Huurlabel meting in 2018 was een 7,7 en daarmee gelijk aan
de score in 2017. Het totaalcijfer is opgebouwd uit diverse meetonderdelen. KWH meet
de kwaliteit van onze dienstverlening op zes onderdelen: algemene
dienstverlening/contact, woning zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen, reparatie en
onderhoud.
Score-overzicht 2018
2017

2018

Meetonderdeel
Algemene dienstverlening/contact
Woning zoeken
Nieuwe woning
Huur opzeggen
Reparaties
Onderhoud

7,5
7,6
7,7
7,5
7,8
7,8

7,4
7,6
7,7
7,6
7,8
8,0

Totaal

7,7

7,7

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. In de
brochure ‘Niet tevreden? Laat het ons weten’ leggen we deze werkwijze uit. Het verslag
van de klachtencommissie kunt u vinden in de bijlage 2 van ons jaarverslag.
Huurcommissie
Naast de Klachtencommissie doet de (landelijke) huurcommissie uitspraak in geschillen
over huurprijzen en onderhoudsgebreken. In 2018 zijn 3 zaken behandeld door de
Huurcommissie.
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Huurverhoging
3 zaken gingen over bezwaar aangaande de huurverhoging. In alle gevallen werd
BrabantWonen in het gelijk gesteld en werd de huurverhoging als redelijk beoordeeld.
Huurverlaging
In 2018 zijn geen verzoeken ingediend bij de huurcommissie voor een huurverlaging.
Servicekosten
1 huurder heeft een bezwaar ingediend bij de huurcommissie betreffende de
eindafrekening servicekosten van de kostenposten ramen wassen, huismeester,
schoonmaak algemene ruimten en elektra algemene ruimten over het jaar 2016. Dit
nadat we reeds het advies van de huurcommissie hadden opgevolgd. We zijn door de
huurcommissie in het gelijk gesteld.
1.2.3 Klantvisie
We zien bewoners als individuen die willen groeien én onderdeel zijn van de
gemeenschap. Twee belangrijke identiteiten. Waarom past hier een klantvisie bij? Omdat
een woning geen pakje soep is. ‘Deze bevalt me niet, morgen een andere’: zo werkt het
niet bij wonen. Bewoners en woningzoekenden zijn in behoorlijke mate afhankelijk van
BrabantWonen. En juist daarom vinden we dat we ze ook als klant respectvol moeten
benaderen. Onze klantvisie helpt en ondersteunt ons bij het vormgeven van onze relatie
met de bewoner als klant.
In 2017 zijn wij gestart met het opstellen van een klantvisie. In 2018 is de klantvisie
vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze visie zijn bewoners, medewerkers en
belanghouders betrokken.
BrabantWonen richt zich op (huidige en toekomstige) bewoners. En daarmee dus op
‘wonen’. We zijn niet actief in de domeinen ‘werken’ en ‘zorgen’, al hebben we vooral met
dat laatste domein heel veel te maken. We werken in dat geval samen met partners,
zoals BrabantZorg. In onze visie benadrukken we dat onze bewoners niet allemaal
hetzelfde zijn. We hebben het over verschillende mensen. Maar we zien ze wel als
gelijkwaardig. Sommige vragen wat meer aandacht en zijn moeilijker tevreden te stellen.
Dat kan lastig zijn, maar die uitdaging gaat BrabantWonen aan. We willen er immers
juist voor de kwetsbare bewoners zijn. Zorgen voor goede, betaalbare woningen in
leefbare buurten vinden we te beperkt; we kiezen voor passende aandacht, die zorgeloos
wonen tot doel heeft. Een duidelijke en betrouwbare basisorganisatie zorgt ervoor dat we
betrouwbaar, snel en zonder verspilling onze diensten leveren. Maar het is ook echt een
basis: een vertrekpunt. Klantgerichtheid mag nooit bij regels ophouden. Dus nemen we
de ruimte om klantgericht samen te werken en zo te komen tot steeds betere resultaten.
In 2019 maken we de vertaalslag naar wat de klantvisie betekent voor onze
medewerkers en onze bewoners. Dit doen we niet alleen, maar met onze bewoners.
1.2.4 Huur digitaal betalen met behulp van e-mail
Momenteel betaalt 76% van onze bewoners de maandelijkse huur door middel van
automatische incasso. In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen van een nieuwe
dienst: ‘Mail to Pay’. Huurders die niet via automatische incasso betalen, hebben we eind
december 2018 een nieuwe betaalmogelijkheid aangeboden. Iedere maand, wanneer de
nieuwe huur moet worden betaald, ontvangen bewoners een e-mail. In deze e-mail zit een
betaallink van iDeal. Met deze link kunnen bewoners met hun mobiele telefoon, tablet of
computer de huur betalen. De eerste maand heeft dit geleid tot 432 digitale betalingen.
1.2.5 Klantportaal
In 2018 is het nieuwe online klantportaal afgerond. Onze bewoners hebben binnen het
klantportaal direct inzage in onder andere hun huuropbouw, contactmomenten en
kunnen direct een reparatieverzoek melden en inplannen. In verband met het nieuwe
woonruimteverdeelsysteem voor de locatie Oss en de te verwachten workload voor
medewerkers daarbij, is besloten onze bewoners vanaf januari 2019 gefaseerd te
informeren over het klantportaal.
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1.2.6 Signalen achter de voordeur
Binnen onze afdeling Dagelijks Onderhoud hebben we een eigen vakploeg. Hierdoor
komen onze vaklieden achter de voordeur bij onze bewoners. Dit hebben we altijd gezien
en benoemd als een belangrijke meerwaarde van de eigen vakploeg vanwege de
signaleringsfunctie die we daarmee hebben naar de gemeente, de wijkteams en andere
maatschappelijke partners.
Toch kwamen er tot voor kort maar heel weinig meldingen binnen. Dit had te maken met
een zekere terughoudendheid bij onze mensen om ‘aan de bel’ te trekken. Die schroom
hebben wij in 2018 van ons afgegooid. Een melding van een vakman kan tenslotte een
enorm verschil maken in het leven van een bewoner, of een hele familie en haar
omgeving. In 2018 zijn de vaklieden getraind in het herkennen van signalen rondom
sociale-, medische- en psychische problematiek. Daarnaast hebben ze geleerd de
communicatie (voorlichting) te verbeteren, hun empatisch vermogen te vergroten en
meer tijd te nemen in het begeleiden van deze bewoners. De training heeft een positief
resultaat opgeleverd. De onderhoudsmedewerkers hebben hun meerwaarde gevoeld en
beleefd. In 2018 ontving de afdeling Sociaal Beheer ruim 150 (zorg)signalen van de onze
vaklieden. Afhankelijk van 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.
1.2.7 Reparatieapp
In 2018 is een pilot gestart met een ‘reparatieapp’. Deze app helpt onze opzichters op
een eenvoudige wijze reparatieconstateringen aan te maken en direct een afspraak in te
plannen met de klant voor de reparatiewerkzaamheden. Dit gebeurt zonder tussenkomst
van het servicebureau.
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. Al met al zorgt dit ervoor dat kwetsbare
mensen in onze woningen komen wonen. Vooral voor onze bewoners die al langere tijd in
dezelfde woning wonen, is dit een grote verandering. Zij zien letterlijk hun wijk en buurt
veranderen. Dus spelen we op wijkniveau in op de groeiende vraag naar zorg en
diensten, samen met onze huurders en zorgpartners.
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.
In 2018 zijn op de afdeling Sociaal Beheer een aantal veranderingen doorgevoerd. Het
specialisme ‘veiligheid/zware overlast’ en ‘woonfraude’ is verstevigd en uitgebreid zodat
we beter in staat zijn vroegtijdige, passende en structurele oplossingen te vinden.
Verder:
 maken we veelvuldig gebruik van tijdelijke contracten met voorwaarden;
 voeren we met bewoners, die door middel van een urgentieverklaring een woning
krijgen, vooraf een gesprek. Ook maakt de wijkbeheerder kennis met deze nieuwe
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bewoners. Dit alles om ervoor te zorgen dat we bewoners kennen en snel kunnen
handelen als er wat aan de hand is;
ontstaan er steeds meer stedelijke initiatieven voor maatwerk (Proeftuin De Ruwaard
en de Bossche Bond). We proberen binnen deze initiatieven steeds betere
maatwerkoplossingen, ook voor overlast, te vinden op zowel technisch, sociaal en/of
financieel gebied.

Aanpak hennepteelt en drugs
We hebben een zero-tolerance beleid op het gebied van hennep en drugs. 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 vrijwillig opzeggen, starten we een procedure om tot ontbinding van
het huurcontract te komen.
De gemeente Oss heeft een zeer krachtig drugsbeleid (artikel 13b beleid) dat zij actief
uitvoert. Dit betekent dat de burgemeester woningen sluit. Afhankelijk van de
overtreding wordt de woning gesloten voor een bepaalde periode. De gemeente ’sHertogenbosch is in 2018 voor het eerst gestart met deze aanpak.
In 2018 zijn in de gemeente Oss 10 woningen door de burgemeester aangeschreven naar
aanleiding van een overtreding van artikel 13b. Van deze 10 woningen is door 4
bewoners de huurovereenkomst vrijwillig opgezegd, 2 bewoners hebben een
waarschuwing gekregen en 4 zaken zijn eind 2018 nog niet afgerond.
In ’s-Hertogenbosch zijn 5 woningen aangeschreven. Van deze 5 woningen is op 4
adressen de huurovereenkomst vrijwillig opgezegd en op 1 adres is een waarschuwing
afgegeven.
Ondanks het feit dat in veel gevallen de huurder de huur al heeft opgezegd, blijft de
gemeente vasthouden aan sluiting van de woning. Dit doen zij vanuit de gedachte dat de
buurt dan ziet dat er een drugspand is gesloten. Dit brengt voor de verhuurder onnodig
veel kosten met zich mee en hierover wordt in het land veel discussie gevoerd. Wij
pleiten er dan ook bij de gemeente voor de sluiting op te heffen wanneer de huurder de
opknappende werkzaamheden heeft uitgevoerd. Tot op heden kiezen de gemeentes hier
niet voor. Wij werken echter intensief en goed samen met de gemeente om het proces zo
soepel mogelijk te laten lopen. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat er tijdens sluiting al
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd mits de huurovereenkomst is opgezegd en
de woning is ontruimd.
Aanpak woonfraude
Al enige jaren is BrabantWonen actief op het gebied van veiligheid en woonfraude. In
juni 2018 is het team Woonconsulenten veiligheid uitgebreid en versterkt. Na
inventarisatie zijn er meer dan 120 woonfraude zaken naar boven gekomen. Hierbij was
onder andere sprake van onderhuur, niet bewoning en foute inschrijvingen. Maar ook bij
het overlijden van personen proberen de medebewoners te blijven wonen.
In






2018 zijn, van deze 120 woonfraudezaken, 25 zaken in behandeling genomen:
3 huurders hebben opgezegd.
5 zaken bleken geen woonfraude.
In 1 zaak is er vonnis gewezen.
4 zaken zijn aangehouden.
12 zaken zijn nog in behandeling.

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.

26

Door de decentralisatie is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van (een
deel van de) zorg. Hiervoor heeft de gemeente in 2015 een regiovisie op beschermd
wonen en maatschappelijke opvang vastgesteld. Onderdeel hiervan is de doorstroom /
uitstroom van bewoners naar zelfstandig wonen. Decentralisatie van middelen biedt
goede kansen om met gemeente, zorg en corporatie de goede dingen te doen. Samen
kunnen we het verschil gaan maken.
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. De gesprekken zijn gestart in Q3 2018. Door wet- en regelgeving die
niet altijd op elkaar aansluit, is extra tijd nodig om tot goede afspraken te komen. De
gemeente Oss heeft de GGZ uitstel gegeven tot 1 juli 2019.
 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 werken we 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 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.
De kunst van het samenwerken
Onder het motto ‘Samenleven is een kunst’ stimuleren we met ons eigen cultuurfonds
ontmoetingen, samenwerkingen en samenredzaamheid in de wijken. De Autoriteit
woningcorporaties (Aw) heeft eind 2016 laten weten dat de huidige constructie met het
Prins Bernard Cultuurfonds niet past binnen de nieuwe Woningwet. De Autoriteit heeft
eveneens aangegeven dat het niet gaat om de uiteindelijke activiteiten die worden
uitgevoerd. Die passen wel in het werkterrein van woningcorporaties.
BrabantWonen ziet grote toegevoegde waarde in ‘buurtcultuur’, maar ook in andere
buurtactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuur. Daarom is in 2018 besloten een
apart buurtfonds te behouden voor dit soort activiteiten. De constructie met het Prins
Bernard Cultuur Fonds is inmiddels beëindigd. Vanaf 2019 hebben we geld gereserveerd
voor een eigen Buurtfonds. Hieruit worden projecten gefinancierd die verbinding in de
wijk stimuleren. Deze projecten vinden plaats op de gebieden, cultuur, sport en
duurzaamheid.
Projecten Oss:
 Bosbes: plaatsen lichtkunstwerk in de hal.
 Oostwal: in verband met geluiddempende werking, wandkleden in de hal op de
begane grond en verdiepingen plaatsen.
 Schaepmanlaan (Arena): plaatsing van een lichtkunstwerk. Dit is onderdeel van een
breder duurzaamheidsproject waarbij traditionele lampen worden vervangen door
ledlampen.
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Projecten ’s-Hertogenbosch
 Von Hobestraat: verfraaiing binnenterrein.
 Het brugwachtershuisje bij de Orthenbrug is ingericht als ontmoetingsplaats, onder
andere voor de bewoners van Nieuwenhage.
 Stadionlaan: herinrichting binnenterrein met oog voor ontmoeting en biodiversiteit.
In 2017 hebben meerdere bewoners aangegeven dat zij de huisregelborden in complexen
onvriendelijk en niet uitnodigend vinden. Daarom hebben we in 2018, in samenwerking
met een kunstenaar en bewoners, gezocht naar nieuwe manieren om duidelijk te maken
wat de regels zijn, maar dit vooral op een positieve en vriendelijke manier weergeven.
Huurders hebben hier zeer positief op gereageerd. Het resultaat ziet er als volgt uit:

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 bieden we voor verkoop aangewezen woningen aan de zittende
huurders aan. 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 aangewezen woning na huuropzegging verkocht.
Voor 2018 hadden we de verkoop van 75 woningen uit ons bestaand bezit opgenomen in
de begroting. Uiteindelijk hebben we 57 woningen verkocht, waarvan 2 woningen met
parkeerplaats en zijn 4 voormalige koopgarantwoningen regulier verkocht.
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Daarnaast hebben we 13 woningen verkocht met de koopgarant- of koopcomfortconstructie.
Verkoop overig bezit
BrabantWonen

2016

2017

2018

60

61

57

2

2

4

Verkochte woningen met Koopgarant of Koopcomfort

16

11

13

Aangekochte woningen vanuit Koopgarant of Koopcomfort

16

11

19

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
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 2018.

’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. Bewoners in fase 1 en 2 zijn in 2016 allemaal verhuisd waarna de sloop van de
oude woningen is gestart, het terrein bouwrijp is gemaakt en de bouw is gestart. De
woningen in fase 1 zijn in 2017 opgeleverd waarbij het merendeel van de woningen naar
bewoners uit fase 3 zijn gegaan. Eind 2018 waren alle oorspronkelijk bewoners van fase 3
verhuisd naar een nieuwbouwwoning, wachtwoning of naar elders. Ook de voorbereidingen
van de sloop van fase 3 zijn gestart. Voor fase 4 (de laatste fase), waarin de laatste 12
appartementen 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.
 Voor de 12 appartementen aan de Marconistraat 4 t/m 26 is, op verzoek van de
gemeente, een sloopbesluit genomen. In 2018 zijn de laatste bewoners vertrokken en
zijn we gestart met de voorbereidingen van de sloop en overdracht naar de
gemeente. De overige 24 appartementen zijn duurzaam gerenoveerd.
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Met de bewoners van de 152 huurappartementen in vlek 21 is een
bewonersverhuisregeling afgesloten. Blok 1 en 2 hebben inmiddels urgentie
verkregen en de uitverhuizingen verlopen voorspoedig. De planontwikkeling voor vlek
21 is daarmee ook opgestart zodat eind 2019 kan worden gestart met de uitvoering.

Nieuw Zuid




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
nog steeds slecht. Naast voortzetting van bestaande projecten is er extra aandacht
voor de veiligheid. In dit kader is in 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 en
BrabantWonen zijn voornemens een wijkvisie te actualiseren voor de Gestelse buurt
(Nieuw-Zuid). Dit wordt, op initiatief van de gemeente, in 2019 opgepakt.
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
vastgelegd in een Bewoners Verhuisregeling (BVR). In maart 2017 is de
herstructureringsurgentie voor de flat aan de Guido Gezellelaan ingegaan, in maart
2018 is de herstructureringsurgentie voor de bewoners aan de Rodenbachstraat
ingegaan. Inmiddels zijn alle oorspronkelijke bewoners van de flat aan de Guido
Gezellelaan verhuisd en wordt hard gewerkt aan een plan voor een nieuwe flat op
dezelfde plek, waarbij sloop plaatsvindt in 2019 en daarna gestart wordt met
nieuwbouw. Sloop/nieuwbouw van de flat aan de Rodenbachstraat staat gepland voor
2020.

Oss
In Oss hadden we in 2018 geen wijken die we herstructureerden.
Sloop
In Oss en ’s-Hertogenbosch hebben we in 2018 geen woningen gesloopt.

Gesloopte woningen

2014

2015

2016

2017

2018

80

57

117

79

0

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. In 2018 hebben partijen een notitie opgesteld en een
intentieovereenkomst getekend. Er zijn drie pilots benoemd en gestart.
Ontmoetingscentrum Sterrebos in Oss
In 2018 is de besluitvorming over de ontwikkeling van een ontmoetingscentrum in de
plint van het complex Sterrebos in de Ruwaard afgerond. De gemeente Oss huurt het
ontmoetingscentrum voor een periode van 25 jaar. Daarnaast huurt de gemeente, voor
een periode van 2 jaar, een kwartiermaker in voor de organisatie van beheer een
exploitatie van het ontmoetingscentrum. Deze kwartiermaker start op 1 februari 2019.
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.
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In 2017 hebben wij geparticipeerd in een door gemeente Oss geïnitieerd onderzoek naar
de opgave rondom wonen met ondersteuning. Door de decentralisatie van beschermd
wonen van het rijk naar gemeente, heeft de gemeente een belangrijke
verantwoordelijkheid gekregen. Het onderzoek heeft de opgave in beeld gebracht, er is
een actieplan opgesteld en er is bestuurlijk commitment van alle partijen gevraagd.
Uitgangspunt is een zo inclusief mogelijke samenleving waaraan mensen zoveel mogelijk
en zo zelfstandig mogelijk deelnemen. Om de doorstroom goed te organiseren zijn
voldoende passende en betaalbare woningen noodzakelijk. In 2018 is dit, onder regie
van de gemeente Oss, verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit heeft geresulteerd
in de opstart van drie werkgroepen: match vraag en aanbod, zachte landing in de wijk en
innovatieregeling. Wij nemen deel aan het programmateam en aan de werkgroepen
match vraag en aanbod en zachte landing in de wijk.
Dit zijn de verhuurcijfers van recente jaren*:

Locatie Oss /
’s-Hertogenbosch (DB) / Zorgvastgoed
(ZV)
Statushouders

2017

2016

Jaar

2018

Oss

DB

Oss

DB

Oss

DB

88

66

33

17

34

6

37

34

17

34

21

31

-

22

-

2

-

1

196

119

50

53

55

38

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

Peildatum: 31-12-2018
*In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Genoemde aantallen gaan uit
van verhuring aan één persoon.

Huisvesting statushouders
Een asielzoeker die de asielprocedure heeft doorlopen en daarvoor in aanmerking komt,
ontvangt een verblijfsvergunning en wordt van asielzoeker vergunninghouder. Hiermee
krijgt hij recht op huisvesting in een aangewezen gemeente. Gemeenten hebben de
verplichting aan deze taakstelling te voldoen. De taakstelling is gebaseerd op het aantal
inwoners per gemeente en wordt elk halfjaar door het ministerie vastgesteld.
BrabantWonen wil, samen met de gemeente, aan de taakstelling voldoen.
In 2018 hebben we 40 woningen verhuurd aan statushouders (34 in Oss en 6 in
’s-Hertogenbosch). De oorspronkelijke opgave in ’s-Hertogenbosch was groter dan het
aantal statushouders dat daadwerkelijk moest worden gehuisvest.
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 2018 meer
internationale studenten tijdelijk gehuisvest. Vanwege de groeiende vraag naar
huisvesting voor internationale studenten en de wens van de gemeente om zich te
profileren als studentenstad, is een 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.
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Op verzoek van de gemeente zijn wij actief op zoek naar locaties (onder andere aan de
Onderwijsboulevard en Willemspoort) 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.
Daarnaast bestond de wens om een nieuw dienstverleningsconcept /
woonruimteverdeelmodel te ontwikkelen, het zogenaamde ‘woonloket ten behoeve van
studenthuisvesting’. Via dit digitale platform wordt het (corporatie) woningaanbod ten
behoeve van studenten (de reguliere Nederlandse almede de internationale student)
aangeboden. Het platform is gelinieerd aan WoonService. In 2018 is door partijen een
definitief besluit genomen. Leverancier Qvision is gestart om te komen tot een
functioneel ontwerp. Voornemen is dat met ingang van studiejaar 2019-2020 het digitale
woonloket operationeel is.
Woonwagens Oss
In 2018 hebben we met de gemeente gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de
locatie Brasem. Het doel is het realiseren van 6 huurwoonwagens. Uitgangspunt is dat de
gemeente eigenaar van de grond blijft en de standplaatsen uitgeeft en dat
BrabantWonen de woonwagens verhuurt en exploiteert. Het geheel van ontwikkeling en
beheer besteden we uit aan een in deze woonvorm gespecialiseerd bedrijf.
1.3.3 Eén uitvoerder voor onderhoud van het groen
In 2018 hebben we ons groenonderhoud opnieuw aanbesteed. Het doel was één partij te
contracteren die voor beide kantoorlocaties en onze appartementencomplexen al het
onderhoud verricht. Vanaf 2019 zal Donkergroen verantwoordelijk zijn voor het
groenonderhoud in ’s-Hertogenbosch en Oss. Belangrijk in het nieuwe contract is dat we
afscheid nemen van onderhoud op basis van een vast aantal onderhoudsbeurten per jaar
en overstappen naar onderhoud op basis van beeldkwaliteit.
Momenteel wordt het onderhoud overwegend aan de hand van vaste onderhoudsrondes
uitgevoerd. Denk hierbij aan het maaien van de gazons, schoffelen van plantsoenen en
snoeien van bomen volgens een vaste structuur. Bij deze werkwijze wordt nauwelijks
rekening gehouden met weersinvloeden die verminderde of sterkere groei van het groen
tot gevolg kunnen hebben. Tijd voor verbetering! Vanaf 2019 wordt er beeldgericht
gewerkt. Dit betekent dat Donkergroen het onderhoud op vooraf vastgestelde
beeldkwaliteit gaat uitvoeren. Daarnaast zien de wijkbeheerders en huismeesters mede
toe op het gedrag van bewoners als het gaat om het groen, het uitlaten van honden, het
achterlaten van afval et cetera. Bewoners worden hierop actief aangesproken.
Daarnaast hebben we in het contract vastgelegd dat Donkergroen minimaal 30% van de
opdracht moet laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Donkergroen werkt ook volgende de principes van de Natural Step.

32

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 Update Ondernemingsplan
In 2016 heeft een update plaatsgevonden van het ondernemingsplan. Het resultaat 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 de komende vijf jaar 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 2018 zijn binnen BrabantWonen geen integriteitsschendingen
geconstateerd die tot vervelende situaties hebben geleid.
Integriteit
BrabantWonen heeft een actueel integriteitsbeleid dat alle medewerkers bij
indiensttreding ontvangen. In 2018 is gestart met het ontwerpen van een e-learningmodule voor alle medewerkers om dit onderwerp levend te houden binnen de
organisatie. De leermodule maakt gebruik van reële situaties die zich bij een corporatie
voordoen rondom het thema integriteit. De e-learning zal begin 2019 worden ingezet.
Aanvullend hebben we gesproken met een partij over een speciaal voor de
corporatiesector ontwikkeld integriteitspel. 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.
Dit spel is in 2018 aangeschaft en wordt vanaf 2019 ingezet. We hebben ervoor gekozen
het spel in eerste instantie te spelen met alle nieuwe medewerkers en met de teams die
daarom vragen. Het directieteam en de managers zullen begin 2019 het spel spelen.
Uiteraard kan het spel zo vaak worden ingezet als er vraag naar is.
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
medewerker ook in geval er sprake is van een klacht inzake ongewenste omgangsvormen
(zoals seksuele intimidatie en pesten).
De externe vertrouwenspersoon heeft in 2018 één melding ontvangen van een
medewerker van BrabantWonen. Deze melding heeft niet geleid tot een daadwerkelijke
klacht.
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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 2018 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.
In mei 2018 hebben we de integrale oordeelsbrief 2017/2018 van de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) ontvangen. De Aw geeft in deze brief aan dat er geen aanleiding
is tot het maken van opmerkingen over de governance van BrabantWonen.
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.
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
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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. Daaraan voorafgaande is onderzocht welke acties moesten worden verricht om
aan die nieuwe wetgeving te voldoen. Hiervoor is het actieplan AVG opgesteld.
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.
De juridisch medewerker is verantwoordelijk voor de coördinatie en compliance van de
AVG. Daarnaast is een Privacyteam gevormd. Dit team bestaat uit 16 medewerkers van
verschillende afdelingen. In het team wordt kennis gedeeld, uit te voeren taken
besproken en toegewezen, besluiten voorbereid en de algemene gang van zaken
besproken. De belangrijkste taak van het Privacyteam is echter het op de werkvloer
uitdragen van (het belang van) 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 opgesteld. 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.
Ook na mei 2018 is de verdere implementatie van de AVG voortgezet. Het
verwerkingsregister is verder ingevuld, er zijn meer verwerkersovereenkomsten gesloten
en er is een begin gemaakt met het opstellen van de zogeheten PIA’s (Privacy Impact
Assessment).
Awareness
In 2018 is sterk ingezet op bewustwording. Onze medewerkers zijn op diverse manieren
geïnformeerd over de nieuwe wetgeving:
 Tijdens lunchbijeenkomsten.
 Door berichten op intranet.
 De juridisch adviseur is bij afdelingsoverleggen aangesloten om zaken uit te leggen
en vragen te beantwoorden.
 Iedere medewerker van BrabantWonen is verplicht e-learnings over dit onderwerp te
volgen (5 in 2018).
 De bestuurder heeft een blog voor intranet geschreven over dit onderwerp.
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Het privacyteam heeft op 26 juni 2018 een uitgebreide training gevolgd.
Op aanvraag worden afdelingen extra getraind over de AVG.
Op intranet is een ‘community’ gemaakt waarin alle documenten over de AVG zijn
terug te vinden.

Informatiebeveiligingsbeleid
Het informatiebeveiligingsbeleid is inmiddels herzien. We hebben het bestaande beleid
laten toetsen door een externe partij. Ze hebben het beleid getoetst aan de NEN27001
norm. Ons beleid voldoet aan deze norm.
Datalekken
Intern zijn in 2018 22 datalekken gemeld, waarvan wij 1 datalek hebben gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.
2.2
Implementatie Woningwet in 2018
2.2.1 Scheiding DAEB en niet-DAEB
Eind 2017 kreeg BrabantWonen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) te horen dat de
Aw niet akkoord kon gaan met ons voorstel voor scheiding van ons vastgoed in een DAEBdeel en een niet-DAEB deel.
BrabantWonen had over het voorstel afspraken gemaakt met collega-corporatie Zayaz,
gemeenten en huurdersorganisaties. Daar konden we niet zomaar van afwijken. Daarom
hebben we in de eerste helft van 2018, samen met gemeenten en huurdersorganisaties,
gezocht naar de best mogelijke optie om aan de volkshuisvestelijke doelstellingen te
voldoen.
Uiteindelijk heeft de Aw in de zomer van 2018 een nieuw voorstel voor de scheiding tussen
DAEB en niet-DAEB goedgekeurd. Dit voorstel behelst de overheveling van 391 woningen
naar niet-DAEB, waarvan er 308 sociaal worden verhuurd. In de niet-DAEB-tak worden in
principe geliberaliseerde huren gevraagd, maar wordt dus ook een deel met een lagere
huur verhuurd, ten behoeve van de specifieke groep middeninkomens. In totaal gaat het
hierbij om minder dan de helft van toewijzingen. Daarbij wordt de marktconformiteit van
de niet-DAEB-tak bewaakt.
Naast de overheveling van woningen maken we ook gebruik van de 10% ruimte in de
regelgeving. Daarmee kunnen we zorgwonen flexibel faciliteren zodat ouderen met een
zorgbehoefte onafhankelijk van hun inkomen kunnen worden gehuisvest.
Daarnaast verhuren we in de 10% ruimte ook in de DAEB-tak aan huishoudens met een
middeninkomen. Daarmee voldoen we aan de volkshuisvestelijke doelstellingen die we
met de gemeenten en huurdersbelangenorganisaties hebben afgesproken.
BrabantWonen geeft hiermee invulling aan de keuzes die gemaakt zijn in onze
ondernemingsvisie en portfoliostrategie.
2.2.2 Statutenwijziging Stichting BrabantWonen
Naar aanleiding van de veegwet moesten de statuten van Stichting BrabantWonen vóór
1 januari 2019 worden aangepast.
De statuten zijn in de 2e helft van 2018 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen
en de Autoriteit woningcorporaties. De akte is op 12 november 2018 gepasseerd bij de
notaris.
2.3
Bod aan de gemeenten en prestatieafspraken
Ook in 2018 analyseerden we samen met de gemeenten, woningcorporaties en
huurdersvertegenwoordiging de lokale (sociale) woningmarkt en maakten voor 2019
concrete afspraken over onze inzet en gezamenlijke speerpunten.
BrabantWonen heeft in 2018 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
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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.
2.4
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 2018 deden we dit in Sint Michielsgestel, Bernheze en
Meierijstad.
2.5
Invloed van huurders op beleid en werkwijze
Ook door de invloed van huurders op ons beleid en onze werkwijze, maken we het
verschil. Los van wet- en regelgeving vinden we het belangrijk om huurders te betrekken
bij onze beleidskeuzes. We investeren op verschillende schaalniveaus in participatie. Als
huurders graag meedenken op complexniveau, kunnen zij lid worden van een
bewonerscommissie. Daarnaast zoeken we op projectniveau naar passende
participatievormen en organiseren we klantenpanels.
Als huurders op stedelijk niveau willen meedenken, kunnen zij in Oss en ’s-Hertogenbosch
deelnemen aan de BrabantWonen Klankbordgroep.
Wij vinden het belangrijk bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van
ons beleid en onze werkwijze. Uit ervaring weten we inmiddels dat hun betrokkenheid en
inbreng tot een beter beleid en betere dienstverlening leidt. Bovendien draagt het bij aan
wederzijds begrip en draagvlak.
2.5.1 Nieuwe participatiestructuur Oss
Als gevolg van de beëindiging van de Huurdersbelangenvereniging Oss op 31 december
2017, heeft 2018 in het teken gestaan van de verdere invulling van de nieuwe
participatiestructuur. Een aantal jongeren, waarvan sommigen met een migratieachtergrond, participeert inmiddels actief in de verdiepingsgroepen.
2.5.2 Klankbordgroepen
In zowel Oss als ’s-Hertogenbosch is een klankbordgroep actief. Iedere groep bestaat uit
circa 60 bewoners. Zij komen viermaal per jaar bij elkaar. Naast de
informatievoorziening over allerlei actuele onderwerpen, staat iedere bijeenkomst in het
teken van een specifiek thema. De thema’s in 2018 waren: levensloopbestendig wonen,
kwaliteitsbeleid, terugblik op eerdere onderwerpen en een kennismaking met nieuwe
medewerkers. Ook hebben we een projectenexcursie georganiseerd als vervolg op de
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bijeenkomst over levensloopbestendig wonen. Tijdens deze excursie maakten de
deelnemers kennis met de mogelijkheden die er zijn als zelfstandig wonen echt niet meer
tot de mogelijkheden behoort.
De overleggen zijn met name bedoeld om wensen en ideeën van bewoners te
inventariseren. Deze wensen en ideeën worden, voor zover mogelijk, verwerkt in het
beleid en de dienstverlening.
2.5.3 Verdiepingsgroepen
Een groot aantal onderwerpen worden in kleine groepen uitgewerkt en/of voorzien van
adviezen van bewoners. In 2018 werden de volgende onderwerpen in een
verdiepingsgroep uitgewerkt:
 Bewonersverhuisregeling (Oss)
 Scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB
 Duurzaamheid:
- Zonnepanelen
- Duurzaamheidsakkoord
- Convenant duurzaamheid gemeenten
 Huuraanpassing
 Informatievoorziening huurders
 Klachtencommissie
 Klantportaal
 Klantvisie
 Prestatieafspraken
 Van woonduur naar inschrijftijd (Oss)
 Ontlabeling ‘s-Hertogenbosch
2.5.4 Voorbereidingsgroep Oss
In Oss vormen 9 deelnemers uit de klankbordgroep de zogenaamde voorbereidingsgroep.
De voorbereidingsgroep denkt mee over de wijze waarop we de participatie bij
BrabantWonen vormgeven. Bovendien maken zij, op basis van een inventarisatie in de
klankbordgroep, een keuze voor de onderwerpen die in de klankbordgroep worden
behandeld en de wijze waarop we die met elkaar bespreken. Deelnemers aan de
voorbereidingsgroep nemen deel aan het jaarlijks overleg met de Raad van
Commissarissen.
2.5.5 Petit Comité ‘s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch vormen 7 deelnemers uit de klankbordgroep het Petit Comité. Het
Petit Comité bereidt de bijeenkomsten van de klankbordgroep voor. Bovendien nemen zij
deel aan de overleggen met de andere corporaties en de gemeente in het Stedelijk
Huurders Platform (SHP) en het jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen.
2.5.6 Verbreding participatiegroepen ’s-Hertogenbosch
In 2018 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een verbreding van de
participatiedoelgroepen in ’s-Hertogenbosch. Concreet heeft dit vorm gekregen in
overleggen met vertegenwoordigers van de Arrahama moskee (Marokkaans) en de Orhan
Gazi Camii Moskee (Turks). Daarnaast is contact gelegd met de jongerenambassadeurs
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met de Stichting Jong & Huren vindt inmiddels
structureel overleg plaats. Tot slot hebben met professionele organisaties, zoals Divers,
de gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie Zayaz, gesprekken plaatsgevonden
over de vraag of en zo ja hoe, we elkaar kunnen ondersteunen bij de verdere
ontwikkeling van de participatie.
2.5.7 Bewonerscommissies
Op het niveau van complexen en wijken kunnen bewoners participeren via de
bewonerscommissies. In ’s-Hertogenbosch zijn 46 commissies actief en in Oss 60. De
contacten met de bewonerscommissies verlopen via de woonconsultenten en de
wijkbeheerders.
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We constateren dat niet iedere groep een representatieve afspiegeling is van de
bewoners in het betreffende complex of in de betreffende buurt. Bovendien zien we dat
de vergrijzing van de deelnemers toeneemt en dat het aantal activiteiten afneemt.
Omdat we het belangrijk vinden op zoveel mogelijk plaatsen in ons werkgebied actieve
bewoners te hebben die tevens dienen als aanspreekpunt, gaan we in 2019 met de
klankbordgroepen bespreken hoe we de bewonerscommissies vorm moeten geven, zodat
ze meer toekomstbestendig zijn.
2.5.8 Overleg met Stedelijk Huurders Platform (SHP) ‘s-Hertogenbosch
De locatie 's-Hertogenbosch voert samen met Kleine Meierij, 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, het woonakkoord en de woonlastenagenda. 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.
2.5.9 Cursus Volkshuisvesting
Om bewoners beter in staat te stellen mee te praten en te denken over
volkshuisvestelijke onderwerpen, zijn zij in de gelegenheid gesteld een cursus
Volkshuisvesting te volgen. Aan de 4 bijeenkomsten van de Woonbond hebben 17
bewoners en enkele medewerkers deelgenomen.
2.5.10 Onze participatiestructuur in het nieuws
Op 12 april 2018 heeft de consulent participatie een presentatie gegeven aan
medewerkers van een aantal woningcorporaties over de nieuwe participatiestructuur in
Oss. De bijeenkomst was onderdeel van de vernieuwingsagenda van Aedes. De
betreffende presentatie is aanleiding geweest voor een artikel op Aedesnet met als titel
‘Alle partijen profiteren van bewonersparticipatie BrabantWonen’.
Op uitnodiging van de Woonbond heeft de betreffende medewerker, samen met de
voormalige voorzitter van de HBV Oss, een presentatie gegeven voor leden van
huurdersverenigingen van meerdere corporaties uit Zuidoost Brabant over de nieuwe
aanpak in Oss.
2.5.11 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.
2.6
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.
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.
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Onderstaand enkele highlights uit 2018.
Zorgwonen wordt ComfortWonen
Zorgwonen is in 2018 doorontwikkeld tot een product dat beter aansluit bij de behoefte
van onze klanten. Begin 2019 vindt de introductie plaats, Zorgwonen gaat dan verder
onder de naam ‘ComfortWonen’. De grootste verschillen en voordelen voor de 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, de mogelijkheid diensten (tijdelijk) ‘aan- of
uit’ te zetten.
Er komt voor de woningen waar ComfortWonen wordt aangeboden een aparte website
(www.comfortwonenbrabant.nl). Op de website van ComfortWonen is het actuele
woningaanbod gekoppeld aan een rekenmodule. Zo kunnen geïnteresseerden zien wat de
kosten zijn.
Herijking portfoliostrategie zorgvastgoed
In samenwerking met BrabantZorg is de portfoliostrategie voor het zorgvastgoed in 2018
herijkt. Het resultaat geeft inzicht in de verhouding tussen de zorgvraag en het aanbod
en een vertaling per regio en zorglocatie naar de op te pakken opgave voor de periode
tot en met 2022.
Onze antwoorden op ontwikkelingen hierbij zijn:
 Groepswonen wordt versterkt op de zorglocaties. Daarmee spelen we in op de
toenemende vraag naar zware zorg.
 Het product Zorgwonen wordt begin 2019 getransformeerd naar ComfortWonen,
zodat het beter aansluit op de behoefte van de klant.
 BrabantWonen is bereid te investeren in kleinschalige flexibele woningen die geschikt
te maken zijn voor groepswonen of andere doelgroepen en die op termijn weer
kunnen worden ingezet als reguliere appartementen.
 Na implementatie van ComfortWonen start de ontwikkeling van een flexibel
samenwerkingsconcept om zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de wijk te
faciliteren. BrabantWonen en BrabantZorg gaan dit samen doen.
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. Voorlopig is het plan dat in de locatie
Maasland ruimte komt voor 40 bewoners en in locatie de Heegt voor 26 bewoners. We
streven in 2019 naar uitwerking van het ontwerp, aanbesteding en start van de realisatie
aan het einde van het jaar.
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. In 2019 willen we gezamenlijk een heldere toekomstvisie neerzetten die binnen
de kaders van beide organisaties past. Groen, groenbeleving en de bijdrage van groen
aan de woon en zorgomgeving worden hierin de belangrijkste dragers.
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Kloosterkwartier Veghel
In 2018 tekenden we de intentieovereenkomst met Zenzo en BrabantZorg voor de
ontwikkeling van het kloosterkwartier in Veghel. Deze ontwikkeling bevat 36
appartementen op het voormalige ziekenhuisterrein en minimaal 40 woningen in de
kloostertuin. De 36 appartementen zijn bedoeld voor mensen met een zorgbehoefte. Zij
kunnen zorg afnemen bij BrabantZorg.
2.7
Woningcorporaties
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch werken we intensief samen met Zayaz en Kleine
Meierij. Door de gemeentelijke herindeling heeft ook Mooiland meer bezit gekregen in
’s-Hertogenbosch. In het overleg van Bossche corporatiedirecteuren (DBW) is het overleg
met Mooiland dit jaar daardoor intensiever geworden.
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.
Daarnaast werkten we in 2018 steeds intensiever samen met de zogenaamde Lente
corporaties. Dit is een samenwerkingsverband van een achttal Brabantse corporaties,
gericht op kennisontwikkeling en -deling. In dit verband werken we aan de thema’s
Duurzaamheid, Maatwerk, Inkoop en Mensgericht organiseren.
2.8
Organisatieontwikkeling en -structuur
BrabantWonen heeft in 2016 en 2017 een belangrijke stap gezet in de
organisatieontwikkeling. We werken in een dynamische sector. De wet- en regelgeving
verandert, de samenleving staat onder druk, nieuwe uitdagingen dienen zich aan. We
moeten ons voortdurend aanpassen en wendbaar zijn. Ons organisatiemodel was niet
efficiënt genoeg. In 2016 hebben we daarom onze organisatiestructuur aangepast. Het
vestigingsmodel hebben we losgelaten. We zijn overgestapt van een geografisch naar
een functioneel gestuurd model.
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.
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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.
Onze bedrijfskosten: terugbrengen aantal fte’s
We hebben voor onszelf in 2016 een doelstelling geformuleerd voor het reduceren van
het aantal fte’s naar 190 fte per 1 januari 2019. Eind 2016 bedroeg het aantal fte in onze
organisatie 214,4 fte. 2017 hebben we afgesloten met een bezetting van 192,2 fte. In
mei 2018 hadden we de krimpsdoelstelling bereikt en is de krimpstatus voor de gehele
organisatie opgeheven.
2.9
Personeel en Organisatie
2.9.1 Personeelskosten
Begroot
Realisatie
Verschil

Salarissen
10.257.350
9.823.162
434.188

Sociale lasten
1.634.572
1.774.552
-139.980

Pensioenlasten
1.430.251
1.538.467
-108.216

Inleen
1.500.000
1.845.108
-345.108

Overige
1.050.497
1.740.098
-689.601

Totaal
15.872.670
16.721.387
-848.717

In de begroting 2018 zijn geen aanvullende voorzieningen getroffen ten behoeve van de
reorganisatie. Dit verklaart de overschrijding van € 689.601,- van de post ‘overige’.
De post ‘inleen’ kent een overschrijding van € 345.108,-. Deze kosten kunnen tevens
worden verklaard door de reorganisatie en extra inhuur voor vervanging bij ziekte.
2.9.2 Werkkostenregeling
De fiscale loonsom over 2018 bedroeg € 10.020.945,-.
De ruimte voor de werkkostenregeling (1,2%) bedroeg derhalve € 120.251,34.
We realiseerden € 103.470,74.
2.9.3 Reorganisatie
Per 1 mei 2018 is, na overleg met de Ondernemingsraad, de krimpstatus op alle functies
opgeheven. Daarmee is de fte-reductie doelstelling ruimschoots gerealiseerd voor de
beoogde datum van 1 januari 2019. We zijn 2018 gestart met 193,34 fte.
In 2018 zijn 26 medewerkers uit dienst getreden (20,89 fte) waarvan 13 als (in)direct
gevolg van de reorganisatie (4 seniorenregeling en 9 vrijwillige vertrekregeling). 9
medewerkers hebben ‘regulier’ opgezegd. Eén medewerker is op verzoek van
BrabantWonen vertrokken, 1 medewerker heeft gebruik gemaakt van de
pensioenregeling en van 2 medewerkers is het tijdelijke contract beëindigd. Deze
uitstroom heeft 15 collega’s kansen geboden om intern door te stromen. Vacatures die
vervolgens zijn ontstaan zijn extern uitgevraagd.
Daarop hebben we 33 nieuwe collega’s welkom geheten (28,44 fte). Tevens hebben in
2018 een aantal collega’s hun contracturen aangepast. Het jaar sluiten we af met een
bezetting van 196,04 fte waarbij van belang is dat op 31 december 2018 hiervan nog 7
medewerkers (7 fte) afscheid nemen door gebruik te maken van de
seniorenregeling/vrijwillige vertrekregeling en nog 2 collega’s (1,44 fte) gebruikmaken
van de outplacementregeling.
2.9.4 Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2017 is het verzuimpercentage 2018 gestegen van 4,81% naar 5,39%.
We zitten daarmee 1,39% boven het streefcijfer van 4%.
Met een gemiddelde verzuimfrequentie van 0,99 zitten we iets onder het cijfer van 2017
(1,00) 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 6 dagen per werknemer. Met een
gemiddelde verzuimduur van 9,75 dagen per werknemer scoren we als BrabantWonen
vrij hoog. Wel is hier een afname te zien ten opzichte van 2017(11,9). Het langdurig
verzuim is toegenomen met een gemiddelde van 2,84% ten opzichte van 2017 (2,38%).
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2.9.5 Arbo
De Arbocommissie is in 2018 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 Arbo-coördinatoren ingevuld en besproken met de Arbodienst. Vanuit de
Arbodienst zijn een aantal adviezen gegeven die worden uitgewerkt.
Er is een nieuwe werkwijze AOT (Alarm Opvolgteam) en alarmering ingevoerd. Na de
reorganisatie zijn veel collega’s vertrokken of verplaatst. Om een adequate AOTorganisatie te realiseren hebben de twee nieuwe consulenten veiligheid de ‘oude’
organisatie geëvalueerd en verbeteringen aangebracht.
In 2018 hebben 10 agressie-incidenten plaatsgevonden die conform het agressieprotocol
zijn afgewikkeld. 8 keer was sprake van verbale agressie en 2 keer was sprake van
fysieke agressie. Er is in 2 gevallen aangifte gedaan bij de politie. Er was geen sprake
van blijvende schade of uitval.
2.9.6 Overige statistieken
41,18 % van onze medewerkers werkt parttime, ten opzichte van 2017 (39%) is dat een
lichte stijging. De verhouding man-vrouw is met 54-46 gelijk gebleven ten opzichte van
2017 (54 - 46). De gemiddelde leeftijd bedraagt 48 jaar. Bijna 1 jaar lager dan in 2017
(48,86 jaar).
2.9.7 Investeren in medewerkers
Begin 2018 bedroeg het saldo van het individueel loopbaanbudget € 730.000,-. Het
eindsaldo van 2018 is € 650.000,-. De uitgaven scholing en training in het kader van het
loopbaanbudget bedroegen € 45.000,-. In 2018 is € 35.000,- van het loopbaanbudget
besteed aan aankoop van 55+ uren.
In 2018 heeft BrabantWonen naast het loopbaanbudget € 330.000,- geïnvesteerd in
reguliere functie-gerelateerde opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers.
2.9.8 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.
 Goede werkplek (2) – Begin 2018 leverden we de nieuwe inrichting van ons kantoor
aan de Venusstraat in Oss op. In 2019 werken we een voorstel voor flexibel werken
(werkplek, werklocatie, werktijden, balans werk en privé) uit.
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Multidisciplinair samenwerken in projecten (4) - In 2018 vond een opfriscursus over
projectmatig werken plaats. Daarnaast werkten we aan een plan van aanpak voor
2019. In dit plan van aanpak namen we onder andere het verbeteren van de software
en een opleidingsprogramma op. Daarnaast zochten we nieuwe facilitators voor de
interne begeleiding van projecten.
Strategische personeelsplanning (5) – De voorbereidende werkzaamheden van de
strategische personeelsplanning zijn eind 2018 gestart. Na de update van het
functiehuis wordt dit project begin 2019 afgerond.
Flexibele functieprofielen (6) – We herschreven inmiddels alle functies binnen onze
organisatie naar het nieuwe format en voorzagen deze van een tentatieve indeling.
De Leeuw Consult (eigenaar en systeemhouder van de CATSfunctiewaarderingssystematiek) beoordeelt de tentatieve waarderingen en maakt
deze definitief waarbij zij tevens een oordeel geven over de samenhang van alle
functies in het zogenaamde functiehuis. Het rapport verwachten we begin 2019.
Beoordelen en competentiemanagement (7) - In T2-2018 startten we met een
heroriëntatie op beoordelen en competentiemanagement. Het beoordelingssysteem
werd ervaren als tijdrovend. Daarom is eind 2018 besloten te stoppen met de huidige
beoordelingssystematiek en terug te keren naar de basisregeling uit de cao.
Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om een nieuwe systematiek in te voeren
die ons helpt bij ‘het goede gesprek voeren’ over resultaten en persoonlijke
ontwikkeling.
Regie op je loopbaan (8) – Dit pakken we op in 2019.
Ontwikkeling van opleidingsplannen (9) - Dit project volgt na project 5 (strategische
personeelsplanning).
Self-service portal (10) - Dit pakken we op in 2019.

2.9.9 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.
Samenwerking met De Bouw Werkt Noordoost Brabant
De Bouw Werkt verzorgt leerwerkplekken voor leerlingen in bouw en infra en organiseert
werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen ze
door in de opdrachten voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed vast te
leggen dat een deel, meestal 2% van de arbeid, wordt geleverd door leerlingen en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BrabantWonen was in 2016 initiatiefnemer
van De Bouw Werkt Noordoost Brabant. Het convenant is in 2016 door 25 gemeenten,
woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties in de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant getekend.
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. Daarnaast worden de
schoonmaakwerkzaamheden verricht door IBN. Ook het buitenterrein wordt door IBN
bijgehouden. Daarnaast ondersteunen eigen medewerkers de schoonmaak- en
hovenierswerkzaamheden.
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
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klusjes en het ophalen van vuilnis/rommel. Onze intentie is deze samenwerking met de
GGZ in 2019 verder uit te breiden.
Bijdrage aan wijkinitiatief Copernikkel
In Boschveld is al jaren een zeer bloeiend wijkinitiatief ‘Copernikkel’ actief. Vanuit dit
initiatief zijn al veel projecten gestart. BrabantWonen levert een financiële bijdrage
(€ 7.500,-) aan de klussendienst. In ruil voor deze financiële bijdrage krijgt
BrabantWonen klussenbonnen die aan huurders worden gegeven. Met deze klussenbon
kunnen ze door de klussendienst een bepaalde klus uit laten voeren. Deze bonnen
worden gegeven aan huurders die zelf niet in staat zijn bepaalde klussen uit te voeren
(bijvoorbeeld ouderen, mensen met een zeer beperkt budget, mensen met een beperking
etc.).
2.10 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
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.
2.10.1 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. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met
separate commissies (Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Selectiecommissie).
Deze commissies hebben ieder een eigen reglement. De commissies adviseren de Raad
over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de
Raad voor. Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet zijn de statuten van BrabantWonen
aangepast en hebben we ons reglement met bijbehorende bijlagen herijkt en opnieuw
vastgesteld.
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.
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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.
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. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie,
externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.
Vanaf 1 mei 2015 is de nieuwe Governancecode woningcorporaties van kracht. Zowel het
bestuur als de Raad van Commissarissen onderschrijven de inhoud van de nieuwe
Governancecode.
De vijf principes van de vernieuwde Governancecode zijn uitgewerkt in (in totaal) zestig
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 2015 en wijkt af met ‘leg uit’ bij de
volgende bepaling:
Bepaling
‘Leg uit’
Bepaling 3.3
De heer Windmüller werkt sinds 1991 bij
Een bestuurder wordt door de RvC
BrabantWonen en bekleedt sinds oktober
benoemd, geschorst en ontslagen. Bij
2004 de functie van bestuurder. De heer
benoeming worden de wettelijke termijnen Windmüller heeft een arbeidsovereenkomst
in acht genomen.
voor onbepaalde tijd. Het dienstverband
dateert van vóór de Governancecode.
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Accountant in 2018
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.
 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 2017 is
besproken tijdens de RvC-vergadering van 19 april 2018.
Concerncontroller
In 2017 is binnen BrabantWonen een concerncontroller aangesteld voor 0,5 fte. Vanwege
het vertrek van de concerncontroller heeft op 27 maart 2018 een extra vergadering van
de Auditcommissie plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de functie van
concerncontroller wordt ingevuld via een interimkracht. De concerncontroller is in april
2018 gestart in zijn nieuwe functie. Op 4 september 2018 is, tijdens de vergadering van
de Auditcommissie, gesproken over de eerste bevindingen van de concerncontroller en
de huidige samenwerkingsconstructie. Geconcludeerd is dat de huidige constructie zowel
de concerncontroller als BrabantWonen voldoende flexibele inzetbaarheid biedt.
Afgesproken is dat de samenwerking in 2019 opnieuw wordt beoordeeld.
2.10.2 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 Commissarissen van de Stichting SAAM Basisonderwijs
Brabant Noord Oost (sinds 2012).
 Voorzitter van de Raad van Toezicht van RIBW Nijmegen & Rivierenland (sinds 2014).
 Voorzitter stuurgroep De Bouw Werkt Noordoost Brabant (sinds 2014).
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.
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De heer Windmüller heeft het volgende aantal PE-punten behaald:
Aantal behaalde
Nog te behalen PE-punten in
PE-punten in 2018
2019 / 2020
48
60
Beloning bestuur
De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de bestuurder vast. De opbouw van
zijn beloning was in 2018 als volgt:
Beloning
Onkostenvergoeding
Werkgeversdeel pensioen

€ 178.356,€
€ 178.356,€ 22.657,€ 201.013,-

De beloning van de bestuurder in 2018 voldoet aan het wettelijk overgangsrecht uit de
Wet Normering bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(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). Op 1 januari 2020 start het overgangsrecht WNT-2 met twee jaar
afbouw (naar het bezoldigingsmaximum naar de in het betreffende jaar geldende
maximum van de bijbehorende bezoldigingsklasse) waarna op 1 januari 2022 aan het
dan geldende maximum moet worden voldaan.
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.
De remuneratiecommissie is positief over het functioneren van de bestuurder. De
commissie heeft het oordeel mede bepaald op gesprekken met leden van het
directieteam, de voorzitter van de OR, de bestuurssecretaris en de overige leden van de
Raad.
Naast de bedrijfsbrede doelstellingen voor 2018 is meer specifiek stilgestaan bij:
 Scheidingsvoorstel DAEB /niet-DAEB.
 Nieuwe Klantvisie.
 Duurzaamheidsakkoorden met onze belanghouders.
 Gedragen cultuur- en leiderschapstraject.
Op onderdelen is voortgang geboekt en is waardering uitgesproken voor de positieve
ontwikkelingen op genoemde onderwerpen. Er is vooral ook constructief kritisch
gesproken over de redenen van de significante vertraging in de nieuwbouwproductie en
de stagnatie in de uitvoering van het planbaar onderhoud. Dit vormt voor de Raad een
belangrijk aandachtspunt in 2019.
Daarnaast heeft de commissie gesproken over de bezoldiging van de bestuurder. Zoals
eerder aangegeven voldeed de beloning van de bestuurder in 2018 aan het wettelijk
overgangsrecht vanuit de WNT en de daarmee samenhangende regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, zoals
deze in 2018 van toepassing waren.
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2.10.3 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 themabijeenkomst op 27 maart 2018 is uitgebreid
stilgestaan bij de onderwerpen klantvisie, cultuur en de ontwikkeling van de interne
besluitvorming.
De manager Strategie, Beleid & Organisatie heeft ons meegenomen in het tot nu toe
doorlopen proces rondom de klantvisie, de dilemma’s die op tafel lagen en hoe dit proces
verder vorm krijgt. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de beleving en beelden van
klantgerichtheid bij medewerkers in de organisatie.
De senior adviseur corporate P&O heeft de verbinding gelegd vanuit de HR-visie naar de
vier HR-thema’s:
1. Leiderschap en eigenaarschap
2. Samenwerken
3. Wendbaarheid
4. Eigen ontwikkeling
Deze onderwerpen hebben allemaal een relatie met de (gewenste) cultuur binnen de
organisatie.
Daarna hebben we een nieuwe overlegvorm binnen de organisatie besproken:
portefeuilleoverleggen. We hebben stilgestaan bij de vormgeving van dit overleg, de
impact die dit op de organisatie zal hebben en de synergie tussen de klantvisie, cultuur
en deze overlegvorm.
We hebben daarnaast een proactieve rol gehad in de positionering en rolopvatting van de
concerncontroller en hebben meerdere keren geklankbord over de ontwikkelingen in de
markt en het scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB.
2.10.4 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. In de nieuwe Woningwet is bepaald dat
indien de Raad van Commissarissen bestaat uit zes commissarissen, de huurdersvertegenwoordiging het recht heeft een bindende voordracht te doen voor twee
commissarissen. We voldoen aan deze wetgeving.
(Her)benoeming leden Raad van Commissarissen
Herbenoeming mevrouw Van Blokland
Mevrouw Van Blokland is per 1 april 2014 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen voor een periode van 4 jaar. Begin 2018 is de procedure voor de
herbenoeming van mevrouw Van Blokland gestart.
Op 27 maart 2018 is het dossier voor herbenoeming ingediend bij de Autoriteit
woningcorporaties. De Aw heeft mevrouw Van Blokland vervolgens uitgenodigd voor een
gesprek op 8 mei 2018. Op 15 mei 2018 heeft de Aw een positieve zienswijze voor de
herbenoeming van mevrouw Van Blokland uitgebracht.
Op 26 juni 2018 heeft de Raad van Commissarissen, met ingang van 1 april 2018,
mevrouw Van Blokland herbenoemd voor een periode van vier jaar. In 2022 is mevrouw
Van Blokland derhalve aftredend en niet meer herbenoembaar.
Benoeming 2 nieuwe leden
Vanwege het vertrek van de heer Verbaal (april 2018) en het aankomende vertrek van
de heer Prins (november 2018), is in het voorjaar 2018 de werving voor 2 nieuwe RvCleden gestart. De heer Verbaal was lid van de RvC op voordracht van de
huurdersvertegenwoordiging. De RvC heeft bepaald dat wordt geworven op een profiel
met ondernemerschap en een maatschappelijk profiel (op voordracht van de
huurdersvertegenwoordiging). Zowel de huurdersvertegenwoordiging als de Raad van
Commissarissen, zijn tijdens de werving bijgestaan door een extern bureau.
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De selectiecommissie namens de RvC bestond uit:
Selectiecommissie 1e selectieronde:
 De heer Geelhoed (voorzitter selectiecommissie)
 Mevrouw Van Blokland
Selectiecommissie 2e selectieronde (profiel ondernemerschap):
 Mevrouw Bijl
 De heer De Leeuw
 De heer Windmüller, adviseur
Selectiecommissie 2e selectieronde (maatschappelijk profiel)
 De heer Geelhoed (voorzitter selectiecommissie)
 Mevrouw Bijl
 De heer De Leeuw
 De heer Windmüller, adviseur
Proces voordracht namens de huurdersvertegenwoordiging, maatschappelijk profiel
Op 16 april 2018 heeft een overleg plaatsgevonden met de huurdersvertegenwoordiging,
de heer Prins, mevrouw Bijl en de heer Geelhoed om afspraken te maken over het
proces.
In overleg met de huurdersvertegenwoordiging is het profiel voor het te werven lid
vastgesteld. Vervolgens is op 5 mei 2018 een advertentie geplaatst in het Brabants
Dagblad en De Volkskrant. De vacature is tevens geplaatst op de website van
BrabantWonen, de VTW en intermediair.nl.
Er zijn in totaal 28 reacties binnengekomen naar aanleiding van de vacature. De reacties
zijn vervolgens naar de huurdersvertegenwoordiging gestuurd en zij hebben op 30 mei
2018, onder begeleiding van het externe bureau, een selectie gemaakt uit de kandidaten.
5 kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek op 5 en 6 juni 2018. Vanuit deze
kandidaten heeft de huurdersvertegenwoordiging één kandidaat voorgedragen aan de
Raad van Commissarissen: de heer Groen.
Op 13 juni 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Groen en de
selectiecommissie.
Proces werving lid Raad van Commissarissen, profiel ondernemerschap
Het desbetreffende profiel is besproken en vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van
februari 2018. Vervolgens is op 5 mei 2018 een advertentie geplaatst in het Brabants
Dagblad en De Volkskrant. De vacature is tevens geplaatst op de website van
BrabantWonen, de VTW en intermediair.nl.
In totaal hebben 26 kandidaten gereageerd op deze vacature. Op 29 mei 2018 heeft een
delegatie van de RvC, samen met de heer Windmüller, een selectie gemaakt uit de
reacties. Voor de eerste selectieronde zijn 4 kandidaten uitgenodigd. Deze gesprekken
hebben plaatsgevonden op 6 juni 2018. Vervolgens zijn 2 kandidaten uitgenodigd voor
de 2e gespreksronde. De 2e gespreksronde heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018.
Op 13 juni 2018 is de volledige Raad van Commissarissen bijeengekomen om een keuze
te maken uit de kandidaten. De Raad van Commissarissen is enthousiast over de
kandidaat op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. Daarnaast is een keuze
gemaakt uit de twee kandidaten voor het profiel ondernemerschap.
Vervolgens zijn op 11 juli 2018 alle benodigde formulieren en documenten verstuurd naar
de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De heer Groen is door de Aw uitgenodigd voor een
toetsingsgesprek op 28 augustus 2018. De heer Stilma heeft op 29 augustus 2018 een
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toetsingsgesprek gevoerd met de Aw. De Aw heeft voor beide kandidaten op respectievelijk
29 en 31 augustus 2018 een positieve zienswijze voor benoeming afgegeven.
Voor de benoeming van de heer Stilma is, conform artikel 11.4 van de cao, tevens advies
gevraagd aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft op 28 juni 2018 een
positief advies uitgebracht.
Tijdens de RvC-vergadering van 25 september 2018 heeft de RvC besloten de heer
Groen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, voor een periode van vier
jaar. In 2022 is de heer Groen derhalve aftredend en herbenoembaar.
Tevens heeft de Raad van Commissarissen besloten, met ingang van 27 november 2018,
de heer Stilma te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, voor een periode
van vier jaar. In 2022 is de heer Stilma derhalve aftredend en herbenoembaar.
Benoeming nieuwe voorzitter en vicevoorzitter
Op 27 november 2018 is mevrouw Bijl benoemd als voorzitter van de Raad van
Commissarissen. De heer Geelhoed is benoemd als vicevoorzitter.
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Schema samenstelling & rooster van aftreden per 31 december 2018:
Naam
(leeftijd op 31-12-18)

Functie
in RvC

Kerncommissie

Expertise

(Neven)functies

Benoemd

Termijn

Aftredend

De heer R.P. Prins
(68 jaar)

Voorzitter

Remuneratiecommissie

Algemene
bedrijfsvoering,
bestuur



Voormalig directievoorzitter Organon
BioSciences Nederland BV
Voorzitter Raad van Toezicht Pivot Park
Voorzitter RvC BioConnection

23-11-2010

2e termijn

23-11-2018

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

19-11-2013

2e termijn

19-11-2021

Lid Raad van Commissarissen Woonstichting De
Zes Kernen
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
Mevrouw drs.
A.F. Bijl1
(53 jaar)

Voorzitter1

Overleg met
huurdersorganisaties
Overleg met OR
Remuneratiecommissie

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

Vicevoorzitter2

Voorzitter
Remuneratiecommissie
Overleg met OR





Volkshuisvesting
Vastgoedmanagement
Gebieds- en
Projectontwikkeling






Mevrouw drs.
J.J. van Blokland RA
(45 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
(58 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
Zelfstandig adviseur Governance,
Managementinformatie en Sturen

29-09-2016

1e termijn

29-09-2020
(herbenoembaar)




1
1
2

Voorgedragen door organisaties die in het belang van de huurders werken
Vicevoorzitter tot 27 november 2018, daarna benoemd tot voorzitter
Benoemd tot vicevoorzitter per 27 november 2018
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De heer dr.ir. A.F. Groen1
(56 jaar)

Lid

Overleg met
huurdersorganisaties

Maatschappelijk
ondernemer,
belanghoudersbeleid






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)

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

Lid

n.v.t.

Ondernemerschap,
bouw en
duurzaamheid




Eigenaar Amlits bv management en advies
Lid Raad van Commissarissen Sprangers
Nederland

27-11-2018

1e termijn

27-11-2022
(herbenoembaar)

De heer J.W.A. Verbaal
MBA1

Lid

Overleg met
huurdersorganisaties

Wonen, zorg, welzijn



Raad van Bestuur Stichting Elisabeth Breda

01-04-2014

1e termijn

Per 1-4-2018
afgetreden

1

Voorgedragen door organisaties die in het belang van de huurders werken
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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
De Raad heeft dit jaar zonder externe begeleiding de zelfevaluatie gehouden met de
twee nieuw toegetreden leden en onder leiding van de nieuwe voorzitter.
De onderwerpen die uitvoerig besproken zijn: de verschillende rollen van de
toezichthouder en de relatie van de toezichthouder met belanghouders.
De Raad voelt een behoefte om de klankbordrol goed in te vullen. Kernpunt is in een
eerder stadium met de bestuurder een wezenlijke dialoog te hebben over grote
thema’s/dossiers voordat een dossier ter goedkeuring/vaststelling in de vergadering
komt. In 2019 wil de Raad, samen met de bestuurder, verder invulling geven aan de
praktische organisatie.
De relatie met de belanghouders is een belangrijk punt van aandacht voor de Raad.
Voor een goede toetsing op de afwegingen die het bestuur maakt, wenst de Raad
meer inzicht in het proces waarmee belanghouders inbreng hebben. De Raad wil zich
hierin verdiepen met externe ondersteuning om tot een gepaste werkwijze te komen.
De huidige Auditcommissie en Remuneratiecommissie werken goed en hebben een
verdiepingsslag gemaakt. De terugkoppeling naar de voltallige Raad is goed. De Raad
doet een verkenning met betrekking tot de wenselijkheid en het nut van een
commissie die zich richt op de maatschappelijk kamer van BrabantWonen, de
volkshuisvestelijke opdracht.
Opleiding en training
De nut en noodzaak voor zowel vakinhoudelijke als competentie bijscholing wordt
breed ondersteund. Hier wordt in 2019 op individuele basis en door een gezamenlijke
sessie met de hele Raad verdere invulling aan gegeven.
Naast genoemde onderwerpen is tevens het gesprek van de Remuneratiecommissie
met de bestuurder voorbereid.
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 2018 het volgende aantal PEpunten behaald:
Naam
Aantal PE-punten
toezichthouder
behaald in 2018
Mevrouw Bijl
26
Mevrouw Van Blokland
8
De heer De Leeuw
55
De heer Geelhoed
13
De heer Groen
12
De heer Stilma
2
De heer Prins*
5
De heer Verbaal**
0
* Afgetreden per 27 november 2018
** Afgetreden per 1 april 2018

Beloning van de Raad van Commissarissen
De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen was in 2018 als volgt:
De heer Prins*
€ 20.214,- Voorzitter
Mevrouw Bijl**
€ 15.295,- Voorzitter
Mevrouw Van Blokland
€ 14.689,- Lid
De heer De Leeuw
€ 14.689,- Lid
De heer Geelhoed
€ 14.689,- Lid
De heer Groen
€ 5.457,- Lid
De heer Stilma
€ 5.457,- Lid
De heer Verbaal
€ 3.774,- Lid
* Afgetreden per 27 november 2018
** Voorzitter per 27 november 2018
*** Afgetreden per 1 april 2018

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 2018 in totaal
€ 37.444,- aan kosten gemaakt ten lasten van het budget van de Raad van
Commissarissen. Het betreft:
Abonnementen
Aansprakelijkheidsverzekering
Cursuskosten
Wervingskosten
Overig

€
€
€
€
€

5.070,3.319,4.103,22.871,2.081,-

Totaal

€

37.444,-

(Bedragen zijn exclusief BTW)

2.10.5 Besluiten 2018
Als Raad van Commissarissen nemen we besluiten door documenten vast te stellen of
door goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten. Onze belangrijkste besluiten van
2018 op een rij:
 Vaststelling visie op toezicht en reglement Raad van Commissarissen.
 Vaststelling jaarverslag Raad van Commissarissen 2017.
 Vaststelling jaarrekening 2017 BrabantWonen.
 Herbenoeming mevrouw van Blokland.
 Benoeming de heren Groen en Stilma als nieuwe leden Raad van Commissarissen.
 Benoeming mevrouw Bijl tot voorzitter.
 Benoeming de heer Geelhoed tot vicevoorzitter.
 Bezoldiging bestuurder.
 Honorering leden Raad van Commissarissen.
 Mandaat bestuur 2019.

57

Goedkeuring verleend aan de bestuursbesluiten:
 Bestuursverslag 2017 BrabantWonen.
 Jaarrekeningen BV’s BrabantWonen 2017.
 Activiteitenplan & Begroting 2019, Financieel Meerjarenplan 2019 – 2028, Financiële
kaders nieuwbouw en renovaties 2019 en Treasury jaarplan 2019.
 Jaarlijkse update Financieel,- Fiscaal Statuut en Statuut Investeringen en
Verbindingen.
 Intern controleplan 2018 en 2019.
 Kaderbrief 2019.
 Statutenwijzigingen Stichting BrabantWonen.
 Portfoliostrategie Zorgvastgoed.
 Het reglement Klachtencommissie.
 Scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB.
 Ontbinding BrabantWonen Belegd Vastgoed B.V.
 Investeringen: Wijkcentrum de Nieuwe Iemhof te Oss, Horzak Hoeve I te Oss en
aanvullend budget, ’t Vijfeiken te Heesch, Piekenhoef te Berghem, aanvullend
budget Gasse-en Weidonklaan 76 woningen te ‘s-Hertogenbosch, aanvullend budget
Nutsschool 46 appartementen Eindhovenlaan, duurzaam opwekken zonne-energie.
RvC

Aantal
bijeenkomsten
in 2018

Bespreekpunten, onder andere:

Reguliere
vergaderingen

5

Naast genoemde besluiten 2018 en actuele ontwikkelingen:

Werving nieuwe RvC-leden

Kapel Park Zwanenberg te Oss

Aanvullend budget 44 appartementen Horzak te Oss

Analyse benchmark 2017

Samenwerking GGZ Oost-Brabant

Controleplan accountant

Ontheffingsverzoeken BrabantWonen GOGWO B.V. en
BrabantWonen GO Bernhoven B.V.

Managementletter

Accountantsverslag

Jaarverslag participatie 2017

Duurzaamheid en duurzaamheidsakkoord ‘s-Hertogenbosch

Jaarverslag Klachtencommissie 2017 en actuele ontwikkelingen

Evaluatie inkoop en aanbesteding 2017

Diverse eindopstellingen

Tertiaal rapportages

Bod aan gemeenten en prestatieafspraken

Huurverhoging 2018

Relevante correspondentie van ILT, WSW en Aw

Aankoop Trafohuis in Oss

Woonruimteverdeling in Oss

Bevindingen Audits 2018

Zelfevaluatie

1

We hebben stilgestaan bij:

Verschillende rollen van de toezichthouder

Relatie van de toezichthouder met belanghouders

Opleiding en training
Voorbereiding gesprek remuneratiecommissie met bestuurder

Overig

2




Projectendag samen met bestuur
Themavergadering (klantvisie, cultuur en interne governance)
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Overzicht commissievergaderingen en bespreekpunten
Remuneratiecommissie

1



Evaluatie functioneren en doelen 2018 en 2019

Auditcommissie

5

We


























hebben onder andere stilgestaan bij:
Bestuursverslag en jaarrekening 2017 BrabantWonen
Jaarrekening 2017 BrabantWonen Holding B.V.
Jaarrekening 2017 BrabantWonen BelegdVastgoed B.V.
Jaarrekening 2017 BrabantWonen GOBernhoven B.V.
Jaarrekening 2017 GOGWO B.V.
Jaarrekening 2017 BrabantWonen Vastgoedontwikkeling B.V.
Jaarrekening 2017 BrabantWonenGOWillemspoort B.V.
Jaarrekening 2017 BrabantWonenEnergie B.V.
Jaarrekeningen 2017 overige verbindingen
Accountantsverslag
Managementletter interim controle 2018
Rapport AVG accountant
Controleplan accountant
Samenwerking concerncontroller
Intern controleplan 2018 en 2019
Jaarlijkse update statuten
Van Q naar T-rapportages
Fiscale meerjarenstrategie
Begrotingsproces
Activiteitenplan & Begroting 2019
Financieel Meerjarenplan 2019 – 2028
Financiële kaders nieuwbouw en renovatie
Treasury jaarplan 2019
Treasuryscan Thésor
Bevindingen en voortgang audits

Overleg met
Ondernemingsraad (OR)

1

Besproken onderwerpen, onder andere:

Organisatieontwikkeling

Functioneren Ondernemingsraad (bemensing, relatie met
bestuurder en relatie met achterban)

Bedrijfscultuur en werkklimaat

Overleg met
huurdersorganisaties

1

Besproken onderwerpen, onder andere:

Bewonersparticipatie

Aantal beschikbare wooneenheden

Scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB

Werving nieuwe leden Raad van Commissarissen

2.10.6 Overleg met Ondernemingsraad
Twee leden van de Raad van Commissarissen vertegenwoordigen ons tijdens het jaarlijks
overleg met de Ondernemingsraad. In 2018 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.
2.10.7 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 24 september 2018 heeft met name in
het teken gestaan van een terugblik op 2017 en 2018, het aantal beschikbare
wooneenheden, bewonersparticipatie, stand van zaken scheidingsvoorstel DAEB / nietDAEB, stand van zaken werving twee nieuwe RvC-leden en het manifest Passend
Wonen.
2.10.8 Zichtbaarheid Raad van Commissarissen
We willen als Raad van Commissarissen toezicht houden op gepaste afstand, maar
tegelijkertijd ook zichtbaar zijn voor de organisatie en belanghebbenden. We zijn daarom
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als delegatie of voltallig aanwezig bij diverse evenementen zoals bijeenkomsten van de
Klankbordgroep, belanghoudersbijeenkomst in samenwerking met BrabantZorg, openingen
en themabijeenkomsten. Daarnaast publiceren we ons jaarverslag separaat van het totale
jaarverslag BrabantWonen zichtbaar op de website.
2.10.9 Verklaring
De Raad van Commissarissen en het bestuur van BrabantWonen verklaren dat:
 ook in 2018 geen leningen of garanties zijn verstrekt aan leden van de Raad van
Commissarissen, de bestuurder en/of medewerkers;
 BrabantWonen in het verslagjaar 2018 haar middelen uitsluitend heeft besteed in
het belang van de volkshuisvesting;
 BrabantWonen de Aedescode heeft ondertekend en in het verslagjaar
overeenkomstig de Aedes- en Governancecode heeft gehandeld;
 BrabantWonen de relevante wet- en regelgeving naleeft en dat de interne
risicobeheersing- en controlesystemen effectief zijn;
 in 2018 geen sprake is geweest van tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in
principe II.3 van de Governancecode woningcorporaties 2015, noch van bestuur
noch van RvC-leden en dat de bepalingen III 6.1 tot en met III 6.3 van de code zijn
nageleefd;
 alle RvC-leden voldoen aan het onafhankelijkheidsprincipe III 2.3 van de
Governancecode woningcorporaties 2015 en dat de RvC-leden geen nevenfuncties
uitvoeren die onafhankelijk toezicht kunnen belemmeren.
Aldus vastgesteld op 27 februari 2019 te Oss.
Namens de Raad van Commissarissen,
Mevrouw drs. A.F. Bijl
Voorzitter
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2.11 Verslag van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad ontleent zijn rol en positie primair aan de WOR. Vanuit die rol
en positie geeft hij gevraagd en ongevraagd advies. De samenwerking tussen
Ondernemingsraad en Bestuur is goed. De Ondernemingsraad krijgt ruimte om zijn rol
en positie in te vullen. Het Bestuur informeert de Ondernemingsraad over belangrijke
dossiers.
Samenstelling Ondernemingsraad 2018
De Ondernemingsraad is samengesteld uit medewerkers vanuit de verschillende
kiesgroepen. Rekening houdend met een overgangsfase zal dit in de toekomst sprake
zijn van de volgende zetelverdeling:
 Klant & Samenleving: 4 zetels.
 Vastgoed en Bedrijfsvoering: 2 zetels.
 Strategie, Beleid en Communicatie: 1 zetel.
Hierdoor borgen wij een deskundige, flexibele en transparante afspiegeling van onze
organisatie.
De volgende zeven enthousiast betrokken leden vormden in 2018 de
Ondernemingsraad.
naam

OR functie

1e benoeming

functie BW

kiesgroep

Peter Krol

voorzitter

1-1-2004

adviseur ontwikkeling

klant & samenleving

Marjon Heeres

secretaris

1-1-2012

wijkbeheerder

klant & samenleving

Dennis Ruijs

lid

1-1-2015

opzichter maatschappelijk vastgoed

klant & samenleving

Necla C akir

lid

1-1-2016

woonconsulent

klant & samenleving

Gerard vd Ven

lid

1-1-2016

opzichter DO

klant & samenleving

Joep de Bruijn

lid

1-1-2018

inkoper

vastgoed & bedrijfsvoering

Jeroen Kers

lis

1-1-2018

medewerker communicatie

strategie, beleid en communicatie

Tabel: Samenstelling

Wijzigingen in de samenstelling
Vanwege beëindiging van hun arbeidsovereenkomst verliet Necla Cakir medio 2018 de
Ondernemingsraad. Daarnaast trad Dennis Ruijs af, omdat zijn zittingstermijn afliep
en stelde zich vervolgens herkiesbaar.
Met betrekking tot de ontstane vacatures zijn verkiezingen uitgeschreven, waarbij
medewerkers zijn opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Dit heeft geleid tot twee
nieuwe OR leden, die per 1 januari 2019 worden benoemd.
Overleg met Bestuur
De Ondernemingsraad en het Bestuur overlegden minimaal één keer per maand met
elkaar over interne en externe ontwikkelingen. Daarnaast was sprake van veelvuldig
extra overleg in het kader van de organisatieontwikkeling.
Tijdens de overleggen ontving de Ondernemingsraad de volgende aanvragen:
Adviesaanvragen met betrekking tot:
 Benoeming Gerben Stilma als lid RvC
Instemmingsaanvragen met betrekking tot:
 Aanpassing fte secretaresses
 AVG
 Beoordelingscyclus
 Mobiliteitsregeling
 Opheffen krimp
 RI&E instrument
 Track & Trace systeem bedrijfsauto
Overleg Directie
Minimaal één keer per jaar overlegt de Ondernemingsraad met de voltallige Directie.
Dit gebeurde ook in 2018.
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Overleg Raad van Commissarissen
De Ondernemingsraad sprak met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen
tijdens het jaarlijks overleg. Het overleg van 2018 stond in het teken van de
organisatieontwikkeling, de relatie met Bestuur, de performance van BrabantWonen
en cultuur.

mr. H.P. Krol
Voorzitter Ondernemingsraad
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Hoofdstuk 3: Financieel Verslag
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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 2018, onze financiële positie en ons financieel
beleid.
3.1.1 Financieel resultaat 2018
Het financieel resultaat 2018 bedraagt € 138,2 miljoen positief. De kasstromen en de
daarmee samenhangende kengetallen zijn in 2018 op een gezond niveau gebleven en
voldoen ruimschoots aan de norm van het WSW. Voor een nadere toelichting op de
kasstromen in 2018 verwijzen wij u graag naar het kasstroomoverzicht (zie hoofdstuk
4 paragraaf 3).
Het resultaat 2018 (€ 138,2 miljoen) ten opzichte van 2017 (€ 44,2 miljoen) is ca.
€ 94 miljoen positiever. De belangrijkste oorzaken van het verschil zijn met name:
EUR
Verbeterd resultaat niet gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Verbeterd fiscaal resultaat
Verbeterd resultaat door terugname
waardeveranderingen
Verbeterd resultaat financiële baten en lasten
Daling van het netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille
Daling door hogere overige niet-DAEB
waardeveranderingen
Daling door hogere onrendabele investeringen
nieuwbouw
Daling van het netto resultaat verkocht vastgoed
in ontwikkeling

124 mln
16,6 Mln
2,2 mln
0,7 Mln
-16,7 Mln
-15,8 Mln
-14,5 Mln
-2,9 Mln
93,6 Mln

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 2018 en de marktwaarde 2017 worden verklaard.
Verbeterd fiscaal resultaat
In voorgaande jaar was een passieve latentie gevormd voor het
opwaarderingspotentieel van het vastgoed. Dit opwaarderingspotentieel is ontstaan
door een duurzame waardedaling die wij in voorgaande boekjaren hadden verwerkt.
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In 2018 heeft de belastingdienst aangegeven deze waardedaling onvoldoende
duurzaam te vinden, waardoor we dit hebben gecorrigeerd in de jaarrekening 2018.
Belangrijk gevolg is dat de passieve latentie voor een groot deel is vrijgevallen en het
fiscale resultaat is verbeterd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf
8.9.2. en paragraaf 9.8.
Verbeterd terugname waardeveranderingen
In 2018 zijn de marktwaarden van de opgeleverde projecten gestegen waardoor er
sprake is van een hogere terugname waardeveranderingen. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij u graag naar 3.1.3.
Verbeterd resultaat financiële baten en lasten
In 2018 hebben we leningen op renteconversiemoment tegen gunstige voorwaarden
vervroegd kunnen aflossen, waardoor onze rentelasten verminderen.
Daling van het netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
De daling wordt met name veroorzaakt door daling van de huuropbrengsten
zorgvastgoed en nieuwe lagere huurprijzen, zoals overeengekomen in de fusie met
ZGB ultimo 2015.
Daling van de overige niet-DAEB waardeveranderingen
De overige Niet-DAEB waardeverandering heeft met name betrekking op de vorming
van een voorziening voor de lening en rekening courant van onze verbinding GOGWO
van € 17,34 miljoen.
Daling door onrendabele investeringen nieuwbouw
In 2018 zijn er 5 investeringsbesluiten genomen waarbij hoge onrendabele
investeringen zijn getroffen. Hierdoor zijn de onrendabele investeringen toegenomen
dat heeft geleid tot een daling van het resultaat 2018.
Daling van het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
De daling wordt met name veroorzaakt door minder aantal verkochte kavels binnen
het nieuwbouwproject Bergse Heihoek en lagere verkoopprijzen.
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
2018

Norm 2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

ICR inclusief
verkopen

3,74

>1,40

3,46

4,83

ICR exclusief
verkopen

3,09

>1,40

2,71

3,97

1,34

>1,00

1,34

1,79

1,11

>1,00

1,05

1,47

DSCR inclusief
verkopen
DSCR exclusief
verkopen
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LtV marktwaarde
Solvabiliteit
marktwaarde

20,1%

<75%

22,6%

22,9%

76,2%

<20%

74,0%

74,6%

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 2018 is er sprake van een lagere operationele kasstroom dan in het jaar
2017 door lagere huuropbrengsten en hogere operationele uitgaven. Dit wordt
veroorzaakt doordat we meer vennootschapsbelasting hebben betaald dan in 2017 als
gevolg van aanvullende aangiftes voorgaande jaren, hogere verhuurderheffing en
hogere sector specifieke heffing. Ondanks deze lagere operationele kasstroom komen
we boven begroting uit met een ICR van 3,74 inclusief verkopen en 3,09 exclusief
verkopen. Hiermee voldoen we aan de normen van onze toezichthouders.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Wij sturen ook op de DSCR. Dit kengetal geeft aan of we naast onze rentelasten, ook
in staat zijn, om indien nodig, aan onze aflossingsverplichtingen te voldoen. De norm
DSCR is minimaal 1,0. In 2018 is er sprake van een lagere operationele kasstroom
dan in het jaar 2017 door lagere huuropbrengsten en hogere operationele uitgaven.
De DSCR komt uit op 1,34 als de verkoopopbrengsten meegerekend worden, exclusief
de verkopen is dit 1,11. Dit voldoet aan de norm van de toezichthouders. De DSCR
2018 wijkt af t.o.v. de begrote kengetallen door o.a. de vervroegde aflossingen die
plaatsgevonden hebben in 2018. Deze vervroegde aflossingen vertegenwoordigden
een waarde van € 7,4 miljoen.
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 65%. Onze LtV bedraagt ultimo 2018 20,1% op
basis van marktwaarde.
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 2018 76,2% als we deze
bepalen tegen marktwaarde.
3.1.3 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten
opzichte van 2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijkt een toenemende interesse
bestaan. Voor de woningportefeuille van BrabantWonen heeft dit tot een stijging van
de marktwaarde gezorgd. De totale omvang van de woningportefeuille is met € 138,8
miljoen gegroeid naar een waarde van € 2,11 miljard. Dit betreft een waardegroei van
7%.
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei
per m2 van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende
factor in.
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De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een opwaartse invloed gehad
op de waardeontwikkeling. Deze positieve ontwikkeling is het gevolg van de jaarlijkse
huurverhoging.
Om inzicht te geven in de waardeontwikkeling van de marktwaarde hebben we een
verschillenanalyse uitgevoerd.
Woningen
Marktwaarde 2017
Voorraadmutaties
Methodische wijzigingen
Mutatie objectgegevens
Mutatie waarderingsparameters
Marktwaarde 2018

De





BOG/MOG

DAEB
Parkeren

niet-DAEB
Intramurale
Subtotaal Woningen BOG/MOG Parkeren Intramurale Subtotaal Totaal
zorg
zorg
95
207.172
1.689.204
215.422
10.401
10.175
47.153
283.151 1.972.355

1.470.132

11.805

116.586
-1.877
61.298
72.127

277
390
-908

-36

44.381
-11.889
12.238

1.718.266

11.564

59

251.902

161.244 -109.754
-1.877
632
49.799
5.947
83.421
-2.484
1.981.791

109.763

42
-328
320

203
-119
-794
-258

-46.444
-709

-155.953
513
4.825
-3.131

5.291
-1.364
54.624
80.290

10.435

9.207

-

129.405

2.111.196

belangrijkste oorzaken van deze mutatie zijn als volgt te benoemen:
Voorraadmutaties € 5,3 miljoen positief;
Methodische wijzigingen € 1,4 miljoen negatief;
Mutatie objectgegevens € 54,6 miljoen positief;
Mutatie waarderingsparameters € 80,3 miljoen positief.

De voorraadmutaties hebben betrekking op verkoop bestaand bezit en opgeleverde
nieuwbouw. Per saldo zorgen deze mutaties voor een totale mutatie van
€ 5,3 miljoen. De methodische wijzigingen hebben betrekking op gewijzigde
rekenregels zoals die zijn opgenomen in het handboek 2018 in vergelijking met 2017.
De mutatie in de objectgegevens zorgt voor een stijging van de marktwaarde. De
belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat de gemiddelde contracthuur van woningen is
gestegen in vergelijking met afgelopen jaar. Een ander effect is de stijging van de
gemiddelde WOZ waarde wat resulteert in een stijging van de leegwaarde en daarmee
de verkoopopbrengsten.
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 gemiddelde markthuur van de woningen is, als gevolg van de validatie van het
handboek 2017, gestegen wat zorgt voor een stijging van € 27 miljoen;
 De gemiddelde disconteringsvoet van de woningen is gestegen wat zorgt voor een
daling van € 19,4 miljoen. Deze daling is opgebouwd uit een 2-tal effecten.
Enerzijds betreft dit een herschatting van het waarderingshandboek 2017 (€
127,4 miljoen negatief) en anderzijds aanpassingen als gevolg van
marktontwikkelingen (€ 108 miljoen positief).
 De leegwaardestijging zorgt voor hogere verkoopopbrengsten en een
marktwaardestijging van € 36,1 miljoen;
 In het waarderingshandboek 2018 wordt in tegenstelling tot voorgaand jaar
gerekend met hogere boveninflatoire huurverhoging. Dit leidt tot een positief effect
van € 18 miljoen;
 De macro economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in 2018 hoger in
geschat dan in 2017 wat leidt tot een positief effect van € 12,1 miljoen op de
marktwaarde;
 De ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere
(voorgeschreven) percentages. Dit zorgt voor een stijging van € 7,4 miljoen;
 Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud is als gevolg van marktontwikkelingen
gestegen. Het effect hiervan is € 15,1 miljoen negatief;
 De overige parameter aanpassingen zorgen voor een positief effect van € 14,2
miljoen. De effecten hebben onder andere betrekking op een daling van de
gemiddelde OZB (€ 4,1 miljoen), een stijging van de gemiddelde mutatiegraad (€
4,6 miljoen) en een daling van de gemiddelde exit yield van het zorgvastgoed (€
6,5 miljoen).
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3.1.4 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
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 is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in
ontwikkeling is. Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017
bepaald. Desondanks kunnen wij wel duiding geven aan de beleidswaarde. In het
bestuursverslag 2017 hebben wij een analyse opgesteld waarin we de beleidswaarde
hebben berekend. Volgens onze inschatting zou die uitkomen op € 1.159 miljoen.
Vervolgens is in oktober 2018 een uitvraag geweest vanuit het AW, aan de
corporaties, om de beleidswaarde te bepalen ultimo 2017. Onze beleidswaarde kwam
toen uit op € 1.217 miljoen. Het waardeverschil tussen beide uitkomsten heeft te
maken met aanscherping van definities in de loop der tijd. De beleidswaarde ultimo
2018 komt uit op € 1.073 miljoen. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een
negatieve waardeontwikkeling van € 144 miljoen. (€ 1.073 miljoen -/- € 1.217
miljoen.)
DAEB
Beleidswaarde 2017
Af: Beleidswaarde 2017 niet-woningen
Beleidswaarde 2017 woningen
Voorraadmutaties woningen
Rekenmethodiek beleidswaarde
Mutatie objectgegevens
Wijziging waarderingsparameters marktwaarde
Wijziging waarderingsparameters beleidswaarde
Beleidswaarde 2018 woningen
Bij: beleidswaarde 2018 niet-woningen
Beleidswaarde 2018

niet-DAEB Totaal

1.013.340
-219.072
794.268

204.424
-67.729
136.695

1.217.764
-286.801
930.963

67.402
57.904
-23.789
-34.069
-132.291

-65.528
5.022
-1.173
-9.938
-4.477

1.874
62.926
-24.962
-44.007
-136.768

729.425
263.525

60.601
19.642

790.026
283.167

992.950

80.243

1.073.193

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 € 1,9 miljoen positief;
 Rekenmethodiek € 62,9 miljoen positief;
 Mutatie objectgegevens € 24,9 miljoen negatief;
 Wijziging waarderingsparameters marktwaarde € 44 miljoen negatief;
 Wijziging waarderingsparameters beleidswaarde € 136,8 miljoen negatief.
Voorraadmutaties hebben betrekking op verkoop en nieuwbouw. In de
rekenmethodiek beleidswaarde zijn een aantal zaken gewijzigd in de huidige
berekeningswijze ten opzichte van voorgaand jaar. Het grootste effect (€ 64 miljoen)
heeft betrekking op de wijziging in het handboek 2018 dat er niet langer direct wordt
afgetopt indien de beleidshuur onder de contracthuur ligt. In de mutatie
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objectgegevens is te zien dat de toename van de WOZ waarde via de
verhuurderheffing leidt tot een negatief effect in de beleidswaarde.
Onder het kopje wijziging waarderingsparameters marktwaarde worden de effecten
van marktwaardeveranderingen op de beleidswaarde inzichtelijk gemaakt. Het
grootste effect zit in een gemiddelde stijging van de disconteringsvoet van de
woningen. Dit zorgt van een negatief effect van € 64,3 miljoen. Een positief effect van
€ 18,7 miljoen zit in bijstelling van de macro economische parameters.
De wijzigingen waarderingsparameters beleidswaarde bestaan uit een stijging van de
gemiddelde streefhuur € 25,2 miljoen positief, stijging van de onderhoudsnorm €
138,2 miljoen negatief en een stijging van de beheernorm € 23,7 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.
 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 2018 is totaal € 913,1 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen
in de overige reserves begrepen (2017: € 814,0 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
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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
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 (€ 992 miljoen, zie tabel blz. 69) en marktwaarde in
verhuurde staat (€ 1.981 miljoen, zie tabel blz. 68) van dit bezit en bedraagt daarmee
circa € 989 miljoen.
De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 2.111,2 miljoen en de beleidswaarde
bedraagt € 1.073,2 miljoen. De beleidswaarde geeft een waardering die meer aansluit
bij de volkshuisvestelijke doelstellingen.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de
volgende onderdelen:
X € 1.000 ,Marktwaarde verhuurde
staat
Beschikbaarheid
(Doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Beleidswaarde






X € 1.000 ,€ 2.111,2

€ 293,5
€ 419,1
€ 233,2
€ 92,2
€ 1.038
€ 1.073,2

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
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nastreven hoger dan het minimale instandhoudingsonderhoud dat de markt
vereist. Hierdoor zijn de werkelijke onderhoudslasten hoger dan de
onderhoudslasten binnen de marktwaarde.
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 61,5 % 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 ten opzichte van de
beleidsvoornemens zoals deze door de corporaties zelf zijn aangegeven voor de
komende 5 jaren.
Het ministerie van BZK heeft in mei 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 €378 miljoen, bovenop de al geplande investeringen. Dit getal moet
met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.
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 volstrekt 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 moeten gaan betalen en worden
aangeslagen in het kader van de ATAD.
Voor de DAEB-tak van BrabantWonen heeft BZK een IBW-nieuwbouw berekend van
€378 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
BrabantWonen, gemeenten en aannemers niet zomaar grootschalig uitgebreid kunnen
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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 €337 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 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 € 41.056
(inkomensgrens peildatum 2019 € 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 maandelijkse 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 2018 gingen we uit van een financieringsbehoefte van € 45,0
miljoen in 2018. We trokken in werkelijkheid geen nieuwe financieringen aan. Het niet
aantrekken van nieuwe financieringen was onder andere het gevolg van:
 Afkoop kapitaalslasten commerciële ruimtes door BrabantZorg;
 Lagere uitgaven onderhoud en bedrijfslasten;
 Lagere productie projecten.
De positieve afwijkingen t.o.v. de begrote kasstromen zorgden ervoor dat er geen
nieuwe financieringen nodig waren in 2018. Daarnaast zijn deze middelen ingezet voor
vervroegde aflossingen binnen de bestaande leningenportefeuille daar waar dit
contractueel mogelijk was. Zo zijn er in 2018 4 leningen vervroegd afgelost. Deze
vervroegde aflossingen vertegenwoordigden een waarde van € 7,4 miljoen. Dit
betroffen 3 leningen die geborgd waren door het WSW en 1 ongeborgde lening.
De hoogte van het verstrekte borgingsplafond door het WSW was per 1 januari 2018
€ 437,3 miljoen. Aangezien we in 2018 geen financiering aantrokken en we meer
aflosten dan begroot komt de geborgde leningenportefeuille lager uit. De geborgde
leningenportefeuille is per ultimo 2018 € 416,0 miljoen. De lagere
financieringsbehoefte in 2018, de hogere aflossingen en een hogere marktwaarde dan
verwacht leiden tot een lagere LtV dan begroot.
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Treasury Organisatie
Binnen BrabantWonen bestaat een Treasurycommissie. De Treasurycommissie
bestond uit de directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering, de manager Financiën en een
controller. Halverwege 2018 is de samenstelling van de treasurycommissie gewijzigd
in Manager C&I, Manager Financiën, een grootboekadministrateur en een senior
controller. Met betrekking tot financierings- en beleggingstransacties stelt de
Treasurycommissie in samenwerking met een externe adviseur transactievoorstellen
op voor het bestuur.
Treasurycommissie
De Treasurycommissie kwam in 2018 tien 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 2018 BrabantWonen
Eenheid

Norm/indicator
2018

Realisatie
2018

Aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen DAEB

Aantal

144

80

Aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen niet-DAEB

Aantal

0

0

Aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen koop

Aantal

0

0

Aantal woningen in aanbouw (BW incl verbindingen)

Aantal

785

376

Verkochte en geleverde kavels aan derden ten behoeve van koop

Aantal

0

0

Verkochte en geleverde kavels aan derden door verbinding

Aantal

26

26

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

0

0

Transformatie opgave (nieuwbouw/sloop/verkoop) portfoliostrategie

Aantal

300/75/75

84/0/57

Aantal gerealiseerde renovaties

Aantal

510

99

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

Aantal

511

175

Aantal gerealiseerde nieuwbouw NOM

Aantal

57

0

Aantal gerenoveerde woningen NOM

Aantal

86

4

Percentage woningen naar label B (of hoger) tov doelstelling

Percentage

25,60%

9,30%

Percentage nul-op-de-meter woningen tov doelstelling

Percentage

73,50%

2,00%

indicator

< 1,41

1,39

Oss label B of hoger

Percentage

58%

59%

Oss label C of hoger

Percentage

82%

89%

Oss Reductie CO2

Percentage

2%

2%

s-Hertogenbosch label B of hoger

Percentage

50%

62%

s-Hertogenbosch label C of hoger

Percentage

77%

82%

Bedrag

€ 90

€ 59

Betalingsachterstand huurders

Percentage

1,4%

1,9%

Huurachterstand huidige huurders

Percentage

0,4%

0,7%

Binnen gehaald in pre-incassofase

Percentage

80%

73%

Huurderving

Percentage

0,66%

0,63%

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

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.

Prestatieafspraak Gemeente 's-Hertogenbosch: voor 2017 68% woningen op label
A/B/C

Leefbaarheid per VHE
Tevreden klanten

Percentage

92%/68%

94,5%/68,9%

Wachttijd Gemeente Oss (2017: woonduur, 2018: inschrijfduur)

Jaar

n.b.*

n.b.

Wachttijd Gemeente 's-Hertogenbosch (op basis van inschrijfduur)

Jaar

7,9

8,3

Wachttijd Zorgvastgoed (2017: woonduur, 2018: inschrijfduur)

Jaar

n.b.*

n.b.

Slaagkans Gemeente Oss

Percentage

0,7%

1,02%

Slaagkans Gemeente 's-Hertogenbosch

Percentage

0,9%

0,24%

Slaagkans Zorgvastgoed

Percentage

1,8%

3,63%

Prettig thuis
Bijzondere doelgroep (huisvesten verblijfsgerechtigden)

Percentage

100%

100,00%

Kwaliteit van dienstverlening (KWH-label)

Score

7,5

7,7

Aedes Benchmark: huurdersoordeel

Score

7,8

7,4

Passend toewijzen

Percentage

> 95%

97,3%

Woningtoewijzing

Percentage

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

97%/1%/2%

Onze organisatie
Ziekteverzuim

Percentage

4,00%

5,35%

Personeelskosten per FTE

Bedrag

€ 76.681

€ 72.134

FTE

Aantal

190,00

195,04

VHE / FTE (volgens Benchmark)

Aantal

101,2

98,05

VHE ongewogen

Aantal

20.996

20.981

VHE gewogen (volgens Benchmark)

Aantal

19.224

19.123

Verkopen bestaand bezit

Aantal

75

57

Aedes benchmark: bedrijfslasten per VHE

Bedrag

€ 730

€ 822

Interest Coverage Ratio inclusief verkopen (ICR)

Score

3,46

3,67

Debt-Service Coverage Ratio inclusief verkopen (DSCR)

Score

1,34

1,32

Operationele kasstroom voor rente en aflossing

Bedrag

€ 39,3 mln.

€ 45,0 mln

Operationele kasstroom na rente en aflossing

Bedrag

€ 1,8 mln.

€ 4,5 mln

Operationele kasstroom na rente en aflossing na verkopen

Bedrag

€ 12,7 mln.

€ 13,8 mln
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3.3.2 Toelichting afwijkingen
In navolgende paragrafen worden de afwijkingen van de realisatie 2018 ten opzichte
van de normstelling 2018 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

Naam
Begroting 2018
Gemeente 's-Hertogenbosch
Oeterselaan
52
Orthen Links fase 1
4
Orthen Links fase 2
28
Gemeente St. Michielsgestel
Centrum St. Michielsgestel
3
Gemeente Oss
Horzak Hoeve 1 (NOM)
24
Piekenhoef (NOM)
33
Verkoop kavels via Bernhoven C.V.
26
Visserskerk
Totaal BrabantWonen 2018
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DAEB
DAEB
Niet DAEB
woningen woningen woningen Parkeer(vhe)
NOM (vhe)(vhe)
plaatsen

Totaal
Verkoop kavels
verbindingen

4
19

4
19

3

3

54

26

26
114

26

166

60

80

0

0

60

Bovenstaand is de afwijking tussen begroting en realisatie weergegeven per project.
Het project Oeterselaan wordt opgeleverd in Q1 2019. De start van de projecten
Horzak Hoeve 1 en Piekenhoef zijn doorgeschoven naar 2019. Het project Visserskerk
is in 2018 opgeleverd, de planning daarvan was Q4 2017. Voor de oorzaken van de
vertragingen verwijzen wij naar paragraaf 1.1.1.
Aantallen nieuwbouw in aanbouw (inclusief opgeleverde nieuwbouw)

Begroting 2018
Orthen links fase 4
Boschveld vlek 3
Studentenhuisvesting Paleiskwartier
Sibeliuspark
Talentencampus
Visserkerk
Soos66
De Erven
Piekenhoef
Vijfeiken
Totaal in aanbouw ultimo 2018

Aantal
785
-9
-36
-200
-74
-45
54
-42
-20
-33
-4
376

Nadere toelichting:
 Orthen Links fase 4 (onderdeel fase 2) - Oorspronkelijk planden we de
uitvoering van de 9 appartementen fase 4 gelijktijdig met fase 2. Start bouw vindt
plaats na de oplevering van fase 2 in 2020.
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 Boschveld vlek 3 - Uit onderzoek bleek dat de Nul Op de Meter niet haalbaar is
voor de 36 appartementen. Hierdoor verschoof de aankoop van de grond en start
bouw naar 2019.
 Studentenhuisvesting Paleiskwartier - De locatie waar de 200
studentenwoningen gepland waren is niet meer beschikbaar, waardoor een snelle
realisatie van het project niet meer mogelijk is. De start bouw vindt niet eerder
plaats dan in 2020.
 Sibeliuspark - Dit project is in de ontwikkelingsfase. Start bouw verschoof naar
2019.
 Talentencampus - Dit project is in de ontwikkelingsfase, start bouw verschoof
naar 2020.
 Visserskerk – Dit project werd in T1-2018 opgeleverd. Oorspronkelijk stond de
oplevering gepland en begroot voor 2017.
 Soos66 (Kapelsingel) - Begin maart 2018 besloot het College dat ontsluiting van
het appartementencomplex vanaf de Kapelsingel is toegestaan. Hierdoor pasten we
het plan aan van 42 naar 36 appartementen. Door alle bezwaren van omwonenden
en besluitvormingsduur bij de gemeente heeft dit project bijna een jaar vertraging
opgelopen.
 De Erven fase 2 – Het bleek dat de gemeente nog niet alle grond had aangekocht
op de uitbreidingslocatie waardoor de start bouw werd verschoven naar T1-2020.
In plaats van 20 woningen nemen we in de 1e fase 40 eengezinswoningen op turnkey basis af.
 Piekenhoef - Planning was dat de grond in december zou worden afgenomen.
Door alle bezwaren van omwonenden en besluitvormingsduur bij de gemeente liep
dit project een paar maanden vertraging op. Grondafname werd daarom
verschoven naar februari 2019 en start bouw naar mei 2019.
 Vijfeiken - Met de gemeente en aannemer maakten we afspraken waardoor we in
T3-2018 zijn gestart met de bouw. Gedurende het traject zijn er echter wijzigingen
in de oorspronkelijke turn key overeenkomst aangebracht door de aannemer. In
plaats van 24 woningen nemen we 20 eengezinswoningen op basis van turn key af.
Aantal Renovaties
Begroting 2018

Aantal vhe
510

Schilderstraat
-21
Vivaldi- Handelstraat
-50
Weidonk- Gassedonklaan
-73
Oude Bogardestraatje
6
Karel de Vijfde
-31
De Savornin Lohmanlaan / Dreeslaan Vlijmen
-24
Gerrit van der Veenplein
-31
Karel Doormanstraat / Hertog Jan 1 straat / Singelzicht
68
Hertewissel e.p.
-120
Angoralaan
-119
Bosschepad
-16
Realisatie 2018

99

Nadere toelichting:
 Schilderstraat –De start uitvoering verschoof door de benodigde
voorbereidingstijd, waaronder het onderzoek conform de Flora- en faunawet valt,
naar 2019.
 Vivaldistraat/Händelstraat Gezien de technische kwaliteit en de capaciteit van
de afdeling, die nodig is om de inhaalslag van de vertraagde renovatieprojecten
2017 te maken, schoven we deze projecten door naar 2020.
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 Weidonk-Gassedonklaan - Ten tijde van het opstellen van de begroting was
verwacht dat besluitvorming in september afgerond kon worden. Echter door
vertraging is de start bouw verschoven naar 2019.
 Oud Bogardestraatje - Het investeringsbesluit is in 2017 goedgekeurd, echter
door de sterk oplopende levertijden van o.a. buitenkozijnen werd het project niet
meer in 2017 uitgevoerd. Het project voerden we in T1-2018 uit.
 Karel de Vijfde straat - Dit project, bestaande uit 31 eengezinswoningen, zou
worden gerenoveerd naar NOM. In T1-2018 besloot het DT geen NOM renovaties
meer uit te voeren. Hierdoor was het nog niet duidelijk of de start van de uitvoering
dit jaar gehaald wordt. Opleveringen stond gepland in 2019.
 De Savornin Lohmanlaan/Dreeslaan Vlijmen - De vertraging van dit project
komt door de langere voorbereidingstijd door de nieuwe Flora- en faunawet. De
start uitvoering verschoof door de benodigde voorbereidingstijd naar 2019.
 Gerrit van der Veenplein – In T1-2018 besloot het DT geen NOM renovaties meer
uit te voeren. Voor dit project wordt een nieuw plan gemaakt waardoor het project
verschoof naar 2019.
 Karel Doormanstraat/Hertog Jan I straat/Singelzicht - Dit project was niet
opgenomen in de begroting, omdat we voornemens waren de projecten nog eind
2017 uit te voeren. De aannemer had meer tijd nodig voor de voorbereiding,
waardoor we in 2018 starten en opleveren.
 Hertewissel e.o. - Dit project bestaande uit 120 meergezinswoningen besteedden
we in T2-2018 aan. De start van de uitvoering planden we in september 2018,
maar dit vertraagde omdat de aannemer te maken heeft met langere levertijden en
moeite heeft met het contracteren van derden. Door de vertraging leverden we de
woningen pas op in 2019.
 Angoralaan – Dit project maakte onderdeel uit van de pilot met Heijmans inzake
NOM. Begin 2017 hebben we besloten dat NOM voor dit type woningen niet
haalbaar is. Oorspronkelijk plan was dat deze eengezinswoningen in 2018 werden
gerenoveerd, maar dit vertraagde omdat de aannemer te maken heeft met langere
levertijden. Hierdoor verschoven ook de laatste woningen door naar 2019.
 Bosschepad – Dit project bestaande uit 24 eengezinswoningen besteedden we in
december 2018 aan. De start van de uitvoering planden we in december 2018 maar
dit vertraagde, omdat de aannemer te maken heeft met langere levertijden.
Hierdoor leverden we 16 woningen pas op in 2019.
Aantal opgeleverde woningen met label B of hoger
Alle nieuwbouwwoningen hebben minimaal label A. Alle renovaties hebben minimaal
label B. In 2018 leverden we 175 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 slechte energielabel zijn de
percentages score label B en C of hoger, zowel in ’s-Hertogenbosch en Oss hoger
uitgevallen dan de norm.
Aantal opgeleverde woningen NOM
In de begroting waren de projecten Horzak Hoeve 1 en Piekenhoef opgenomen met
respectievelijk 24 en 33 NOM woningen. Deze start van deze projecten schuift door
naar 2019. We realiseerden 4 NOM woningen in het voormalige buurtcentrum De
Brink.
3.3.2.2 Tevreden klanten
Betalingsachterstand huurders
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 1.1.7.
Wachttijd Oss / Zorgvastgoed – In november 2018 vervingen we de woonduur in Oss
en bij ons zorgvastgoed door inschrijftijd, doordat we vanaf 5 november de conversie
naar Woonservice Oss realiseerden.
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Via een bezwaarformulier konden woningzoekenden bezwaar maken tegen de
toegekende inschrijftijd. In totaal ontvingen we bijna 300 bezwaren. Deze handelen
we in T1-2019 af. De inschrijftijd voor BrabantWonen halen we nu uit Katoomba.
Slaagkansen
Door de opgeleverde nieuwbouwwoningen en huurmutaties in Oss en het
zorgvastgoed is de slaagkans hoger uitgevallen dan de norm. Helaas is de slaagkans
in ’s-Hertogenbosch lager uitgevallen dan de norm. Dit komt met name door de
gespannen huurwoningmarkt. Wij verwachten dat die druk de komende jaren verder
toeneemt. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar paragraaf 1.1.5.
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.
Operationele kasstromen & kengetallen
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 3.3.1 en paragraaf 4.3.
3.4
Risicomanagement
De realisatie van de doelstellingen van BrabantWonen en haar continuïteit zijn mede
afhankelijk van het vermogen om risico’s tijdig te identificeren, adequaat te
analyseren en effectief te managen. Dit wordt ook wel risicomanagement genoemd.
Risicomanagement is dan ook een continu proces van risico’s definiëren, monitoren,
analyseren, bijsturen, beheersen en verantwoorden. Daarbij moeten we niet alleen
oog hebben voor de ‘harde kant’ maar ook voor de ‘zachte kant’. Voor de harde kant
gebruiken we vaak de normeringen van externe stakeholders. De zachte kant heeft
deze normeringen nauwelijks, maar de ervaringen van de afgelopen jaren leren ons
dat houding en gedrag, stijl van leidinggeven en de aanwezigheid van check en
balances een belangrijke rol spelen. We spreken hierbij vooral over mensen,
risicobewustzijn, kennis, vaardigheden, beloningen, integriteit, cultuur, waarden,
vertrouwen en communicatie.
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.
In het conceptueel kader van het MCS staan vijf begrippen centraal:
 Bestuurlijke informatievoorziening
 Planning & control
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Risicomanagement
Organisatiestructuur
Informatiestructuur

In onze visie draagt het continu verbeteren van deze begrippen bij aan het realiseren
van een integraal risicomanagementsysteem.
Ontwikkelingen risicomanagement 2018
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 2018 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 2018 zijn beoordeeld
en waarbij interne auditrapportages zijn uitgebracht betreffen:
 Afrekening huurdersonderhoud BrabantZorg;
 Afrekening servicekosten;
 Belastinglast;
 Extracomptabele boekingen;
 Autorisatiebeheer IT omgeving;
 Energielabels;
 Fiscaliteit dagelijks onderhoud;
 Fraude;
 Huurprijsmutaties;
 Jaarlijkse huurverhoging;
 Objectgegevens;
 Privacy;
 WNT verantwoording.
Opvolging van bovenstaande aanbevelingen en actiepunten wordt periodiek
gemonitord door de concerncontroller. Bij niet nakomen van de planning wordt door
het bestuur maatregelen getroffen.
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.
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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 projectcontroller
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.
Voor deze projectontwikkelingsrisico’s willen wij financiële buffers aanhouden.
Uitkomst CaR
De uitkomst van de CaR berekening van onze nieuwbouwprojecten in eigen beheer
ultimo 2018 is € 1,5 miljoen (2017: € 1,6 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
Dit betreft een project bestaande uit 27 bouwkavels en 2 kavels voor patiowoningen.
In 2017 en 2018 zijn binnen dit project 8 respectievelijk 11 kavels verkocht. De
resterende 8 bouwkavels en 2 kavels voor patiowoningen hebben een gezamenlijke
waarde van circa € 0,7 miljoen.
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. We streven naar start bouw in 2019. De taxatiewaarde van de grond
bedraagt per 31 december 2018 € 0,9 miljoen. (eind 2017 € 0,9 miljoen).
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Grondpositie locatie Bernhoven Veghel
Na terugtrekkende bewegingen van Bernhoven en BrabantZorg is er geen reden voor
ons om maatschappelijk vastgoed op deze locatie te ontwikkelen. Ultimo 2017 hadden
we het economisch eigendom van een deel van de grond op het ziekenhuisterrein in
Veghel. Bernhoven C.V. was juridisch eigenaar en heeft het eigendom op de gehele
grondpositie overgedragen aan BrabantWonen. Deze grondpositie wordt in 2019
verkocht.
Verbindingen
Ontwikkelcombinatie Bernhoven C.V.
 Ziekenhuisterrein Veghel
 Het ziekenhuisterrein in Veghel wordt in 2019 verkocht aan Zenzo.
 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 € 0,5 miljoen. Dit
verlies is voorzien in de jaarrekening van de verbinding.
Ontwikkelingscombinatie Willemspoort C.V.
 Noord
In 2018 is gestart met de realisatie van de laatste fase (Gebouw G). De 71
appartementen in gebouw G worden eind 2019 opgeleverd. In 2018 is invulling
gezocht voor gebouw A en K. Een deel van deze grondpositie is in 2018 verkocht
onder voorbehoud. Er wordt gezocht naar een koper voor het resterende gedeelte.
Dit lijkt moeilijk verkoopbaar. Indien dit resterende gedeelte niet wordt verkocht,
wordt een verlies verwacht van € 0,3 miljoen op Willemspoort Noord.
 Zuid
Binnen Willemspoort Zuid vindt ontwikkeling van de eerste woningbouwprojecten in
2019 plaats. De verwachting is dat de bouw start in 2020. Met ons is overeengekomen
dat gebouw A en B (circa 150 woningen) worden afgenomen.
In totaal worden circa 400 woningen gebouwd. De bouw van de woningen is
afhankelijk van de verkoop van de parkeergarage. Indien deze parkeergarage niet
verkocht wordt, kan de woningbouw niet worden gerealiseerd.
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. In 2019 wordt de GREX geactualiseerd.
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. Ons maximale financiële risico bedraagt € 0,1
miljoen.
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AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Om te kunnen voldoen aan deze wet- en regelgeving is door middel van
verschillende interne maatregelen hieraan invulling gegeven. Ons privacybeleid werd
zowel intern als extern getoetst. Naar aanleiding van deze audits perfectioneerden we
ons privacybeleid.
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 2018 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) BrabantWonenGOWillemspoort B.V.
f) BrabantWonenBelegdVastgoed B.V. in liquidatie
g) 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.
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 2018 ziet er als
volgt uit:
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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.
BrabantWonenBelegdVastgoed B.V.
n.v.t.
100% In het verleden is deze opgericht als fiscale beleggingsinstelling. Voor de
(in liquidatie)
toekomst zijn de plannen nog onduidelijk
g.
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
h.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven
AM. B.V.
66,67% Het optreden als beherend vennoot van Ontwikkelcombinatie Bernhoven C.V.
Beheer B.V.
i.
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven
AM. B.V.
66,67% Het (her)ontwikkelen en realiseren van vastgoed op de ziekenhuisterreinen
C.V.
Bernhoven in Oss en Veghel.
j.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk
AM. B.V.
50,00% Het ontwikkelen, doen realiseren van huur- en koopwoningen in het gebied
C.V.
Meerendonk in ’s-Hertogenbosch.
k.
Ontwikkelingscombinatie Meerendonk
AM. B.V.
50,00% Het optreden als beherend vennoot van Ontwikkelcombinatie Meerendonk C.V.
Beheer B.V.
l.
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.
m.
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.
n.
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
o.
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, 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 2018 zochten we concreet afstemming over:
 Aangifte vennootschapsbelasting 2014 tot en met 2016:
o Toegepaste winstsplitsing;
o De fiscale fusiedatum van Stichting Nieuw Berlerode en BrabantWonen;
o Duurzaamheid van de afwaarderingen op het vastgoed;
o Mogelijke afwaardering voorafgaand aan sloop;
 Overdrachtsbelasting inzake verkoop vastgoed aan Zayaz in de jaren 2009 en 2012;
 Belaste verhuur parkeerplaatsen en garages.
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 herbestedingsreserve.
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.
3.4.4 Treasury
We onderkennen de volgende treasury risico's:
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%.
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Door spreiding van gelden voorkomen we dat 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 2018 blijven we met een saldo liquide middelen van € 6,7 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. Bij het aantrekken van
nieuwe leningen spreiden we het risico.
Tegenpartijrisico
Uitgegeven collegiale lening (DAEB)
Per ultimo 2018 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 2018 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 gemeld, moet vooraf toestemming
gevraagd worden bij het AW. Binnen de niet-DAEB tak staat er ultimo 2018 € 26,1
miljoen aan leningen uit aan onze verbindingen. Dit zijn:
1. De lening aan Bernhoven CV via BrabantWonen GO Bernhoven BV bedraagt ultimo
2018 € 1,9 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 ’sHertogenbosch Oost CV. Tevens hebben we voor € 0,9 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. Op korte termijn wordt een ontheffingsverzoek
ingediend voor boekjaar 2018. We verwachten dat de lening en rekeningcourant niet
terug te ontvangen. Hiervoor hebben we een voorziening in de jaarrekening gevormd.
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
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 2018
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1.

Balans per 31 december 2018
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
Ref.

31 december 2018

31 december 2017
EUR

EUR

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software

8.1

1.169

1.105
1.169

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

8.2.1
8.2.2
8.2.4

1.981.791
129.405
34.969

8.2.3

20.003

1.105

1.689.204
283.151
33.071
12.126
2.166.168

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

2.017.552

8.3
8.3.1

5.916

5.676
5.916

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

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

284
7.710
9.223
132

Som der vaste activa

5.676

285
6.645
32.163
133
17.349

39.226

2.190.602

2.063.559

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

8.5
1.887
7.094

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

1.584
3.511
8.981

5.095

-

-

8.6
8.6.1
8.6.2

2.636
1.642

2.398
1.448

8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.6.6

535
1.532
1.532
667

1.942
503
1.667

8.7

8.544

7.958

6.684

22.988

24.209

36.041

2.214.811

2.099.600
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Ref.

31 december 2018

31 december 2017
EUR

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3

635.971
913.099
138.219

EUR

690.875
814.027
44.168
1.687.289

EGALISATIEREKENING
VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening reorganisatiekosten
Voorziening deelnemingen

1.549.070

-

-

8.9
8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.9.4

13.229
1.417
19.097

470
14.228
55
20.938
33.743

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

8.10
8.10.1
8.10.1

340
405.847

8.10.2

33.971

35.691

447
426.513
31.094
440.158

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

458.054

8.11
120
18.582
3.196
3.501
264
3.399
24.559
-

131
23.655
5.152
5.618
257
1.542
20.350
80
53.621

56.785

2.214.811

2.099.600
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2.

Winst-en-verliesrekening over 2018
(x € 1.000)
Ref.

2018

2017
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

125.969
5.131
-5.820
-12.329
-35.342
-21.250

EUR
131.352
4.667
-5.458
-11.316
-28.498
-17.715

56.359

1.388
-1.492
-10
9.2

73.032

3.375
-582
-25
-114

2.768

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3

10.276
-587
-5.966

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

9.4.1

-33.501

-5.409

9.4.2

125.659

1.619

9.4.3
9.4

350

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

9.5.1
9.5.2
9.5

0
-0

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

3.723

9.8
9.9

4.392

218
92.508

9.6

9.7.1
9.7.2
9.7

13.437
-622
-8.423

-3.572

2.232
-2.190
0

42

-1.445

-1.146

470
-14.034

759
-14.972
-13.564

-14.213

137.467

61.303

-1.089
1.841

-17.666
531

138.219

44.168
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3.

Kasstroomoverzicht 2018
Directe methode (x € 1.000)
2018

2017

Operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Ontvangsten overige
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Betalingen aan werknemers
Betalingen aan leveranciers onderhoud
Betalingen overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Betalingen leefbaarheid externe uitgave niet
investering gebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

126.992
5.131
1.378
13.166
169

132.422
5.762
12.607
148
146.836

14.042
31.750
20.481
14.704
1.390
13.290
983

14.617
26.752
24.956
15.611
11.310
709

19.825

Kasstroom uit operationele activiteiten

150.939

11.067
116.465

105.022

30.371

45.917

Investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woningen VOV
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstromen MVA

10.396
2.820
973

Betalingen investering nieuwbouw
Betalingen investeringen woningverbeteringen
Betalingen aankoop woningen VOV
Betalingen investeringen overig
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

23.949
7.488
3.811
1.007

14.189

Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA
Ontvangsten verbindingen
Uitgaven verbindingen

13.553
1.934
7.804

21.599
6.036
2.165
36.255

29.801

-22.066

-6.511

1.938
624

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

23.290

1.537
482
1.314

1.055

-20.752

-5.456

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

19.300
6.446
177

23.347
2.636
177
25.923

26.160

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-25.923

-26.160

Mutatie liquide middelen

-16.304

14.301

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12
Mutatie liquide middelen 2018

22.988
6.684

8.687
22.988
-16.304

14.301
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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 (€ 127 miljoen) als servicecontracten (€ 5,1
miljoen). De lagere huurinkomsten zijn met name te verklaren door de lagere huren bij
Zorgvastgoed als gevolg van einde exploitatieafspraken. In 2018 hebben we € 1,4
miljoen aan STEP-subsidies ontvangen. Deze hebben we gepresenteerd onder
overheidsontvangsten. De overige ontvangsten (€ 13,2 miljoen) hebben met name
betrekking op de afkoop van de kapitaallasten van commerciële ruimtes door
BrabantZorg (7,0 miljoen), een door BrabantZorg betaalde schadevergoeding (€2,4
miljoen), doorbelastingen van hoofdzakelijk investeringen aan BrabantZorg (2,0 miljoen)
en een verzekeringsuitkering voor brandschade ( € 0,3 miljoen) Het restant komt voort
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 (€ 14,0 miljoen) bestaan naast de salarissen ook uit de betalingen voor
sociale lasten en pensioenen. De onderhoudsuitgaven bedragen € 31,7 miljoen voor
contract, dagelijks- en planmatig onderhoud (exclusief verbeteringen).
De overige uitgaven 2018 (€ 20,5 miljoen) zijn lager dan 2017. Dit wordt met name
verklaard doordat we 2017 voor € 2,8 miljoen in ons kantoorpand aan de Venusstraat
hebben geïnvesteerd. Deze post bestaat hoofzakelijk uit:









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

€
€
€
€
€
€
€
€

6,0
4,9
1,9
1,5
1,3
1,0
0,5
0,1

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

De rente op leningen (€ 14,7 miljoen) is lager dan in het boekjaar 2017, dit is het gevolg
van vervroegde aflossingen en geen nieuwe financieringen in 2017 en 2018.
In 2018 hebben we € 1,3 miljoen saneringsheffing betaald. In 2017 zijn we hier niet voor
aangesproken.
De afdracht verhuurderheffing á € 13,3 miljoen is hoger dan vorig jaar. Dat komt door
een hoger tarief voor 2018 (0,591%) t.o.v. 2017 (0,536%). Daarnaast zijn de WOZ
waarden gemiddeld 6% per VHE gestegen.
In 2018 hebben we € 19,8 miljoen aan vennootschapsbelasting betaald. Hiervan heeft
6,8 miljoen betrekking op voorgaande jaren en 12,9 miljoen op 2018.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De desinvesteringen in materiële vaste activa bestaan uit verkopen van bestaand bezit
(€ 10,4 miljoen) en verkopen van woningen Verkoop onder Voorwaarden (€ 2,8 miljoen).
Daarnaast hebben er grondverkopen plaatsgevonden in Deuteren (0,1 miljoen) en in de
Bergse Heihoek (0,9 miljoen).
De investeringen in materiële vaste activa á € 36,2 miljoen betreffen
nieuwbouwprojecten (€ 23,9 miljoen), onderhoudsinvesteringen (€ 7,5 miljoen) en
terugkopen van woningen Verkoop onder Voorwaarden (€ 3,8 miljoen).
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Onze grootste nieuwbouwprojecten zijn:
 Orthen Links
€ 3,6
 Willemspoort
€ 6,6
 Oeterselaan
€ 3,7
 Horzak Noord
€ 2,0
 Het Vijfeiken
€ 2,0

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

De ontvangsten uit verbindingen betreft ontvangsten voor verkochte kavels inzake het
project Park Zwanenberg en de aflossing van de rekeningcourant door
BrabantWonenEnergie. De uitgaven betreffen uitgaven voor de grondexploitatie van
Bernhoven CV. We hebben inmiddels met Autoriteit Wonen afgesproken vanaf 1 januari
2019 geen gelden meer voor te financieren voor onze verbindingen.
De overige investeringen hebben betrekking op investeringen in onze activa ten dienste
van. In 2017 zijn deze gepresenteerd onder overige uitgaven.
Kasstroom financieringsactiviteiten
Er hebben geen nieuwe financieringen plaatsgevonden. Naast de bestaande
aflossingsverplichtingen zijn er extra, vervroegde, aflossingen gedaan op de bestaande
leningportefeuille. De kasstromen van 2018 boden ruimte om leningen waarbij een
renteconversie van toepassing was tegen gunstige voorwaarden vervroegd in te lossen.
In totaal zijn er een 4 leningen vervroegd ingelost met een waarde van € 7,4 miljoen. Dit
betrof 1 ongeborgde en 3 door het WSW geborgde financieringen.
De aflossingen (€ 25,9 miljoen) bestaan uit aflossingen van leningen onder borging van
WSW (€ 19,3 miljoen), aflossingen DAEB op niet door WSW geborgde financieringen
(€ 6,4 miljoen) en aflossingen op leningen niet-DAEB (€ 0,2 miljoen).
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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 zijn werkzaam binnen de regio ’s-Hertogenbosch en Oss en is
werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet.
De statutaire vestigingsplaats is Oss, de feitelijke vestigingsplaats is Venusstraat 2 te Oss
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 16024144.
4.2
Grondslagen voor consolidatie
De bijdrage van de individuele groepsonderdelen van Stichting BrabantWonen aan de
groepscijfers van BrabantWonen is in 2018 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 2018 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
BrabantWonen
(in liquidatie)
-

Aandeel in kapitaal
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
BelegdVastgoed B.V. te Oss

100%
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%
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4.3
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.
4.4
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Gedurende het boekjaar hebben er geen acquisities of desinvesteringen van
groepsmaatschappijen plaatsgevonden.
4.5
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, namen wij de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen op in hoofdstuk 4 of bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.
4.6
Schattingswijzigingen
In de jaarrekening 2018 is geen sprake van schattingswijzigingen.
4.7
Presentatiewijzigingen
In 2018 zijn geen presentatiewijzigingen doorgevoerd.
4.8
Stelselwijzigingen
In de jaarrekening 2018 is geen sprake van stelselwijzigingen.
4.9
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 nemen we op onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet
opgenomen in het kasstroomoverzicht.
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4.10 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.
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
Kasstroomoverzicht:
- Ontvangsten verhuur en
servicecontracten
- Desinvesteringskasstromen
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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.

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: 93,9%/6,1%.

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:
- 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
Regelgeving
In artikel 35 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat de jaarrekening moet worden
opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijke
Wetboek waarbij uitsluitend de afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10, 11, 13 en 16 van
overeenkomstige toepassing zijn. In artikel 30 van het Besluit Toegelaten Instellingen
2015 (BTIV) zin de niet van toepassing zijnde artikel van Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek opgenomen. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2017, richtlijn 645 van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (herzien in 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.
5.3
Verwerking verplichtingen
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 uitdagingen 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 definitief ontwerp
fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. Zie verder
voorzieningen.
5.4
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.
5.5

Materiële vaste activa

Algemene uitgangspunten
Tenzij we bij de afzonderlijke balansposten iets anders vermelden, 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.
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Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de
verwachte lagere opbrengstwaarde.
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs hebben we bepaald als de som van alle direct toe
te rekenen uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur. Op grond schrijven we niet af. Verkregen subsidies die we kwalificeren als
investeringssubsidie brengen we in mindering op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens activeren we hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct
toerekenbare interne kosten en transactiekosten. Toerekening van rente vindt plaats
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 maakt 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.
5.5.1 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 6.3.14. 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.

99

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.
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
2018’).
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 met tussenkomst van een externe taxateur.
Om de basisversie toe te kunnen passen hebben wij 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 hebben
wij 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.
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op
waarderingscomplexniveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het
mogelijk gehele waarderingscomplex als eenheid aan de derde partij te verkopen. Alle
verhuureenheden van ons maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een
afzonderlijk waarderingscomplex.

100

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
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 contract huur,
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.
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Wij hebben de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018
voorgeschreven parameters en uitgangspunten toegepast. De belangrijkste
uitgangspunten zijn:
Parameters
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
woongelegenheden
e.v.
Prijsinflatie
1,60%
2,50%
2,30%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
Loonstijging
2,00%
2,90%
2,80%
2,70%
2,50%
2,50%
2,50%
Bouwkostenstijging
5,60%
5,90%
2,80%
2,70%
2,50%
2,50%
2,50%
Leegwaardestijging Noord
7,20%
4,60%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
Brabant
Instandhoudingsonderhoud
€ 853
€ 853
€ 853
€ 853
€ 853
€ 853
€ 853
per vhe (referentieobject)
Mutatieonderhoud - EGW
€ 883
€ 883
€ 883
€ 883
€ 883
€ 883
€ 883
Mutatieonderhoud - MGW
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
Mutatieonderhoud € 199
€ 199
€ 199
€ 199
€ 199
€ 199
€ 199
studenteneenheid
Mutatieonderhoud € 663
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
€ 663
zorgeenheid (extramuraal)
Beheerkosten - EGW
€ 436
€ 436
€ 436
€ 436
€ 436
€ 436
€ 436
Beheerkosten - MGW
€ 428
€ 428
€ 428
€ 428
€ 428
€ 428
€ 428
Beheerkosten € 403
€ 403
€ 403
€ 403
€ 403
€ 403
€ 403
studenteneenheid
Beheerkosten - zorgeenheid
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
€ 395
(extramuraal)
Achterstallig onderhoud per
VHE
Gemeentelijke OZB (% van Gemeentelijke tarieven 2018 (%) zoals gepubliceerd uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde
WOZ)
met waardepeildatum 1-1-2017
Belastingen, verzekeringen
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
en overige zakelijke lasten
als percentage van de WOZ
(exclusief gemeentelijke OZB
die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven
2018, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ
waarde met
waardepeildatum 1 januari
2017)
Verhuurderheffing, als
0,561%
0,561%
0,592%
0,592%
0,593%
0,567%
0,567%
percentage van de WOZ
Boveninflatoire
1,00%
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%
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
8,10%
8,10%
8,10%
8,10%
8,10%
8,10%
8,10%
doorexploiteren
Mutatiekans (range) bij
2%-50,3 % 2%-50,39% 2%-50,39% 2%-50,39% 2%-50,39% 2%-50,39% 2%-50,39%
doorexploiteren
Mutatiekans (gem.) bij
8,96%
8,11%
8,11%
8,11%
8,11%
7,15%
6,78%
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
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
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
7,11%
7,11%
7,11%
7,11%
7,11%
7,11%
7,11%
doorexploiteren
Disconteringsvoet (range) 6,66%-7,42% 6,66%-7,42% 6,66%-7,42% 6,66%-7,42% 6,66%-7,42% 6,66%-7,42% 6,66%-7,42%
bij doorexploiteren
Disconteringsvoet (gem.) bij
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
uitponden
Disconteringsvoet (range) 6,81%-7,80% 6,81%-7,80% 6,81%-7,80% 6,81%-7,80% 6,81%-7,80% 6,81%-7,80% 6,81%-7,80%
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.
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Is de woongelegenheid op basis van WWS punten gereguleerd dan is de toe te passen
huur het minimum van de markthuur danwel 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
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
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
en maatschappelijk
e.v.
onroerend goed
Prijsinflatie
1,60%
2,50%
2,30%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud BOG
€ 5,40 per m2 bvo
Instandhoudingsonderhoud MOG
€ 6,55 per m2 bvo
Mutatieonderhoud BOG
€ 9 per m2 bvo
Mutatieonderhoud MOG
€ 10,80 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 2018 (%) zoals gepubliceerd
Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten als
percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd
op de gemeentelijke tarieven 2018,
uitgedrukt in een percentage van de
WOZ waarde met waardepeildatum 1
januari 2017)
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
2018
2019
2020
parkeergelegenheden
Prijsinflatie
1,60%
2,50%
2,30%
Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud garagebox
Beheerkosten parkeerplaats
Beheerkosten - garagebox
Belastingen en
verzekeringen, uitgedrukt in
een percentage van de
WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari
2017
0,24%
0,24%
0,24%
Splitsingskosten
€ 518
€ 518
€ 518
Verkoopkosten
€ 518
€ 518
€ 518
Mutatieleegstand (in
maanden)
6
6
6
Overdrachtskosten (% van
de berekende waarde)
7%
7%
7%
Disconteringsvoet (gem.) bij
6,58%
6,58%
6,58%
doorexploiteren
Disconteringsvoet (range)
6,55%-6,64% 6,55%-6,64% 6,55%-6,64%
bij doorexploiteren
Disconteringsvoet (gem.) bij
6,58%
6,58%
6,58%
uitponden
Disconteringsvoet (range)
6,55%-6,64% 6,55%-6,64% 6,55%-6,64%
bij uitponden

2021

2022
2,20%

2023

2024
e.v.

2,00%

2,00%

2,00%

0,24%
€ 518
€ 518

0,24%
€ 518
€ 518

0,24%
€ 518
€ 518

€ 50 per jaar
€ 166 per jaar
€ 26 per jaar
€ 37 per jaar

0,24%
€ 518
€ 518
6
7%
6,58%

6
7%
6,58%

6
7%
6,58%

6
7%
6,58%

6,55%-6,64% 6,55%-6,64% 6,55%-6,64% 6,55%-6,64%
6,58%

6,58%

6,58%

6,58%

6,55%-6,64% 6,55%-6,64% 6,55%-6,64% 6,55%-6,64%
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Parameters
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zorgvastgoed
e.v.
Prijsinflatie
1,60%
2,50%
2,30%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
Instandhoudingsonderhoud
€ 8,60 per m2 bvo
Mutatieonderhoud
€ 10,80 per m2 vvo
Marketing
14 % van de markthuur
Beheerkosten
2,5 % van de markthuur op jaarbasis
Belastingen en verzekeringen,
uitgedrukt in een percentage van de
WOZ waarde met waardepeildatum 1
januari 2017
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
Ja
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
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

1,60%-2%
Eindwaarde volgens
handboek
8,57%-9,40%

Toegepaste
parameter binnen
bandbreedtes
2%-2,50%
7,20%-15,92%
7,21%-10,46%

€ 5,40 p/m² - € 6,55 p/m² € 5,10 p/m² - € 7,50 /m²

1,60%-2%
Eindwaarde volgens
handboek

2%-2,50%

8,72%-9,55%

6,56%-8,86%

€ 8,60 p/m²

€ 6,25 p/m² - € 7,50 p/m²

7,41%-11,0%

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.
Onderhoud:
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud
op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2018 beter passend.
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.
Onderhoud:
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud
op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2018 beter passend.
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 2018 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
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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.
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.
Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen
vergelijkende cijfers opgenomen.
5.5.2 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. Voorts wordt rente
tijdens de bouw toegerekend in overeenstemming met paragraaf 6.3.10.
Bijzondere waardevermindering
Wij beoordelen op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte realiseerbare
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waarde lager is dan de verwachte totale geactiveerde kosten bij oplevering, is sprake van
een onrendabele investering. Bij de bepaling of de onrendabele investering leidt tot een
bijzondere waardevermindering, worden de boekwaarde en de marktwaarde van de
kasstroom genererende eenheid, waartoe de onroerende zaken gaan behoren,
betrokken. Indien en voor zover de onrendabele investering groter is dan het verschil
tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de betreffende kasstroom genererende
eenheid, is sprake van een bijzondere waardevermindering van het vastgoed in
ontwikkeling.
Indien en voor zover de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van het
vastgoed in ontwikkeling, dan wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil gewaardeerd
en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.
5.5.3 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 welke 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
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.
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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.
5.6

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
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.
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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
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, alsmede de, in overeenstemming met
paragraaf 6.3.10, toegerekende rente.
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.
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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, alsmede de, in
overeenstemming met paragraaf 6.3.11, toegerekende rente.
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 gevorm 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 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.
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
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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.
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 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.
5.11.4 Voorziening deelnemingen
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde 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.
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, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
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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 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. Voor het
verslagjaar 2018 bedroeg dit maximumpercentage:
 3,9% (1,4 % inflatie 2017 + 2,5%) voor huishoudsinkomens tot en met € 41.056
(inkomensjaar 2016);
 5,4% (1,4% inflatie 2017 + 4%) voor huishoudsinkomens boven € 41.056
(inkomensjaar 2016).
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 verantwoorden we 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, verwerken we de
projectopbrengsten en de projectkosten 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 verwerken we de
opbrengsten als netto-omzet in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de
gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten
verwerken we dan 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 verwerken we de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en
verliesrekening. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post
onderhanden projecten. De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van vastgoed
in ontwikkeling verantwoorden we 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
verantwoorden we 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 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 verwerken we op grond van de arbeidsvoorwaarden in
de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
6.3.6 Pensioenlasten
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, welke voortvloeien uit deze rechten van ons personeel, zijn
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). We
betalen hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder
dan de helft betaalt. We verwerken de pensioenregeling volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premies verantwoorden we als last.
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 ultimo december 2018 is de
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 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.
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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.
6.3.8 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Waardevermeerderingen op effecten verwerken we 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 verwerken we tijdsevenredig, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten houden we rekening 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 activeren we voor kwalificerende activa gedurende de periode van de
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het
actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente berekenen we 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. Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten hanteren we dit
boekjaar een gemiddelde rentevoet van 1,9% (gemiddelde rente lening portefeuille
vermenigvuldigd met vreemd vermogen gedeeld door totaal vermogen per
31 december 2018). Geactiveerde rente brengen we in de winst- en verliesrekening in
mindering 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
verantwoorden we onder deze categorie.
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6.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op
waarde mutaties van op actuele waarde geactiveerde activa.
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 treasury statuut waarin opgenomen het financieel
beleid vastgesteld door de treasury commissie. In het treasurystatuut 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 2018 geen
derivaten.
Prijsrisico
Wij lopen risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder
financiële vaste activa Overige effecten en onder vlottende activa Effecten. Wij beheersen
het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.
Valutarisico
Wij hebben enkel beleggingen en financieringen in euro’s en lopen geen valuta- risico.
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.
Voor schulden met variabele renteafspraken lopen wij zeer beperkt (schuld met variabele
rente bedraagt ultimo 2018: € 9,0 miljoen, zijnde 3 roll-over leningen) risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. De negatieve
rentestanden van deze tijd zorgen per saldo voor een lager percentage op deze leningen
dan de opslag die deel uitmaakt van de afspraken.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen wij risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. 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
treasurystatuut 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 haar
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.
Liquiditeitsrisico
De beschikbare liquiditeiten monitoren we dagelijks over een periode van minimaal 12
maanden. Investeringsverplichtingen gaan we uitsluitend aan wanneer we zeker hebben
gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd. Voor zover noodzakelijk
verstrekken we nadere zekerheden aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De
vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille monitoren we.
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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 wil 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 aanzienlijke kasstromen verkopen uit bestaand
bezit. Over 2017 en 2018 is om deze reden geen extra niet-DAEB financiering
aangetrokken. De verwachting is dat wij ook in 2019 de niet-DAEB investeringen uit
eigen middelen kunnen financieren en voor haar DAEB financiering kan volstaan met het
aantrekken van WSW geborgde financiering. Met de vrije operationele kasstromen in
2018 losten we leningen vervroegd af waar relatief hoge percentages van toepassing
waren. Ook voor 2019 verwachten we enkele leningen vervroegd af te kunnen lossen en
daar waar nodig te herfinancieren met de huidige lage rentestand. Voor de
beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk 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.

Langlopende
vorderingen
Kortlopende
vorderingen
Liquide middelen
Langlopende
schulden
Kortlopende
schulden

Nominale waarde
31-12-2018

Reële waarde
31-12-2018

Reële waarde
31-12-2017

€ 18.305

Nominale
waarde 3112-2017
€ 39.226

€ 17.349
€ 8.544

€ 8.544

€ 7.958

€ 7.958

€ 6.684
€ 438.692

€ 6.684
€ 382.949

€ 22.988
€ 458.054

€ 22.988
€ 399.766

€ 55.087

€ 55.087

€ 56.785

€ 56.785

€ 48.965
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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 2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

7.410
-6.305

Boekwaarden per 31 december 2017

1.105

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

470
-406
64

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

7.880
-6.711

Boekwaarden per 31 december 2018

1.169

De investeringen in de immateriële vaste activa betreffen investeringen in
computerprogrammatuur zoals implementatie van MAX/Mareon/Fox (Klantportaal,
Contact, Kennisbank, Voorraad), ontwikkelen nieuw design BrabantWonen.nl, Awareness
campagne, integrale Cloud strategie en implementatie Markt Interface extern WRV.
We hanteren in de immateriële vaste activa voor computerprogrammatuur een lineaire
afschrijvingstermijn van 5 jaar.
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8.2
Vastgoedbeleggingen
De mutaties in de vastgoedbeleggingen voor DAEB- en niet-DAEB-vastgoed:

DAEBvastgoed in
exploitatie
EUR

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie
EUR

DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
EUR

Niet-DAEB
vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen
exploitatie
EUR

Stand 31 december 2017
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

1.048.362
746.569
-105.727

262.362
67.458
-46.669

15.289
-3.163

-

Boekwaarden per 31 december 2017
Herclassificatie als gevolg van scheidingsvoorstel
Herrekende boekwaarde per 31 december 2017

1.689.204
159.815
1.849.019

283.151
-159.815
123.336

12.126
12.126

-

4.521
-1.919
-82
-5.357
119.170
-

231
-326
-609
6.571
-

25.740
-159

218
-16
-

16.439
132.772

202
6.069

Stand 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

1.221.190
869.417
-108.816

Boekwaarden per 31 december 2018

1.981.791

Mutaties 2018
Investeringen
Corrrecties/samenvoegingen
Sloop
Verkoop
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Overig
Herclassificaties
Overboekingen
afronding
Totaal mutaties 2018

-1.169
-16.535

-202

7.877

-

105.550
43.682
-19.827

26.106
-6.103

-

129.405

20.003

-

Onder de post herclassificaties, als gevolg van scheidingsvoorstel, zijn niet-DAEB
woningen opgenomen die in het splitsingsplan zijn overgeheveld naar de DAEB-tak. Deze
herclassificatie is verwerkt in de beginstand.
Wij maken hierbij gebruik van administratieve splitsing. Ons splitsingsplan is door het
Ministerie goedgekeurd op 24 juli 2018. In totaal betreft dit een waarde van € 160
miljoen.
De som van de herwaarderingen van vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum
€ 913 miljoen.
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per balansdatum € 1.073,2
miljoen. De WOZ waarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per balansdatum
€ 2.669 miljoen (2017: € 2.529 miljoen).
8.2.1 DAEB vastgoed in exploitatie
De marktwaarde van onze totale vastgoedportefeuille in exploitatie laat ten opzichte van
het voorgaand boekjaar een toename zien van ruim € 139 miljoen. Deze
waardeontwikkeling van 7 % is marktconform als we een confrontatie maken met de
regionale woningmarkt in Oss en Den Bosch.
Onze DAEB tak laat een stijging zien van € 132,8 miljoen. Hiervan is € 119,2 miljoen een
gevolg van de positieve marktwaarde ontwikkeling. Het restant van de toename wordt
veroorzaakt door opleveringen nieuwbouw, sloop en verkopen bestaand bezit.

121

De overboekingen betreffen 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
2018 is vervreemd. De waardeverandering betreft de waarde mutatie in 2018 van het
vastgoed in exploitatie.
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.
Parameters
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet
Looptijdherziening
Mutatie leegstand
Markthuur
Markthuur

BOG, MOG en ZOG
Gehanteerd in
Mogelijke Effect op
Effect op
marktwaardebepaling afwijking marktwaarde (€ marktwaarde in %
Full
10% €
-17.115.137
-6,2%
Full
-10% €
18.740.335
6,8%
Full
5 jaar €
-354.770
-0,1%
Full
12 mnd €
-335.966
-0,1%
Full
10% €
5.626.896
2,1%
Full
-10% €
-5.358.788
-2,0%

In bovenstaande analyse hebben we de gevoeligheid van de marktwaarde in kaart
gebracht op de disconteringsvoet, markthuur en de effecten bij mutatie. De marktwaarde
hebben we berekend met +/- van 10% op de disconteringsvoet zoals die is gehanteerd in
de marktwaardebepaling. Zoals blijkt uit bovenstaande tabel fluctueert de marktwaarde
binnen de gestelde range van de disconteringsvoet in totaliteit met € 35,9 miljoen. De
effecten bij mutatie hebben we enerzijds bepaald door de looptijd bij herziening aan te
passen van 10 jaar naar 5 jaar. Deze aanpassing leidt tot een daling van € 0,4 miljoen op
de marktwaarde. Anderzijds hebben we de leegstand bij mutatie aangepast van 6
maanden naar 12 maanden. Dit geeft een effect van € 0,3 miljoen negatief. Een groter
effect is zichtbaar bij een aanpassing van de markthuren. Indien we de markthuren
aanpassen met +/- 10% fluctueert de marktwaarde binnen een range van € 10,9
miljoen.
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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Parameters
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet
Mutatiegraad
Mutatiegraad
Markthuur
Markthuur

Woningen
Gehanteerd in
Mogelijke
marktwaardebepaling afwijking
Basis
10%
Basis
-10%
Basis
10%
Basis
-10%
Basis
10%
Basis
-10%

Effect op
Effect op
marktwaarde (€ marktwaarde in %
€ -121.736.944
-6,7%
€
143.671.232
7,9%
€
33.576.296
1,8%
€
-35.482.579
-1,9%
€
17.212.043
0,9%
€
-23.023.117
-1,3%

Zoals is af te lezen uit bovenstaande tabel zorgt een aanpassing op de disconteringsvoet
met +/-10% voor een zowel positief als negatief effect op de marktwaarde van om en
nabij de 7%. In absolute bedragen beweegt de marktwaarde binnen een range van €
265,4 miljoen. De aanpassingen die zijn doorgevoerd op zowel de mutatiegraad als de
markthuur zorgen voor substantieel kleinere effecten.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld
per woning teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunten voor:
2018
Disconteringsvoet
7,10 %
Streefhuur per maand
€ 590 per woning
Lasten onderhoud en beheer per jaar
€ 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.o.v.
Effect op beleidswaarde
uitgangspunt
(x € 1.000,-)
Disconteringsvoet
0,5% hoger
€ 77.703 lager
Streefhuur per maand
€ 25 hoger
€ 43.334 hoger
Lasten onderhoud en
€ 100 hoger
€ 54.513 lager
beheer per jaar
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in
ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot
aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, zoals ook geduid in het
bestuursverslag.
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals
opgenomen in het Handboek en bedraagt per 31 december 2018 € 1.073,2 miljoen.
De opbouw van de beleidswaarde per 31 december 2018 laat zich als volgt presenteren:
DAEB
Niet-DAEB
Totaal
vastgoed in
vastgoed in
vastgoed in
exploitatie
exploitatie
exploitatie
(x € 1.000,-)
(x € 1.000,-)
(x € 1.000,-)
Marktwaarde per 31 december
1.981.791
129.405
2.111.196
2018
Aanpassing naar beleid
273.591
19.941
293.532
doorexploiteren
Aanpassing naar huurbeleid (max
401.396
17.693
419.089
streefhuur)
Aanpassing onderhoudsnorm naar
223.970
9.227
233.197
beleid
Aanpassing beheerskosten naar
89.884
2.301
92.185
werkelijke uitgaven beheer en
leefbaarheid
Totaal aanpassingen
988.841
49.162
1.038.003
Beleidswaarde per 31 december
992.950
80.243
1.073.193
2018
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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.
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.
8.2.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Het niet-DAEB vastgoed laat een enorme waardedaling zien ten opzichte van 2017. Zoals
al toegelicht bij het DAEB vastgoed in exploitatie wordt deze mutatie hoofdzakelijk
verklaard door de overheveling van vastgoed vanuit de niet-DAEB tak naar de DAEB tak.
Deze woningen die zijn overgeheveld als gevolg van het scheidingsvoorstel zijn
verantwoord onder de post herclassificatie als gevolg van scheidingsvoorstel.
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.
8.2.3 DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
In het boekjaar activeerden we voor onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag van
€ 0,2 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

11.606.691

ORT opgeleverde projecten nieuwbouw

85.286
11.521.405
5.013.935
16.535.340

Activering renovaties

Niet DAEB
Overboeking
Opgeleverde projecten stichtingskosten nieuwbouw
ORT opgeleverde projecten nieuwbouw
Activering renovaties

-217.800
15.780
-202.020
-202.020
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In 2018 namen we 23 woningen Orthen links, 3 woningen St Michielsgestel, 54 woningen
Vissershof en 4 NOM woningen De Brink in gebruik. Deze ingebruikname leidt tot een
overboeking tegen marktwaarde verhuurde staat van ruim
€ 11,6 miljoen.
De renovaties Singelzicht, Oude Litherweg, Oud Bogardenstraatje, Marconistraat, Hertog
Jan I straat en Karel Doormanstraat rondden we in 2018 af. Dit leidt tot een investering
in het materiële vaste activa in exploitatie van bijna € 5,0 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.
8.2.4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De mutaties in de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn:
Onroerende
zaken
verkocht
onder
voorwaarden
EUR
Stand 31 december 2017
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs

32.342
729

Boekwaarden 31 december 2017

33.071

Mutaties 2018
Investeringen
Overnames/nieuwe consolidatie
Desinvesteringen
Herwaardering
Waardeveranderingen
Terugneming van waardeveranderingen

2.488
-3.490
2.961
-61

Totaal mutaties 2018

1.898

Stand 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen

31.340
3.629

Boekwaarden per 31 december 2018

34.969
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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 2018 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-en-verliesrekening.
Jaarlijks passen we ook een waardemutatie toe op basis van de taxatiewaarde ultimo
boekjaar. Deze waardemutatie verloopt ook via de niet gerealiseerde
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
Tot 1 januari 2018 verkochten we 180 woningen en per 1 januari 2018 waren er 5
woningen op voorraad. In 2018 voegden we 1 woning, die voorheen in ons vastgoed in
exploitatie zat, toe aan de voorraad koopgarantwoningen. Gedurende 2018 kochten we
19 woningen terug (€ 3,58 miljoen), verkochten we 13 woningen onder voorwaarden (€
2,49 miljoen) en verkochten we 4 woningen in de vrije sector omdat we hier break-evenpoint bereikten. We verantwoorden € 3,05 miljoen, bestaande uit de
waardeveranderingen (€ 2,96 miljoen) en de terugneming van de waardeveranderingen
(€ 0,09 miljoen), in de resultatenrekening onder niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden (zie 9.4.3).
Mutaties in aantallen:
Stand 1-1-2018
Woningen verkocht onder voorwaarden per 1-1-2018
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 1-1-2018
Totaal aantal woningen VoV 1-1-2017

180
5
185

Mutaties woningen verkocht onder voorwaarden 2018
Aantal woningen verkocht onder voorwaarden per 1-1-2018
Terugkoop 2018
Verkoop 2018
Woningen verkocht onder voorwaarden per 31-12-2018

180
-19
13
174

Mutaties voorraad 2018
Voorraad 1-1-2018
Terugkoop 2018
Nieuwe koopgarantwoningen
Verkoop VoV 2018
Verkoop vrije markt 2018
Voorraad per 31-12-2018

5
19
1
-13
-4
8

Stand 31-12-2018
Woningen verkocht onder voorwaarden per 31-12-2018
Voorraad gelabelde verkoopwoningen VoV 31-12-2018
Totaal aantal woningen VoV 31-12-2018

174
8
182
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8.3
Materiële vaste activa
8.3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De mutaties in de materiële vaste activa zijn:
Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen Totaal

EUR
Stand 31 december 2017
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Boekwaarden 31 december 2017
Mutaties 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Totaal mutaties 2018
Stand 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2018

EUR

10.650
-6.934

6.036
-4.076

16.686
-11.010

3.716

1.960

5.676

810
-314

197
-130
-323

1.007
-130
-637

496

-256

240

11.395
-7.183

4.836
-3.132

16.232
-10.316

4.212

1.704

5.916

De investeringen betreffen de aanschaf van auto’s (€ 0,08 miljoen), meubilair en
(her)inrichting van onze kantoorgebouwen aan o.a. de Venusstraat in Oss (€ 0,81
miljoen) en de uitbreiding van computerapparatuur met laptops, tablets, telefooncentrale
en camerabewaking (€ 0,13 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 10jaar
- Computerapparatuur & kantoormachines
lineair 5 jaar
- Gereedschappen & machines
lineair 5 jaar
- Voertuigen & aanhangers
lineair 5 jaar
8.4
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa specificeren we als volgt:
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
EUR
Stand per 1 januari 2018
Mutaties
Investeringen
Resultaat deelnemingen
Voorzieningen
Stand per 31 december 2018

Latente
belastingvorderingen

Leningen u/g
EUR

EUR

285

6.645

32.163

-

1.065
-

-22.940

284

7.710

9.223

-1

Overige
financiële
vaste activa
EUR
133

-

Subtotaal
EUR
39.226

-1

1.065
-1
-22.941

132

17.349
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8.4.1 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

Totaal

Aandeel BW
in resultaat

Eigen
vermogen per
31 december

Aandeel BW
in Eigen
vermogen

100%

-0

-0

208

208

50%

0

0

25

12

50%

1

1

128

64

33%

-3

-1

-1

-0

-2

-0

360

284

100%

2.499

2.499

-18.685

-18.685

67%

-464

-308

-617

-412

2.035

2.190

-19.302

-19.097

Totaal

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

Resultaat
boekjaar

Het resultaat deelnemingen betreft de resultaten zoals verantwoord onder 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 8.9.4 voorziening deelnemingen.
8.4.2 Latente belastingvordering(en)
Het verloop van de belastingvordering(en) specificeren we als volgt:
2018
Opgenomen
onder
financiële
vaste activa
EUR

2017
Opgenomen
onder financiële
vaste activa
EUR

Stand per 1 januari

6.645

4.668

Mutaties
Tijdelijke verschillen

1.065

1.977

Stand per 31 december

7.710

6.645

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van verschillen tussen de waardering van
activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Voor zover
deze verschillen tijdelijk van aard zijn, wordt hiervoor een latentie gevormd. Verder was
ultimo 2017 nog sprake van fiscaal compensabele verliezen.
De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht:
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 2018 € 2,11 miljard. De fiscale boekwaarde
bedraagt ultimo 2018 € 2,28 miljard.
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Het totale waarderingsverschil ultimo 2018 van € 170 miljoen wordt niet volledig
gewaardeerd omdat alleen rekening is gehouden met tijdelijke verschillen waarbij in de
toekomst een duidelijk afwikkelmoment zal zijn. Er is sprake van een duidelijk
afwikkelmoment bij vastgoed dat binnen de komende 10 jaar wordt verkocht, vastgoed
dat is aangewezen voor sloop en vastgoed waarop een fiscaal afschrijvingspotentieel
zichtbaar is.
Aangezien BrabantWonen haar beleid heeft afgestemd op haar volkshuisvestelijke
karakter, is bij het contant maken van de resterende verschillen, de veronderstelling
gehanteerd dat er in de toekomst geen afwikkelmoment zal zijn van de te vormen
latentie. Hierdoor bedraagt de contante waarde van de berekende latentie nihil. De
omvang van de verschillen, die niet in de waardering van de latente belastingvorderingen
zijn verwerkt, bedraagt nominaal € 121,6 miljoen.
De latentie is tegen de contante waarde opgenomen.
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.
8.4.3 Leningen u/g
De leningen u/g betreffen de volgende contracten:
Einde looptijd

Rente

31-dec-18
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
1.923
9.223

De verstrekte leningen hebben een vaste rente voor de restant looptijd. De reële waarde
bedraagt € 9,19 miljoen. Voor deze leningen zijn geen zekerheden verkregen. De daling
van de leningen u/g wordt veroorzaakt door de voorziening voor oninbaarheid die wij
hebben getroffen op de lening GOGWO B.V.
8.4.4 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 (zie paragraaf 8.2.1.).
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8.5

Voorraden

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

2018

2017

EUR

EUR

1.887
7.094
-

1.584
3.511
-

8.981

5.095

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 2017
Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

3.666
-155

Boekwaarden per 31 december 2017

3.511

Mutaties 2018
Investeringen
Verkoop
Waardeveranderingen
Totaal mutaties 2018

4.436
-763
-90
3.583

Stand 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

7.339
-245

Boekwaarden per 31 december 2018

7.094

De voorraad bestemd voor de verkoop betreft 8 onverkochte koopgarantwoningen die we
in 2018 terugkochten en waarvan de verkoop pas in 2019 plaatsvindt (€ 1,84 miljoen) en
3 aangekochte woningen Orthen in ’s-Hertogenbosch (€ 0,05 miljoen) voor de
herstructurering van Orthen Links. De voorraad in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
betreft de kavels van de Bergse Heihoek in Berghem (€ 0,7 miljoen), het voormalig
ziekenhuisterrein Bernhoven in Veghel (€ 5,6 miljoen) en de grond aan de Saal van
Zwanenbergsingel in Oss (€ 0,8 miljoen).
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8.6
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.
8.6.1 Huurdebiteuren
2018

2017

EUR

EUR

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

4.104
-1.468

4.108
-1.710

Totaal huurdebiteuren

2.636

2.398

De stijging van de huurdebiteuren is het gevolg van de lagere voorziening wegens
oninbaarheid in vergelijking met 2017. Circa 26% van de huurdebiteuren heeft
betrekking op vorderingen op BrabantZorg (2017: 29%).

8.6.2 Overheidsinstellingen

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Oss
's-Hertogenbosch
Heusden
Sint Oedenrode

Totaal vorderingen op gemeenten

2018

2017

EUR

EUR

14
1.627
1

18
1.427
2
1

1.642

1.448

De vordering op de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft betrekking op subsidie voor de
gebiedsontwikkeling van Orthen-Links.
8.6.3 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 Energie B.V.
Vordering op deelneming in BrabantWonen GO Bernhoven B.V.
Totaal
vorderingen
deelgenomen

op

maatschappijen

waarin

2018

2017

EUR

EUR

932
-932
531
4

800
513
625
4

535

1.942

wordt
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8.6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2018
EUR

Vennootschapsbelasting

1.532

2017
EUR

-

8.6.5 Overige vorderingen

BrabantZorg
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

2018

2017

EUR

EUR

366
1.166

332
171

1.532

503

De vorderingen op BrabantZorg hebben hoofdzakelijk betrekking op de afrekening van de
extramuralisatie 2018 en de correctie op de kapitaallasten en exploitatielasten van
zorgcomplexen. De overige vorderingen zijn gestegen door een vordering als gevolg van
niet geleverde grond Horzak I.
8.6.6 Overlopende activa
De overlopende activa hebben met name betrekking op vooruitbetaalde zakelijke lasten
waaronder licenties, serviceovereenkomsten ICT, verzekeringen en huur gebouwen.
8.7

Liquide middelen

Kas/bank/giro
Totaal liquide middelen

2018

2017

EUR

EUR

6.684

22.988

6.684

22.988

Wij beschikken niet over een kredietfaciliteit bij de huisbankier. De liquide middelen
staan ter vrije beschikking. Onze stand van de liquide middelen is sterk gedaald ten
opzichte van 2017. We hebben de liquide middelen gebruikt voor onze uitgaande
kasstromen. Door de hoge stand van de liquide middelen ultimo 2017, het achterblijven
van de project- en onderhoudskasstromen en de afkoop van de kapitaalslasten van de
commerciële ruimten door BrabantZorg hebben we in 2018 geen leningen aangetrokken.
8.8

Eigen vermogen

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar 2018
Stand per 31 december

2018

2017

EUR

EUR

1.549.070

1.504.902

138.219

44.168

1.687.289

1.549.070
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8.8.1 Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

8.8.2 Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
2018

2017

EUR

EUR

Stand per 1 januari

814.027

809.685

Realisatie als gevolg van verkoop
Overboeking vanuit overige reserve

-3.379
102.451

-8.196
12.538

Stand per 31 december

913.099

814.027

In het vermogen namen we per 31 december 2018 een herwaarderingsreserve op van
€ 913,1 miljoen. De herwaarderingsreserve heeft voor € 869,4 miljoen betrekking op het
DAEB vastgoed in exploitatie en voor € 43,7 miljoen betrekking op het niet-DAEB
vastgoed in exploitatie.
Per 31 december 2018 is totaal € 913,1 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in
de overige reserves begrepen (2017: € 814,0 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
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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 beheerslasten hoger
dan 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 2018 ad € 138,2 miljoen als volgt te bestemmen:
- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad € 138,2 aan de overige
reserves toe te voegen.
8.9
Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per 1
januari 2018

Dotaties

EUR

Ontrekkingen

Vrijval

EUR

EUR

Stand per 31
december
2018
EUR

Onrendabele investeringen nieuwbouw
Latente belastingverplichtingen
Reorganisatiekosten
Deelnemingen

470
14.228
55
20.938

17.247
768
-1.841

-101
-12.811
-812
-

-4.387
-11
-

13.229
1.417
19.097

Totaal

35.691

16.174

-13.724

-4.398

33.743

8.9.1 Onrendabele investeringen nieuwbouw

Boekwaarde per 1 januari

2018

2017

EUR

EUR

470

1.524

Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval

17.247
-3.043
-1.445

4.914
-5.855
-113

Boekwaarde per 31 december

13.229

470

De dotatie van de voorziening wordt verklaard door het treffen van voorzieningen voor
nieuwe projecten waarbij er een investeringsbesluit in het boekjaar is genomen. Deze
voorziening ziet toe op de nieuwbouwprojecten Nutsschool Eindhovenlaan, Horzak Noord
Hoeve I, Piekenhoef, Vijfeiken en Nieuwe Iemhof.
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8.9.2 Voorziening latente belastingverplichting

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

2018

2017

EUR

EUR

14.228

-

-12.811
-

14.228
-

1.417

14.228

In eerdere jaren hebben we ons vastgoed fiscaal afgewaardeerd bij een duurzame
waardedaling van de WOZ-waarde van meer dan 30%. De belastingdienst is van mening
dat de door BrabantWonen verwerkte waardedaling in eerdere boekjaren niet volledig
duurzaam was. Hierdoor heeft een correctie plaatsgevonden op de eerder verwerkte
waardedaling en is de toekomstige opwaardering vele malen kleiner.
Ultimo 2018 bestaat nog wel 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. De voorziening is contant gemaakt tegen 2,39%.
8.9.3 Voorziening reorganisatiekosten
2018

2017

EUR

EUR

Boekwaarde per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Boekwaarde per 31 december

55

218

768
-812
-11

1.550
-1.472
-241

-

55

De voorziening reorganisatiekosten vormen we voor kosten die direct samenhangen met
de goedgekeurde organisatieontwikkeling fase I en fase II met betrekking tot
advieskosten, transitievergoedingen, outplacement (begeleidings-/opleidingskosten) en
doorlopende salariskosten. In 2018 rondden we fase II af en vormden we een nieuwe
voorziening voor de medewerkers die in fase III op krimpfuncties geplaatst zijn.
We gaven € 0,8 miljoen uit aan reorganisatiekosten. Transitievergoedingen, die we pas in
2019 uitbetalen, namen we op onder kortlopende schulden.
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8.9.4 Voorziening deelnemingen
2018

2017

EUR

EUR

Stand per 1 januari

20.938

21.470

Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval

-1.841
-

-532
-

-1.841

-532

19.097

20.938

Stand per 31 december

De voorziening deelneming heeft betrekking op het aandeel in het negatieve eigen
vermogen van BrabantWonen Holding B.V. van € 18,69 miljoen (2017: € 21,18 miljoen)
en Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. € 0,41 miljoen (2017: € 0,003
miljoen). De mutatie in het boekjaar is het gevolg van het resultaat over het lopende
boekjaar van deze deelnemingen.
8.10

Langlopende schulden

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

Stand per
31
december
2018

Aflossingsverplichting
2019

Resterende
looptijd
> 1 jaar

Resterende
looptijd
> 5 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

447
424.429

107
18.582

340
74.293

0
331.554

33.340

835

3.340

29.165

458.216

19.524

77.973

360.719

In de tabel presenteren we per ultimo 2018 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 € 382,9 miljoen (2017: 399,8 miljoen). De
marktwaarde baseren we op de marktrente van de komende jaren. Vanwege de
vervroegde aflossingen daalt ook onze marktwaarde van de leningenportefeuille.
Van de € 424,4 miljoen leningen aan kredietinstellingen is € 416,1 miljoen geborgd bij
het WSW.
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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

Aflosbaar
over 4 jaar

EUR

Aflosbaar
over 5 jaar

EUR

EUR

109
18.686

110
20.276

112
16.614

9
18.717

835

835

835

835

19.630

21.221

17.561

19.561

8.10.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2018 van de schulden/leningen overheid en kredietinstellingen:
Schulden/
leningen
overheid
EUR
Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)

Schulden/
leningen
kredietinstellingen
EUR

Overige
schulden

Totaal

EUR

EUR

552

450.168

-

450.720

-105

-25.739

-

-25.844

Stand per 31 december (lang- en kortlopend)

447

424.429

-

424.876

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

107
340

18.582
405.847

-

18.689
406.187

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:
2018
2017
Vastrentende leningen
Restschuld (inclusief kortlopend deel) per balansdatum
447
552
Gemiddelde rente
1,50%
1,50%
Gemiddelde looptijd
5,0
6,0
Reële waarde
444
550
Schulden/leningen kredietinstellingen
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

2018

2017

415.429
3,10%
20,5
375.457

441.168
3,30%
16,9
392.438

2018

2017

9.000
0,60%
20,8
7.048

9.000
0,60%
21,1
6.778
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Deze leningen hebben de volgende kenmerken:
Renteherziening leningportefeuille
Geen herziening
Roll-over
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
> 10 jaar

2018

2017

390.026
9.000
22.850
3.000
-

404.007
9.000
27.769
6.027
3.917

424.876

450.720

8.10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

2018

2017

EUR

EUR

1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen

30.541
553

29.699
-1.390

Schuld per 1 januari

31.094

28.309

2.488
-1.431
2.748
-93
-906

2.225
622
1.924
72
-2.077

71

19

2.877

2.785

31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen

30.599
3.372

30.541
553

Schuld per 31 december

33.971

31.094

Mutaties
Terugkoopverplichting 2018
Teruggekochte woningen
Waardeverandering
Terugneming waardeverandering
Terugkoopverplichting naar kortlopende schulden
Afwaarderingen terugkoopverplichting naar kortlopende
schulden
Saldo mutaties

De verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden laat in
2018 een mutatie zien van € 2,88 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door mutaties in
verkoop (€ 2,49 miljoen), terugkoop van woningen (€ 1,43 miljoen) en mutaties in de
waarde van de verkochte woningen (€ 2,65 miljoen). We hebben in 2019 4 woningen
verkocht (€ 0,9 miljoen), waardoor we deze opnamen onder de kortlopende schulden.
Wij zien € 2,65 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 € 2,74 miljoen en de terugneming
van de waardeverandering (- € 0,09 miljoen).
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8.11

Kortlopende schulden en overlopende passiva
2018

2017

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

18.582
120
3.196
3.501
264
3.399
24.559
-

23.655
131
5.152
5.618
257
1.542
20.350
80

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

53.621

56.785

Specificatie schulden aan gemeenten

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

2018

2017

EUR

EUR

2

17
7
2
-3
3

-3
14

-

Aflossingsverplichtingen gemeenten volgend boekjaar
Gemeente Oss

107

105

Totaal schulden aan gemeenten

120

131

2018

2017

EUR

EUR

Specificatie overige schulden

Nog niet vervallen rente
5.202
Nog te verwerken huur
14.494
Voorziening glasfonds
529
Te betalen verlofrechten
352
Te restitueren servicekosten
489
Uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur nog niet is ontvangen 1.378
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden < 1 jaar
835
Te betalen vergoedingen reorganisatie < 1 jaar
1.281
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

24.559

5.534
7.558
651
397
920
1.861
2.059
1.370
20.350

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.
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8.12

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

8.12.1 Huurverplichtingen
De met derden aangegane huurverplichtingen betreffen:
Verhuurder

Betreft

Van Schijndel Gasstraat 20, Oss

Jaarhuur
€ 510.319

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 makelaardij
Van der Krabben, MSD en IBN.
8.12.2 Investeringsverplichtingen
De omvang van de investeringsverplichtingen op onze nieuwbouwprojecten bedraagt
eind 2018: € 33,04 miljoen. Naar verwachting voldoen we deze verplichtingen binnen
twee jaar. Daarnaast gingen we investeringsverplichtingen aan voor opknapbeurten voor
€ 2,31 miljoen.
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. ale
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.
8.12.3 Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar gingen wij verplichtingen aan voor dagelijks onderhoud voor een
totaalbedrag van € 0,5 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 € 3,08 miljoen.
8.12.4 Heffing saneringsfonds
Het saneringsfonds is er om noodlijdende corporaties er financieel weer bovenop te
helpen. In 2018 was er een heffing van € 1,27 miljoen voor dit fonds. In de prognose
voor de jaren 2018 t/m 2022 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 2019 saneringsheffing
geheven wordt, bedraagt dit een last van € 1,13 miljoen.
8.12.5 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 2018 bedraagt dit obligo € 16,0 miljoen (2017: € 16,84 miljoen). Deze
verplichting is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om
eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, doet WSW geen
beroep op deze obligoverplichting. Indien het WSW dit obligo opeist, dienen wij het
bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken. Wij kunnen, indien noodzakelijk,
aan deze verplichting voldoen door het nog niet benutte deel van het bestaande
financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig een aanvullende lening aan te trekken
binnen het aanwezige faciliteringsvolume.
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8.12.6 Borgstelling
Onderstaande bedrijven gaven aan ons een bankgarantie af:
Project
Bernhoven GO B.V.
Oeterselaan
Oeterselaan
Dommelsch Huys St. Michielsgestel
Horzak 2 x 22 app.
Park Zwanenberg
Park Zwanenberg cluster 2
't Vijfeiken
Vissershof
Watersteeg Veghel
Willemspoort blok G

Bedrijf
BAM Groep N.V.
Bouwgroep Moonen B.V.
Bouwgroep Moonen B.V.
Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling
Bouwbedrijf Van Schijndel BV
Immens Installatietechniek
Muller
Muller Bouw
Bouwbedrijf L. van de Ven
Moonen Onderhoud & Renovaties
Heijmans Vastgoed B.V.

Omschrijving
Rentegarantie nr. 36434
Ref.nr. NLNTFSBGI0000108
Bankgarantie nr. NLHG0051238
Concerngarantie
Garantie nr. NLHG0053040
Bankgarantie nr. NLHG0035645
Bankgrantie nr. NLHG00054767
Uitvoeringsgarantie GU703729BBG
Bankgarantie nr. NLHG0051295
Bankgarantie nr. GU282115BGA

Retour/vervalt
looptijd project
31-3-2019
31-3-2019
17-12-2019
laatste deeloplevering
1-7-2018
looptijd project
3 mnd. na oplevering
31-09-2019
30-9-2019
30-6-2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
1.400.000
249.400
240.000
16.200
208.840
179.080
51.862
120.908
100.000
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

8.12.7 Budgetten loopbaanplannen
Jaarlijks bouwt ons personeel een budget op voor loopbaanplannen. Ultimo 2018
bedraagt dit budget € 0,65 miljoen.
8.12.8 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 in 2019 bedraagt onze jubileumverplichting € 25.435.
8.12.9 Overige aansprakelijkheidsverplichtingen
BrabantWonen vormt samen met BrabantWonen Holding B.V. en BrabantWonen
BelgdVastgoed B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Met
BrabantWonen BelegdVastgoed B.V. en BrabantWonenEnergie B.V. vormt BrabantWonen
een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de voorwaarden zijn
BrabantWonen en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid verschuldigde belasting.
8.12.10 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.
8.13 Verbonden partijen
Wij merken alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis uitoefenen als verbonden partij aan. We hebben
met onze deelnemingen een zakelijke relatie. Transacties met onze deelnemingen
baseren we op gebruikelijke marktconforme afspraken en condities.
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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





2018

2017

EUR

EUR

125.103
1.758
126.861

129.904
2.458
132.262

-892

-910

125.969

131.352

"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

2018

2017

EUR

EUR

61.608
49.428
1.466
733
2.017
1.942
833
1.262
356
1.076
5.248

61.254
49.777
2.294
906
2.896
2.145
2.049
1.118
348
1.354
7.211

125.969

131.352

De daling van de huuropbrengsten in 2018 verklaren we met name door de daling van de
huuropbrengsten in het Zorgvastgoed. De daling in de huurprijzen heeft enerzijds te
maken met het bereiken van einde exploitatie voor diverse complexen: Maashorst,
Dijkstaete, Nieuwe Hoeven en St. Joachim & Anna (€ - 1,9 miljoen). Anderzijds gelden
vanaf 2018 nieuwe huurprijzen zoals overeengekomen met de fusie van ZGB (2) ultimo
2015 (€ - 5,2 miljoen). Verder wordt de daling veroorzaakt door verkopen bestaand bezit
(€ - 0,3 miljoen). Daar tegenover staat een toename van de huuropbrengsten door onze
op te leveren nieuwbouw (€ 0,5 miljoen), huurharmonisatie (0,5 miljoen) en de jaarlijkse
huurverhoging (€ 1,0 miljoen).
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9.1.2 Opbrengsten servicecontracten

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

2018

2017

EUR

EUR

5.131

4.667

-

-

5.131

4.667

9.1.3 Lasten servicecontracten
2018

2017

EUR

EUR

Stroomverbruik
Gasverbruik
Waterverbruik
Kosten schoonmaak
Kosten huismeesters
Overige lasten

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

-929
-1.623
-454
-787
-167
-721

Subtotaal

-5.055

-4.681

-765

-777

-5.820

-5.458

Toegerekende organisatiekosten aan servicekosten

Totaal lasten servicecontracten

9.1.4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
2018

2017

EUR

EUR

Toegerekende organisatiekosten aan verhuur
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

-13.402
1.073

-13.300
1.984

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten

-12.329

-11.316

De lasten verhuur en beheeractiviteiten zijn gestegen doordat de overige bedrijfslasten
zijn gestegen en de opbrengst uit geactiveerde productie eigen bedrijf is gedaald.
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9.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
De onderhoudslasten voor het vastgoed in exploitatie zijn:
2018

2017

EUR

EUR

Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)

-11.451
-16.511

-7.682
-13.587

Subtotaal

-27.962

-21.269

1.440

1.369

-26.522

-19.900

-8.830

-8.598

-35.352

-28.498

Interne dekking salariskosten
Subtotaal
Toegerekende organisatiekosten aan onderhoud
Totaal onderhoudslasten

Planmatig onderhoud zijn cyclische onderhoudsuitgaven, mutatie- en klachtenonderhoud
vallen onder de niet cyclische onderhoudsuitgaven.

In 2017 schoven we planmatig onderhoud door naar 2018, waardoor de lasten voor
planmatig onderhoud toenamen in 2018.
9.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2018

2017

EUR

EUR

Belastingen
Verzekeringen
Contributie
Verhuurderheffing

-5.926
-556
-87
-13.290

-5.736
-494
-99
-11.310

Subtotaal Belastingen, verzekeringen, verhuurderheffing

-19.859

-17.639

-119
-1.272

-77
-

-21.250

-17.716

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Saneringssteun
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie
bezit
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Het percentage verhuurderheffing steeg in 2018 naar 0,591% (2017: 0,536%). De
overige directe operationele lasten exploitatie bezit stegen naar € 1,39 miljoen (2017:
€ 0,08 miljoen) vanwege de saneringsheffing. In 2017 betaalden we geen
saneringsheffing, maar in 2018 werd deze wel geheven voor een bedrag van € 1,27
miljoen.
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

2018

2017

EUR

EUR

1.388
-1.492
-10
-

3.375
-582
-25
-

-114

2.768

De omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling heeft betrekking op de verkoop van de
kavels Bergse Heihoek (Berghem).
9.3
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille
9.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
2018

2017

EUR

EUR

Huurwoningen
Bedrijfsruimten

10.126
150

10.834
2.603

Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

10.276

13.437

2018

2017

EUR

EUR

9.3.2 Toegerekende organisatiekosten

Toegerekende organisatiekosten aan verkoop bestaand bezit
Verkoopkosten

-146
-441

-145
-477

Totaal toegerekende organisatiekosten

-587

-622

2018

2017

EUR

EUR

9.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Boekwaarde huurwoningen
Boekwaarde parkeren
Boekwaarde bedrijfsruimtes

-5.780
-10
-176

-6.217
-16
-2.189

Totaal boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-5.966

-8.422

Zie ook de post verkoop in het verloop van de activa wat is opgenomen in paragraaf 8.2
materiële vaste activa.
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9.4
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
9.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

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

2018

2017

EUR

EUR

-17.248

-2.707

-17.858
159

-2.094
-437

1.446
-

-171

-33.501

-5.409

De overige Niet-DAEB waardeverandering heeft met name betrekking op de vorming van
een voorziening voor de lening en rekening courant van onze verbinding GOGWO van
€ 17,34 miljoen.
9.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2018

2017

EUR

EUR

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

119.169
6.571
-81

11.077
-2.974
-6.484

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

125.659

1.619

Zie ook de posten waardeverandering en sloop in het verloop van de activa wat is
opgenomen in paragraaf 8.2 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

2018

2017

EUR

EUR

-2.656
3.005

-1.996
-

350

-1.996

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden bestaat uit een saldering van de ongerealiseerde waardeverandering op
basis van herwaardering (zie paragraaf 8.8.2) en de waardesprong van de verkopen
onder voorwaarden inclusief wederverkopen (zie paragraaf 8.2.4).
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9.5
Netto resultaat overige activiteiten
9.5.1 Opbrengst overige activiteiten
2018

2017

EUR

EUR

Omzet Verkoop onder Voorwaarden

-

2.232

Totaal opbrengsten overige activiteiten

-

2.232

9.5.2 Kosten overige activiteiten
De kosten hebben betrekking op de boekwaarde en verkoopkosten op de verkoop van
woningen verkocht onder voorwaarden.
2018

2017

EUR

EUR

Verkoopkosten Verkoop onder Voorwaarden

-

-2.190

Totaal kosten overige activiteiten

-

-2.190

9.6

Leefbaarheid

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

2018

2017

EUR

EUR

-365
-645
-1.010

-283
-426
-709

-435

-437

-1.445

-1.146

De uitgaven aan mens gerelateerde leefbaarheid (sociaal) nam toe doordat we de kosten
voor bestrijding van overlast en kosten voor het terugdringen van huurachterstand vanaf
2018 hier verantwoorden. Daarnaast namen de uitgaven aan vastgoed gerelateerde
leefbaarheid (fysiek) toe omdat we vanaf 2018 de kosten voor huismeesterkantoren en
wijkpunten aan leefbaarheid toerekenen. Daarnaast zijn de vergelijkende cijfers van
leefbaarheidskosten aangepast naar aanleiding van verbeterde inzichten. Hierbij is de
onderverdeling naar fysiek en sociaal leefbaarheid aangepast.
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9.7
Saldo financiële baten en lasten
9.7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2018

2017

EUR

EUR

Rente op vorderingen
Rente op liquide middelen

470
-

759
-

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten

470

759

2018

2017

EUR

EUR

9.7.2 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente langlopende schulden:
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen **
Rente kortlopende schulden:
- Kredietinstellingen **
- Overige schulden
Af: geactiveerde rente
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

-8
-13.861

-284
-14.930

-0
-382

-0
-29

217

271

-14.034

-14.972

** De hiervoor vermelde rentelast van de leningen kredietinstellingen specificeren we als
volgt:
2018

2017

EUR

EUR

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

-13.809
-52

-14.855
-75

Totaal rente langlopende schulden, leningen
kredietinstellingen

-13.861

-14.930

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

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

2018

2017

EUR

EUR

1.065
12.810
-11.366
-3.598

1.977
-14.228
-10.913
5.498

-1.089

-17.666

Een toelichting op de mutatie van de actieve latentie is opgenomen onder de financiële
vaste activa 8.4.2. In 8.9.2 hebben we een toelichting gegeven op de passieve latentie.
De fiscale aangiftes 2014 tot en met 2016 zijn na bespreking met de belastingdienst
gecorrigeerd. Dit heeft geleid tot een nagekomen VPB-last van € 3,6 miljoen.
De acute belastinglast is als volgt bepaald:
2018
EUR
Resultaat voor belastingen

EUR
137.467

Afschrijvingen
Tijdelijke verschillen
Permanente verschillen

-5.854
-80.776
-5.334

Totaal permanente en tijdelijke verschillen
-91.964
Fiscaal resultaat
45.503
Verliesverrekening
Resultaat na verliesverrekening
45.503
Vennootschapsbelasting
11.366
De effectieve belastingdruk over het boekjaar 2018 is:

8,3%

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve
belastingdruk ad 8,3% 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, de verwerking van interest en
de fiscaal niet aftrekbare heffing van de Aw.
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 2018 en
voorgaande jaren en belastinglatenties zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen
afwijken.
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De





belangrijkste standpunten betreffen:
Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
Het vormen van een herbestedingsreserve;
De afwaardering van het vastgoed gebaseerd op een afname van de WOZ-waarde;

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 2014 definitief geregeld.
9.9

Resultaat deelnemingen

Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat

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

Correctie 2017 resultaat Holding na afsluiting

2018

2017

EUR

EUR

2.499
0
-309
-1
1

373
1
-1
158
-1
1

2.190
-349

531
-

1.841

531

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 € 0,35 miljoen beïnvloed door een correctie uit
2017. De resultaten voegen we toe aan de deelnemingswaarde zoals opgenomen onder
8.4 financiële vaste activa. De negatieve resultaten zijn gerealiseerd door de deelneming
Ontwikkelingscombinatie Bernhoven Beheer B.V. als gevolg van negatieve grondexploitatie resultaten. Daarnaast heeft BrabantWonen Holding B.V. een positief resultaat
als gevolg van de positieve resultaten op de onderliggende deelnemingen.
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

2018

2017

EUR

EUR

-406

-532

-637

-606

-1.043

-1.138
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Lonen en salarissen

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelslasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten,
pensioenlasten en overige personeelslasten

2018

2017

EUR

EUR

-9.823
-1.775
-1.538
-933

-9.977
-1.642
-1.591
-803

-14.069

-14.013

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2018 hadden we gemiddeld 193,6 FTE in dienst (2017: 203,9 FTE).
Dit aantal baseren we op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is
buiten Nederland werkzaam (2017: 0).
Gemiddeld aantal werknemers
31-12-2018

31-12-2017

Gemiddeld
2018

Bestuur
Strategie, Beleid en Organisatie
Boventallig
Totaal bestuur

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

3,28
6,56
3,00
12,83

3,03
8,03
2,22
13,28

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

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

1,00
10,50
14,89
9,75
15,10
14,47
65,71

1,00
11,31
14,95
9,68
13,67
15,29
65,89

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

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

2,00
19,37
41,86
27,28
13,56
9,62
113,68

2,00
19,51
41,59
27,70
14,06
9,61
114,47

Totaal aantal FTE

195,04

192,23

193,63

Aantal medewerkers in dienst berekend op fulltimebasis*

* Exclusief uitzendkrachten.
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Accountantshonoraria
In het boekjaar brachten we de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste
van het resultaat:
2018
2017
EUR
Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

EUR

-129
-18
-10

-177
-13
-10

-157

-200

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
€ 214.787 (2017: € 219.903)
 commissarissen en voormalig commissarissen
€ 114.062 (2017: € 95.733)
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
2018

Naam
ir. H.M.H. Windmüller -

Beloningen betaalbaar op termijn

2017

192.793

2018

198.127

Uitkering bij beëindiging van
het dienstverband

2017

21.994

2018

21.776

2017
-

Winstdeling en
bonus
2017

-

-

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

Als lid van de Raad van
Commissarissen
2018
2017

Als lid van commissies
2018

Overige kosten vergoedingen

2017

2018

2017

Naam
R.P. Prins
drs. A.F. Bijl
J.W.A. Verbaal MBA
drs. J.J. van Blokland RA

20.214
15.295
3.774

18.258
12.172
12.172

-

-

-

-

14.689

12.172

-

-

-

-

J. de Leeuw
R.C.W. Geelhoed
dr. ir. A.F. Groen
ing. G. Stilma MSM/MBA

14.689
14.689
5.457
5.457

12.172
12.172
-

-

-

-

-

Totaal

94.266

79.118

-

-

-

-
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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 bezoldigingsmaximum is in 2018 voor BrabantWonen € 189.000 (2017: € 181.000).
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Toezichthoudende topfunctionarissen
Bij de vaststelling van de bezoldiging voor de leden van de Raad van Commissarissen
hanteren we de normeringen van de “Beroepsregel honorering commissarissen” van de
Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) als leidraad. Voor onze leden
van de Raad van Commissarissen hebben we de volgende WNT-maxima in 2018
aangehouden;
 voor de voorzitter van de Raad 11,55% van het bezoldigingsmaximum;
 voor de overige leden van de Raad 7,7% van het bezoldigingsmaximum.
De VTW normen zijn wettelijk niet verankerd, daarom hanteren we in voor de
verantwoording in onderstaande tabellen de wettelijk WNT normeringen voor de leden
van de Raad van Commissarissen in 2018:
 voor de voorzitter van de Raad 15,0% van het bezoldigingsmaximum;
 voor de overige leden van de Raad 10,0% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen * € 1
Functiegegevens
Functie
Duur dienstverband in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

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

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
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

ja
2018

2017

178.356

184.662

22.657
201.013
189.000

22.358
207.021
181.000

n.v.t.

n.v.t.

201.013
207.021
Overgangsrecht van
toepassing
n.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen * € 1
Naam

R.P. Prins

drs. A.F. Bijl drs. A.F. Bijl

R.C.W. Geelhoed

J.W.A. Verbaal MBA

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
-/- onverschuldigd betaald en
Reden waarom de
Toelichting op de vordering
Gegevens 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke

Voorzitter

Voorzitter

1/1 – 27/11 27/11-31/12

Lid

Lid

Lid

1/1 – 27/11

1/1 – 31/12

1/1 – 31/3

20.214
25.709
n.v.t.

1.659
2.718
n.v.t.

13.637
17.088
n.v.t.

14.689
18.900
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
n.v.t

n.v.t
n.v.t

Voorzitter
1/1 –

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

Vicevoorzitter
1/1 – 31/12

Lid
1/1 – 31/12

Lid
1/1 - 31/12

18.258
27.150

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

12.172
18.100

3.774
4.660

12.172
18.100

12.172
18.100

Bedragen * € 1
Naam
Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
-/- onverschuldigd betaald en
Reden waarom de
Toelichting op de vordering
Gegevens 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke

drs. J.J. van Blokland RA
Lid
1/1 – 31/12

J. de Leeuw dr. ir. A.F. Groen
Lid
1/1 – 31/12

14.689
18.900

Lid
28/8 - 31/12

ing. G. Stilma MSM/MBA
Lid
29/8 - 31/12

n.v.t.

14.689
18.900
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

n.v.t
n.v.t

Lid
1/1 – 31/12

Lid
1/1 – 31/12

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

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

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

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

12.172
18.100

12.172
18.100

5.457
6.524

5.457
6.473

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 die
in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum ontvingen, of waarvoor
in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT plaatsvond of moest
plaatsvinden.
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10.

Scheiding naar DAEB en niet-DAEB

Wij kozen voor een administratieve splitsing van onze DAEB en niet-DAEB activiteiten.
Deze gesegmenteerde balansen per 31-12-2018 namen we hieronder op.
ACTIVA (voor resultaatverdeling)
x € 1.000
VASTE ACTIVA
I Immateriële vaste activa
1. Bouwclaims
2. Goodwill
3. Overige immateriële vaste activa
Totaal van immateriële vaste activa
II Vastgoedbeleggingen
1. DAEB-vastgoed in exploitatie
2. niet DAEB-vastgoed in exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal van vastgoedbeleggingen
III Materiële vaste activa
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal van materiële vaste activa
IV Financiële vaste activa
1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
2. Vorderingen op groepsmaatschappijen
3. Andere deelnemingen
4. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
5. Latente belastingvordering(en)
6. Leningen u/g
7. Overige effecten
8. Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

DAEB
2018

Niet-DAEB
2018

Eliminaties

Totaal

779
779

390
390

-

1.169
1.169

1.981.791
20.003
2.001.794

129.405
34.969
164.374

-

1.981.791
129.405
34.969
20.003
2.166.168

3.722
3.722

2.194
2.194

-

5.916
5.916

90.674
36.000
6.815
7.300
132
140.921
2.147.217

284
895
1.923
3.102
170.060

-90.674
-36.000
-126.674
-126.674

284
7.710
9.223
132
17.349
2.190.602

VLOTTENDE ACTIVA
I Voorraden
1. Vastgoed bestemd voor de verkoop
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
3. Overige voorraden
Totaal voorraden

-

1.887
7.094
8.981

-

1.887
7.094
8.981

II Onderhanden projecten
Totaal van onderhanden projecten

-

-

-

-

2.636
1.642
535
1.532
1.532
667
8.544

III Vorderingen
1. Huurdebiteuren
2. Overheid
3. Vorderingen op groepsmaatschappijen
4. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
5. Latente belastingvordering(en)
6. Belastingen en premies sociale verzekeringen
7. Overige vorderingen
9. Overlopende activa
Totaal van vorderingen
IV Effecten
Totaal effecten
V Liquide middelen
Liquide middelen
Totaal van liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van Activa

2.621
1.639
1.357
1.095
604
7.317

15
3
535
175
437
63
1.228

-

-

-

-

-

2.505
2.505
9.821

4.179
4.179
14.388

-

6.684
6.684
24.209

2.157.038

184.447

-126.674

2.214.811
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PASSIVA (voor resultaatverdeling)
x € 1.000
C. Eigen vermogen
1. Herwaarderingsreserves
2. Wettelijke en statutaire reserves
3. Overige reserves
4. Resultaat van het boekjaar
Totaal van eigen vermogen
D. Egalisatierekening
Totaal van egalisatierekening
E. Voorzieningen
1. Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen
2. Voorziening latente belastingverplichtingen
3. Voorziening deelnemingen
Totaal van voorzieningen
F. Langlopende schulden
1. Schulden aan overheid
2. Schulden aan kredietinstellingen
3. Schulden aan groepsmaatschappijen
4. Schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
5. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV
6. Overige schulden
Totaal van langlopende schulden
G. Kortlopende schulden
1. Schulden aan overheid
2. Schulden aan kredietinstellingen
3. Schulden aan leveranciers en handelskredieten
4. Schulden aan groepsmaatschappijen
5. Schulden aan groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen
6. Belastingen en premies sociale verzekering
7. Schulden ter zake van pensioenen
8. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
9. Overige schulden
10. Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden
Totaal van Passiva

DAEB Niet-DAEB Eliminaties
2018
2018

913.099
635.971
138.219
1.687.291

43.682
49.493
-2.501
90.674

-43.682
-49.493
2.501
-90.674

Totaal

913.099
635.971
138.219
1.687.289

-

-

-

-

13.229
1.404
14.631

15
19.097
19.110

-

13.229
1.417
19.097
33.742

340
401.782
402.124

4.063
33.971
36.000
74.035

120
18.405
2.962
3.460
254
3.399
21.532
50.132

177
234
41
12
3.026
3.488

2.154.178

187.307

-36.000
-36.000

-126.674

340
405.847
33.971
440.158

120
18.582
3.196
3.501
264
3.399
24.559
53.621
2.214.811

Toelichting gescheiden balans:
Het eigen vermogen van niet DAEB tak komt aan de activa zijde van de DAEB tak terug
als nettovermogenswaarde niet-DAEB, vanwege het feit dat de niet-DAEB tak als
deelneming wordt gezien binnen de DAEB tak. Op het niveau van de Toegelaten
Instelling worden zowel de DAEB tak als de niet-DAEB tak verantwoord. Doordat het
onderlinge resultaat tussen de DAEB en de niet-DAEB tak wordt geëlimineerd is het eigen
vermogen van de Toegelaten Instelling en de DAEB tak aan elkaar gelijk. Daarnaast is er
door de DAEB tak een interne lening verstrekt aan de niet-DAEB tak. Op het niveau van
de Toegelaten Instelling is de interne lening niet zichtbaar. Resumerend leiden de
balanstotalen van de DAEB tak en de niet-DAEB niet tot het balanstotaal van de
Toegelaten Instelling. Het verschil bestaat uit enerzijds de stand van interne lening en
anderzijds uit de nettovermogenswaarde van de niet DAEB-tak.
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Toelichting gescheiden winst- en verliesrekening over 2018:
Wij kozen voor een administratieve splitsing van onze DAEB en niet-DAEB activiteiten.
Deze gescheiden winst- en verliesrekening over 2018 namen we hieronder op.
WINST- EN VERLIESREKENING FUNCTIONEEL
x € 1.000

DAEB
2018

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

114.989
4.361
-5.273
-12.065
-32.522
-20.755
48.735

Niet-DAEB Eliminaties
2018

Totaal

10.980
770
-547
-264
-2.820
-494
7.625

-

125.969
5.131
-5.820
-12.329
-35.342
-21.249
56.360

1.388
-1.492
-10
-114

-

1.388
-1.492
-10
-114

9.377
-395
-5.357

899
-192
-609

-

10.276
-587
-5.966

3.625

99

-

3.723

-15.643
119.087

-17.858
6.571

-

-33.501
125.659

-150

500

-

350

103.294

-10.787

-

92.507

-

-

-

-1.354

-91

-

-1.445

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

863
-13.964
-13.101

315
-778
-463

Totaal van resultaat voor belastingen

141.198

-3.732

-478
-2.501

-610
1.841

2.501

-1.089
1.841

138.219

-2.501

2.501

138.219

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto
gerealiseerd
resultaat
vastgoedportefeuille

verkoop

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Totaal resultaat na belastingen

-

-

-708
708
-

470
-14.034
-13.564
137.467
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Toelichting gescheiden kasstroomoverzicht over 2018
Wij kozen voor een administratieve splitsing van onze DAEB en niet-DAEB activiteiten.
Deze gescheiden kasstroomoverzicht 2018 namen we hieronder op.
Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2018
Directe methode (* € 1000)
DAEB

Niet DAEB

Eliminatie

115.923
4.361
1.378
10.781
861
133.304

11.069
770
2.385
15
14.239

-707
-707

13.131
29.036
17.874
14.633
1.305
13.290
918
17.930
108.117

911
2.714
2.607
778
85
65

25.187

5.184

-

30.371

9.497
146
9.643

899
2.820
827
4.546

-

10.396
2.820
973
14.189

22.911
6.848
946
30.705

1.038
640
3.811
61
5.550

-

23.949
7.488
3.811
1.007
36.255

-21.062

-1.004

-

-22.066

4.000
-

1.938
624

-4.000

1.938
624

Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA

4.000

1.314

-4.000

1.314

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

8.125

5.494

-4.000

9.619

19.300
6.446
25.746

4.177
4.177

-4.000
-4.000

19.300
6.446
177
25.923

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-25.746

-4.177

4.000

-25.923

Mutatie liquide middelen

-17.621

1.317

-

-16.304

20.126
2.505
17.621

2.862
4.179
-1.317

1

Operationele activiteiten

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ontvangsten van huurders
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Ontvangsten overige
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Betalingen inzake erfpacht
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

1.14 Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
2

Investeringsactiviteiten

2.1
2.2
2.4

Verkoopontvangsten bestaande huur,
woon- en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten woningen VOV
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstromen MVA

2.6
2.7
2.9
2.12

Betalingen investering nieuwbouw
Betalingen investeringen woningverbeteringen
Betalingen aankoop woningen VOV
Betalingen investeringen overig
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA
Saldo in- en uitgaande kasstromen MVA

2.14 Ontvangsten verbindingen
2.15 Ontvangsten overige
2.16 Uitgaven verbindingen

3

Financieringsactiviteiten

3.4
3.5
3.6

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

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12
Mutatie liquide middelen 2018

1.895
9.055

-707
-707

Totaal

126.992
5.131
1.378
13.166
169
146.836

14.042
31.750
20.481
14.704
1.390
13.290
983
19.825
116.465

22.988
6.684
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Oss, 17 april 2019

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 2018 ad € 138,2 miljoen als volgt te bestemmen:
 Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad € 138,2 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 2018 geeft het eigen vermogen weer voor resultaatbestemming.
11.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Ten tijde van het opmaken en vaststellen van de jaarrekening hebben er geen
gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die invloed hebben op de waardering en
resultaatbepaling over het gepresenteerde boekjaar.
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12.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

161

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 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 in
de brochure ‘Niet tevreden? Laat het ons weten’. De informatie is ook 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.
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

Herbenoembaar
Ja*

Mevrouw
J.G.W. van
Outersterp

Vicevoorzitter

Bouwkundige

1-3-2011

1-3-2015

1-3-2019

Ja*

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 basis van het nieuwe voorbeeldreglement van Aedes

In 2018 bestond de klachtencommissie uit vijf leden. Eind 2018 is het nieuwe
voorbeeldreglement van Aedes gepubliceerd. Corporaties zijn vanuit de woningwet
verplicht dit voorbeeldreglement aan te houden. Het voorbeeldreglement schrijft de
volgende samenstelling van de klachtencommissie 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. In totaal kunnen ze
dus maximaal 12 jaar lid zijn van de klachtencommissie.
Begin 2019 vindt overleg plaats met de huurdersvertegenwoordiging over de
samenstelling van de klachtencommissie.
2.
Werkwijze
De commissie neemt een klacht in behandeling op het moment dat de interne
klachtenprocedure van BrabantWonen is doorlopen. Wanneer de organisatie niet bekend
is met de klacht, wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard door de commissie.
Na ontvangst van de klacht, wordt deze schriftelijk bevestigd door de ambtelijk
secretaris. Eerst krijgt de desbetreffende directeur de mogelijkheid alsnog 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 alsnog door de klachtencommissie in behandeling genomen.
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Vervolgens wordt er een hoorzitting gepland. Tijdens deze zitting worden zowel de klager
als BrabantWonen gehoord. Afhankelijk van de voorkeur van beide partijen, worden
partijen gelijktijdig of apart gehoord door de commissie.
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 twee weken na de hoorzitting. Het bestuur heeft vervolgens één week
de tijd om schriftelijk te reageren op het advies. Als het bestuur het advies van de
commissie niet wil overnemen, moet hiervoor goedkeuring van de Raad van
Commissarissen worden gevraagd.
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 blijven
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 2018 heeft de klachtencommissie twee klachten uit 2017 behandeld.
klachten uit ‘s-Hertogenbosch.
Datum hoorzitting Aard van de klacht
Advies commissie
26 januari 2018
Betreft bejegening
De commissie heeft
tijdens renovatiegeadviseerd de
werkzaamheden
klacht, voor zover
deze betrekking
heeft op het
voortraject van de
klacht, gegrond te
verklaren.
17 september 2018* Klacht over
De commissie heeft
afhandeling renovatie- geadviseerd de
werkzaamheden
klachten ongegrond
te verklaren.

Dit waren beide
Besluit bestuur
Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.

Het bestuur heeft
dit besluit
overgenomen.

*Deze klacht is in het derde kwartaal van 2017 binnengekomen bij de klachtencommissie. Vervolgens heeft de
directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering inhoudelijk gereageerd. In 2018 heeft de klager laten weten haar klacht
alsnog te willen laten behandelen door de commissie

In 2018 zijn er 28 klachten, gericht aan de klachtencommissie, ontvangen. Op alle
klachten is door de desbetreffende directeur, binnen de gestelde termijn van 3 weken,
gereageerd. Vijf klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Bij vier klachten was de interne
klachtenprocedure niet gevolgd of nog niet afgerond en één klacht had betrekking op het
beleid van BrabantWonen.

167

Klachten locatie Oss
Van de 23 ontvankelijke klachten, betreffen er 13 de locatie Oss. Tien klachten zijn naar
tevredenheid van de klager afgehandeld door desbetreffende directeur.
Aard van de klacht
Aantal
Bejegening
2
Rattenoverlast
1
Verplicht huren parkeerplaats bij woning
1
Oplossen lekkage woning
1
Eindafrekening
1
Problemen sluiting voordeur
1
Proces toewijzing woning
1
Overlast ongedierte keukenkastjes
1
Inloggegevens reageren woning niet
1
beschikbaar
Drie klachten zijn behandeld tijdens een hoorzitting.
Datum hoorzitting Aard van de klacht
Advies commissie
7 mei 2018
Bejegening
De commissie heeft
bewonerscommissie
geadviseerd de klachten
ongegrond te verklaren.
24 augustus 2018
Rattenoverlast
De commissie heeft
geadviseerd de klachten
ongegrond te verklaren.
6 november 2018
Geluidsoverlast
De commissie heeft het
bestuur geadviseerd de
klacht, voor zover deze
ziet op
de communicatie,
gegrond te verklaren
en, voor zover deze ziet
op de technische
afhandeling, ongegrond
te verklaren.

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

Klachten locatie ‘s-Hertogenbosch
Van de 23 ontvankelijke klachten, betreffen er 10 de locatie ‘s-Hertogenbosch. Zes
klachten zijn naar tevredenheid van de klager afgehandeld door de desbetreffende
directeur.
Aard van de klacht
Aantal
Proces toewijzing woning
2
Afhandeling renovatie
1
Overlast
1
Bejegening
1
Werking cv-ketel
1
Twee klachten zijn behandeld tijdens een hoorzitting.
Datum hoorzitting Aard van de klacht
Advies commissie
12 juni 2018
Bejegening
De commissie heeft
geadviseerd de
klachten ongegrond
te verklaren.
4 december 2018
Overlast
De commissie heeft
geadviseerd de
klachten ongegrond
te verklaren.

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

De overige twee klachten worden begin 2019 behandeld door de klachtencommissie.
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4.
Conclusie
In 2018 zijn er 28 klachten ontvangen, dit is vergelijkbaar met het aantal ontvangen
klachten in 2017 (29). Sinds 2017 ontvangt de klachtencommissie meer klachten (10 in
2016 en 29 in 2017). De oorzaak voor deze toename is moeilijk te duiden. Bewoners van
BrabantWonen weten de weg naar de klachtcommissie wellicht beter te vinden.
Daarnaast is het sinds 2016 ook mogelijk een klacht via de website van BrabantWonen in
te dienen. Voorheen kon dit alleen per brief. Hierdoor kan de drempel om een klacht in te
dienen, lager zijn geworden. De commissie constateert naar aanleiding van de
behandeling van de klachten, die niet tot een hoorzitting leiden maar door de
desbetreffende directeur zijn beantwoord, dat BrabantWonen klachten serieus oppakt en
moeite doet de klacht goed op te lossen.
Naar aanleiding van de in 2018 ontvangen klachten vonden 7 hoorzittingen plaats. Het
aantal hoorzitting is hoger dan in 2017 (5). Uit de behandeling van deze klachten blijkt
dat communicatie een belangrijke rol blijft spelen. De klachtencommissie heeft daarom
het bestuur een aantal aanbevelingen gedaan. Met name een zorgvuldige communicatie
is belangrijk waarbij afspraken schriftelijk worden vastgelegd en ook alle vragen van
bewoners worden beantwoord. De commissie begrijpt dat er sprake is van ‘mensenwerk’
en dat daarom fouten worden gemaakt. De commissie merkt op dat de 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.
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Bijlage 3: Jaarverslag Participatie
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1.
Inleiding
BrabantWonen hecht er veel belang 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. Kortom in gezamenlijke
verantwoordelijkheid werken aan een schone, veilige en fijne woonomgeving.
Dat kan alleen als er huurders zijn die bereid zijn om vanuit een positief kritische
houding met ons mee te denken, mee te praten en mee te doen. De deelnemers aan de
klankbordgroep, voorbereidingsgroep, het Petit Comité en de verdiepingsgroepen zijn die
huurders. Daarnaast zijn er gelukkig ook nog de leden van de bewonerscommissies en de
vele individuele, actieve huurders die die elk op een eigen manier een bijdrage leveren
aan een plezierige 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, anderen buigen het hoofd over volkshuisvestelijke vraagstukken
die voor alle huurders van belang zijn.
op welk niveau huurders meedenken, meepraten of meedoen maakt niet uit. We zien
namelijk in de praktijk dat samenwerken vrijwel altijd tot een beter wederzijds begrip en
tot een beter eindresultaat leidt.
In dit verslag vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we in 2018
samen hebben uitgevoerd om bovenstaande doelstellingen te realiseren.
2.
Participatiestructuur en aanpak
2.1
Oss
Met de beëindiging van de HBV op 31 december 2017 in Oss, is in deze gemeente een
nieuwe participatiestructuur ontwikkeld. Deze structuur is weergegeven in onderstaand
schema. De essentie van de aanpak is dat mensen participeren bij onderwerpen die
aansluiten bij hun interesse en/of deskundigheid en op momenten dat het hen past.
Flexibiliteit, persoonlijke interesses en wensen vormen in feite de basis.
In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld alle overleggen waaraan jongeren willen
deelnemen, plaatsvinden in de avonduren.
Bewonerscommissies
+ Huurders

Klankbordgroep

niet-leden
klankbordgroep¹

Voorbereidingsgroep

Verdiepingsgroep
huurders/leefomgeving

Verdiepingsgroep Vastgoed

Verdiepingsgroep
Bedrijfsvoering

2.1.1 Klankbordgroep
In Oss vormt een groep van ongeveer vijftig bewoners een klankbordgroep. Deze groep
bepaalt zelf de onderwerpen die zij tijdens de vier jaarlijkse bijeenkomsten met elkaar en
met medewerkers van BrabantWonen willen bespreken. Voor BrabantWonen is dit een

171

belangrijk platform om ideeën, ervaringen en suggesties op te halen. (zie voor meer
informatie ook 2.7).
2.1.2 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.
2.1.3 Niet-leden klankbordgroep
In Oss is een groep van circa 15 jongeren, waaronder drie mensen met een Turkse
achtergrond die regelmatig actief zijn voor BrabantWonen. Zij zijn als vaste deelnemers
aanwezig bij de verdiepingsgroepen. Op deze wijze wordt ook de stem van jongeren
gehoord en meegenomen in de adviezen die huurders uitbrengen.
“Nooit gedacht dat mijn mening als huurder ertoe zou doen. Want ja, ik ben jong en werk in
de gehandicaptenzorg; wat weet ik nou van wonen en huren?”
Sanne van Schijndel (27) in Thuis, december 2018
2.1.4 Verdiepingsgroepen
Regelmatig is er vanuit de huurders of vanuit BrabantWonen de behoefte om een bepaald
onderwerp uitgebreider met elkaar te bespreken. Iedere keer weer als er zich zo’n
onderwerp aandient, stellen we een verdiepingsgroep samen. Hieraan kunnen leden van
de klankbordgroep deelnemen. Daarnaast zitten er in iedere verdiepingsgroep vaste
vertegenwoordigers uit de voorbereidingsgroep en niet-leden klankbordgroep, i.c.
jongeren. In paragraaf 3.3 worden de resultaten van de verdiepingsgroepen toegelicht,
2.2
’s-Hertogenbosch
In ’s-Hertogenbosch heeft een participatiestructuur met een klankbordgroep, het Petit
Comité en verdiepingsgroepen. Bij de participatie in ’s-Hertogenbosch speelt het
vraagstuk van legitimiteit een rol, mede in verband met de deelname aan het Stedelijk
Huurders Platform (SHP).
2.2.1 Klankbordgroep
De locatie ’s-Hertogenbosch kent een klankbordgroep met 50 – 60 deelnemers die
viermaal per jaar met medewerkers van BrabantWonen overleggen. Daarbij bepalen ze
zelf de agenda.
2.2.2 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.
“Je kunt nou eenmaal niet altijd je zin krijgen. Maar ik ben heel tevreden over wat we
bereiken.” Piet Lunenburg ( ) in Thuis, december 2018
Bovendien hebben de deelnemers aan het Petit Comité deelgenomen aan de overleggen
van het SHP. Via hun deelname aan het SHP voeren zij overleg met de gemeente en
andere woningcorporaties in de stad, over bijvoorbeeld de prestatieafspraken.
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2.2.3 Verdiepingsgroepen
Voor alle verdiepingsgroepen worden leden van de klankbordgroep uitgenodigd.
Daarnaast zijn bij iedere verdiepingsgroep één of meer leden van het Petit Comité
aanwezig.
2.3.4 Stedelijk Huurders Platform (SHP)
Twee leden van het Petit Comité nemen deel aan de overleggen van het Stedelijk
Huurders Platform in ’s-Hertogenbosch. Het SHP heeft als doel om de belangen van
huurders en hun organisaties in de regio ’s-Hertogenbosch te behartigen en te
vertegenwoordigen.

Bewonerscommissies
+ Huurders

Klankbordgroep

SHP

Petit Comité

Verdiepingsgroepen
3.
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.
3.1
Data en onderwerpen klankbordgroepen
In zowel Oss als ’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 ontwikkelingen bij BrabantWonen te
delen. 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.
In 2018 werden in de klankbordgroepen de volgende onderwerpen met bewoners
besproken:
Oss
20 februari:
24 april:
18 september:
20 november:

levensloopbestendig wonen
kwaliteitsbeleid
terugblik levensloopbestendig wonen, duurzaamheid en doorstroming
kennismaking rayonteams
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’s-Hertogenbosch
5 februari:
levensloopbestendig wonen
23 april:
kwaliteitsbeleid
17 september: terugblik levensloopbestendig wonen, duurzaamheid en doorstroming
26 november: kennismaking wijkteams
3.2 Resultaten klankbordgroepen
Klankbordgroep februari: Levensloopbestendig wonen
Naar aanleiding van een filmpje en presentaties van een domotica-deskundige, een
ergotherapeut en de brandweer kwamen er suggesties en namen bewoners zelf
maatregelen in hun eigen woning. Daarnaast werden op verzoek van bewoners in een
aantal appartementencomplexen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de
brandweer.
Een paar praktische tips uit de klankbordgroep die bewoners zelf thuis hebben
toegepast, zijn: stekkers eruit / controleren, touwladder testen, rookmelders testen,
vluchtroutes controleren, extra sleutel bij de buren en badmatjes weghalen.

Klankbordgroep april: Kwaliteitsbeleid
Bewoners hebben moodboards gemaakt en aangeven waaraan volgens hen een woning
moet voldoen. Daarbij werden drie huurprijscategorieën gehanteerd:
€ 400, €650 en €900. De deelnemers gaven ideeën en suggesties voor de inrichting van
de keuken, de badkamer en overige ruimtes.
De ideeën en tips van bewoners worden in het kwaliteitsbeleid aangepast.
Een voorbeeld van een moodboard vindt u hieronder:
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Klankbordgroep september: Terugblik eerdere bijeenkomsten
De bijeenkomst van september werd gebruikt om terug te kijken op een aantal eerdere
bijeenkomsten en wat er met de resultaten van die bijeenkomsten is gebeurd.
De aanwezigen vonden het nuttig om die terugblik samen te doen. De conclusie was dat
ideeën van bewoners over levensloopbestendig wonen en duurzaamheid ook
daadwerkelijk concreet zijn verwerkt in beleid en/of projecten.
Het kwaliteitsbeleid is nog in ontwikkeling. In het vernieuwde kwaliteitsbeleid, dat in
2019 wordt vastgesteld, wordt de inbreng van de klankbordgroepen verwerkt.
Datzelfde geldt over het onderwerp ‘Doorstroming’. Wel werd tijdens de bijeenkomst
duidelijk dat het een weerbarstig onderwerp is. Om de doorstroming daadwerkelijk op
gang te brengen moeten/kunnen meerdere maatregelen genomen worden. De
verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt ten dele bij de corporaties en ten dele
bij de gemeente. Duidelijk werd wel dat het niet eenvoudig is om die doorstroming op
gang te brengen. Een van de aanwezigen verwoordde dit als volgt: “Ik wens jullie heel
veel succes.”
Klankbordgroep november: Kennismaking wijk- en rayonteams
De laatste bijeenkomst van het jaar stond in het teken van een kennismaking met de
medewerkers die dagelijks in de wijken en complexen werkzaam zijn. Dit was mede
wenselijk omdat er als gevolg van de reorganisatie veel nieuwe medewerkers zijn. Zij
waren allemaal tijdens de bijeenkomsten aanwezig. De bewoners hebben deze
kennismaking als zeer prettig en nuttig ervaren. Velen vroegen zich af of het mogelijk is
om een smoelenboek beschikbaar te stellen. De afspraak is dat deze medewerkers op
de nieuwe website gepresenteerd worden, zodat het voor bewoners gemakkelijker wordt
om rechtstreeks met de juiste medewerker contact op te nemen.
3.3
Resultaten verdiepingsgroepen
In 2018 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 namen 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 gewijd. Naast het ophalen van ideeën en wensen, hadden de meeste
verdiepingsgroepen tot doel om van bewoners een advies te krijgen.
Onderwerpen die in 2018 in een verdiepingsgroep werden behandeld, zijn:
Bewonersverhuisregeling (Oss)
Dankzij de inbreng van de huurders ligt er nu een bewonersverhuisregeling met een
goed pakket aan voorwaarden voor alle huurders van BrabantWonen in Oss die vroeg of
laat te maken krijgen met een herstructurering. Deze basisregeling garandeert voor al
die huurders een goed pakket aan voorzieningen en de gewenste ondersteuning.
DAEB / niet-DAEB
BrabantWonen heeft een voorstel gemaakt waarbij zoveel mogelijk mensen met een
inkomen net boven € 36.000,- per jaar (de zogenaamde middeninkomens) geholpen
kunnen worden. Het voorstel biedt ook extra ruimte om mensen met een zorgbehoefte
in een zorgwoning te kunnen plaatsen. Aanvankelijk werd het voorstel door de Autoriteit
Woningcorporaties (AW) afgekeurd. Dankzij een paar aanpassingen is het
oorspronkelijke voorstel op hoofdlijnen overeind gebleven en goedgekeurd. In ’sHertogenbosch zijn 308 woningen in het niet-DAEB-deel opgenomen en in Oss 55
woningen. Mede dankzij de inzet van de bewoners is dit resultaat tot stand gekomen.
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Duurzaamheid
* Zonnepanelen
* duurzaamheidsakkoord ’s-Hertogenbosch en convenant duurzaamheid Oss
De verdiepingsgroep duurzaamheid is meerdere keren bij elkaar geweest en heeft veel
werk verricht om de pilot met zonnepanelen voor 500 woningen voor te bereiden.
Daarbij hebben bewoners voortdurend gewezen op het noodzakelijke financiële belang
voor huurders. Zij moeten mee profiteren van het rendement. Bovendien wezen
huurders ook steeds op een goede, persoonlijke communicatie bij het uitrollen van de
pilot.
In z’n algemeenheid geldt dat de huurders een belangrijke bijdrage hebben geleverd om
de duurzaamheidsaanpak vooral praktisch en concreet te houden en niet te vervallen in
‘hoogdravende, abstracte beleidsnotities en overleggen’. Omdat er met name op het
gebied van duurzaamheid, zowel technisch als politiek nog veel onzekerheden zijn,
hebben de bewoners voortdurend gepleit om kleinschalige, concrete stappen te zetten.
“BrabantWonen begin nou maar gewoon”, was hun advies. BrabantWonen heeft dit
advies serieus genomen en is inmiddels op meerdere plaatsen met kleinschalige
projecten begonnen. Zo worden in 2019 in Oss en ’s-Hertogenbosch de eerste 500
woningen voorzien van zonnepanelen. Om de biodiversiteit te vergroten worden in
wijken geveltuintjes aangelegd. Het energieverbruik wordt verlaagd door in de algemene
ruimten van appartementencomplexen LED-verlichting aan te brengen. Bovendien is
gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om versteende tuinen weer te
vergroenen, zodat overtollig regenwater via een natuurlijke weg wordt afgevoerd.
Tot slot zijn in zowel Oss als in ’s-Hertogenboschduurzaamheidsovereenkomsten met de
gemeente gesloten. Bewoner hebben deelgenomen aan de totstandkoming van deze
overeenkomsten.

Huuraanpassing
De huuraanpassing was in 2018 onderdeel van de prestatieafspraken. Uiteraard is het
onderwerp in dit verband expliciet met bewoners besproken. Gezien het voornemen van
BrabantWonen om de huur inflatievolgend aan te passen, was dit geen punt van
discussie en kreeg het snel de goedkeuring van de bewoners.

Informatievoorziening huurders
De leden van het Petit Comité en de voorbereidingsgroep zijn van mening dat de
informatievoorziening over de resultaten van hun inbreng moet verbeteren. Daarom is
er een aparte verdiepingsgroep ‘Informatievoorziening huurders’ in het leven geroepen.
Naast het feit dat deze groep betrokken wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe
website, hebben hun inspanningen onder meer geleid tot artikelen in de uitgave van
THUIS over de participatiemogelijkheden bij BrabantWonen. Ook krijgen de
bijeenkomsten en onderwerpen van de klankbordgroepen meer aandacht op de website.
Die berichten hebben inmiddels geleid tot nieuwe deelnemers. De eerste concrete
resultaten zijn dus bereikt. De verdiepingsgroep werkt in 2019 aan een nog betere
informatievoorziening.
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Klachtencommissie
Op 1 januari 2018 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot de klachtencommissie. Omdat
bewoners van mening zijn dat ook zij een rol dienen te hebben bij de benoeming van
leden van de klachtencommissie, is er overleg geweest met de bestuurder van
BrabantWonen. Het resultaat is dat er, in overeenstemming met de landelijke afspraken,
ook bij BrabantWonen twee leden van de klachtencommissie deelnemen namens de
huurders en twee namens BrabantWonen. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter.
Bovendien zijn er met de huurders nu duidelijke afspraken gemaakt over de procedure
rondom de benoeming van nieuwe leden en de wijze waarop huurders daarbij betrokken
worden.
Klantportaal
Huurders zouden betrokken worden bij de ontwikkeling van het nieuwe klantportaal. Na
een oproep in de klankbordgroepen stonden zij in de startblokken om zich hiervoor in te
zetten. Doordat het ontwikkelingsproces anders verliep dan aanvankelijk afgesproken en
als gevolg van interne miscommunicatie, bleken er geen mogelijkheden meer tot
wijzigingen. Conclusie: het had geen zin meer om bewoners het resultaat te laten
beoordelen en de verdiepingsgroep werd opgeheven. Helaas, een voorbeeld van een
project waarbij BrabantWonen de participatie van huurders niet goed geregeld heeft.
Klantvisie
BrabantWonen is bezig met de ontwikkeling van een klantvisie. Hierin ligt vast wie onze
klanten zijn, wat wij voor hen doen en op welke wijze we dat doen. Uiteraard kunnen wij
die vragen alleen beantwoorden in overleg met onze huurders.
Op 21 maart zijn er in Oss twee bijeenkomsten met bewoners geweest. Op 3 april en 15
mei nog eens 2 bijeenkomsten in ’s-Hertogenbosch. De opmerkingen en suggesties van
huurders vormen input voor de klantvisie die in 2019 wordt ontwikkeld.

Prestatieafspraken
In overleg met bewoners is het bod aan de gemeenten samengesteld. In Oss hebben
huurders zelf mee aan de onderhandelingstafel met de gemeente gezeten om tot de
prestatieafspraken 2019 te komen. In ’s-Hertogenbosch verliepen die onderhandelingen
via het SHP, waarin leden van het Petit Comité zijn vertegenwoordigd.
Op aandringen van de bewoners is in de prestatieafspraken onder andere aandacht voor
de bouw van zoveel mogelijk nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen.
Daarnaast hebben huurders ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in
wijken in buurten in verband met de toename van het aantal mensen met een
beperking.

Van woonduur naar inschrijftijd (Oss) (WRV)
In Oss stond 2018 onder andere in het teken van een nieuw woningtoewijzingssysteem.
Het oude systeem van woonduur werd vervangen door inschrijftijd. Tevens zou
aansluiting bij Woonservice plaatsvinden. Omdat bewoners hun opgebouwde rechten
verliezen als ze zich niet opnieuw inschrijven, hebben huurders aangedrongen op een
uitgebreide en intensieve communicatiecampagne. Via de klankbordgroep zijn ideeën
van bewoners voor een goede communicatie geïnventariseerd. Vrijwel al deze ideeën
zijn uiteindelijk uitgevoerd. Daarnaast hebben bewoners zelf geholpen bij de
verspreiding van de boodschap. Zo hebben een aantal jongeren met een Turkse
achtergrond actief bijgedragen aan het verspreiden van flyers en oproepen gedaan
tijdens bijeenkomsten van Turkse mensen. Mede dankzij de inspanningen van deze
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huurders is de overgang soepel verlopen en zijn de opgebouwde rechten van huurders in
stand gebleven.

(Ont)labeling ‘s-Hertogenbosch
In de gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2018 een onderzoek gestart naar de
wenselijkheid om van (een aantal) appartementencomplexen het 55+ label te
verwijderen. Doel van dit onderzoek is om te beoordelen of hierdoor de slaagkans voor
woningzoekenden beter en dus eerlijker over de verschillende doelgroepen verdeeld
wordt. De leden van het Petit Comité hebben er sterk op aangedrongen om hiervoor een
zorgvuldig proces te ontwikkelen waarbij huurders expliciet hun mening kunnen geven.
In overleg met het Petit Comité is dit proces vormgegeven. In 2019 wordt het
onderzoek, waaronder het horen van de huurders en gesprekken met
bewonerscommissies, uitgevoerd.

Raad van Commissarissen
Ieder jaar is er een overleg tussen leden van de Raad van Commissarissen en
deelnemers aan de voorbereidingsgroep uit Oss en het Petit Comité uit
’s-Hertogenbosch.
In 2018 was dat overleg op 24 september. Vanuit beide locaties waren er 3 bewoners bij
het overleg aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere gesproken over de
reorganisatie. Ook de verbetering van de communicatie met bewoners is met de RvC
besproken. Tijdens dit overleg is verder gesproken over: de investeringen in
duurzaamheid en de nieuwe participatiestructuur in Oss. Daarnaast hebben de huurders
bij de RvC nog eens het belang van nieuwbouw onder de aandacht gebracht. Ook de
splitsing tussen DAEB / niet-DAEB werd met de leden van de RvC besproken.

4.
Ontwikkelingen
4.1
Nieuwe participatiestructuur Oss
In december 2017 kwam er een einde aan de Huurders Belangen Vereniging (HBV) in
Oss. Daarom werd 2018 gebruikt om de nieuwe participatiestructuur in Oss verder te
ontwikkelen. De nieuwe werkwijze was voor zowel bewoners als medewerkers een
zoektocht. Daarom werd ook uitdrukkelijk gekozen voor een geleidelijke en flexibele
ontwikkeling.
“BrabantWonen wil van veel meer huurders weten wat ze vinden. Dat juich ik toe. Oud, jong,
mensen met een migratie -achtergrond; iedereen heeft een mening en mag die laten horen.”
Ruud Surstedt (75) in Thuis, december 2018
Wel is er sprake een gezamenlijk beeld van de richting waarin de participatie zich moet
ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is een aanpak waarin iedereen kan meedenken over
de onderwerpen die hem/haar aanspreken en op momenten dat het hem/haar schikt.
Flexibiliteit, aansluiten bij belangen, interesses en kwaliteiten van bewoners vormen de
basis voor maatwerk. Veel concreter willen we het eindresultaat niet maken en ook de
weg ernaar toe, biedt veel ruimte. Hierdoor kunnen we inspelen op actuele
ontwikkelingen en specifieke wensen van verschillende bewonersgroepen. Dankzij de
constructieve houding van bewoners en het gezamenlijk belang om te werken aan een
verbetering van het beleid en de dienstverlening van BrabantWonen verloopt het
vernieuwingsproces in een positieve sfeer en versterkt het de samenwerking tussen
bewoners en medewerkers van BrabantWonen.
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4.2
Verbreding participatiegroepen Oss
In 2018 is ook een aantal jongeren actief gaan participeren. Om hun rol goed te kunnen
vervullen, hebben zij in het voorjaar de basiscursus ‘Volkshuisvesting’ van de Woonbond
gevolgd. Alle jongeren, onder wie enkelen met een Turkse achtergrond, hebben een
keuze gemaakt uit één van de drie themagroepen om zich daaraan als vaste deelnemer
te verbinden. De 3 thema’s zijn: Vastgoed, bedrijfsvoering en huurders/leefbaarheid.
“Het leuke is dat je er zoveel van kunt maken als je zelf wilt. Soms sla je aan op een
onderwerp. Een andere keer laat je het aan je voorbijgaan. En zo moet het ook. Dat past ook
meer bij mensen van onze leeftijd.”
Jonathan Mulder (28) in Thuis, december 2018
Inmiddels heeft een aantal van de jongeren al deelgenomen aan verdiepingsgroepen en
zijn anderen betrokken geweest bij het gesprek met de Raad van Commissarissen. De
uitdaging voor het komend jaar ligt in het enthousiast houden van deze groep en
uitbreiding met een aantal nieuwe mensen.
De jongeren hebben aangegeven vooralsnog niet te willen deelnemen aan de
klankbordgroep. Ze willen participeren op terreinen waar hun persoonlijke interesse en
deskundigheid ligt en zich niet voor langere tijde binden aan een specifiek platform. Deze
keuze sluit ook volledig aan bij de visie van BrabantWonen, waarin we uitgaan van de
nodige flexibiliteit en mensen participeren op momenten en bij onderwerpen die
aansluiten bij hun persoonlijke interesses, kwaliteiten en agenda.
4.3
Verbreding participatiegroepen ’s-Hertogenbosch
In 2018 zijn contacten gelegd met een aantal organisaties en groeperingen in
’s-Hertogenbosch om onze participatiedoelgroepen in deze gemeente uit te breiden.
Groeperingen, personen en instanties waarmee contacten zijn gelegd, zijn:
jongerenambassadeurs gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Jong & Huren, Arrahama
Moskee (Marokkaans), Orhan Gazi Camii Moskee (Turks), welzijnsorganisatie Divers,
Zayaz en enkele wijkmanagers van de gemeente
’s-Hertogenbosch. Deze oriënterende contacten hebben bij sommige partijen geleid tot
structureel overleg (o.a. Jong & Huren) en bij andere organisaties tot ideeën en
initiatieven die de participatie bij BrabantWonen kunnen versterken en verbreden.
Hiermee gaan we in 2019 verder.
4.4
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG)
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Deze verordening verplicht bedrijven, verenigingen en andere organisaties om op een
zorgvuldige manier met privé-gegevens van leden/klanten om te gaan. Ook
BrabantWonen wil op zorgvuldige manier omgaan met gegevens van bewoners. Daarom
zijn alle participatiegroepen (bewonerscommissies, klankbordgroepen, enzovoort)
geïnformeerd over deze wet, de gevolgen daarvan en de wijze waarop BrabantWonen
deze verordening richting haar bewoners toepast. Bovendien hebben we de verschillende
participatiegroepen geadviseerd over de gevolgen die deze wet heeft voor de relatie met
hun eigen achterban.
4.5
Bewonerscommissies
In 2018 zijn er overleggen geweest met meerdere bewonerscommissies. Daarbij ging het
altijd om vraagstukken die betrekking hebben op situaties die binnen complexen en/of
buurten spelen.
In de praktijk zien we dat in een aantal complexen de bewonerscommissies minder actief
worden. Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Hierdoor neemt het aantal commissies
af en ook het aantal leden per commissie.
Bovendien moeten we constateren dat in wijken met grondgebonden woningen relatief
minder commissies zijn dan in appartementencomplexen.
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Op dit moment zijn er in Oss 54 bewonerscommissies met ongeveer 230 leden. Van dit
aantal is een behoorlijk deel te omschrijven als ‘rustend lid’.
In ’s-Hertogenbosch zijn 40 bewonerscommissies met in totaal circa 200 leden. Ook hier
zien we een sterke vergrijzing, een vermindering van het aantal actieve commissies en
een afname van het aantal activiteiten.
Ook al zijn veel commissies geen afspiegeling van de diversiteit aan bewoners die we
huisvesten, we zijn toch blij dat we via de commissies in gesprek zijn met bewoners.
Naast de officiële bewonerscommissies zijn er zowel in Oss als in
’s-Hertogenbosch nog een behoorlijk aantal individuele, actieve bewoners. Zij maken
geen deel uit van een commissie maar zetten zich als individu wel structureel in voor de
leefbaarheid in hun complex of buurt.
De afname van het aantal activiteiten dat door bewonerscommissies wordt opgepakt,
hangt wellicht ook samen met de wijziging van de regelgeving inzake de
leefbaarheidsbudgeten, zoals vastgelegd in de nieuw Woningwet.
Deze wijziging leidde tot de voorwaarde dat ondersteuning vanuit dit budget alleen nog is
toegestaan voor projecten ter verbetering van de fysieke leefbaarheid bij complexen en
in buurten.
Tegelijkertijd moeten we constateren dat er naar aanleiding van concrete activiteiten
(renovatieprojecten, nieuwbouw, schoonmaakacties, enzovoort) wel bewoners te vinden
zijn die zich incidenteel en projectmatig willen inzetten voor de (fysieke) leefbaarheid van
hun complex / buurt.
In het kader van een schone, hele en veilige woonomgeving is het belangrijk dat er in
zoveel mogelijk buurten en complexen actieve bewoners zijn die signaleren, initiëren en
organiseren.
Zeker nu de het aantal mensen met een beperking in wijken en complexen toeneemt,
wordt het steeds belangrijker dat er bewoners zijn die signalen oppikken, deze naar
waarde kunnen inschatten en die bovendien het vertrouwen van medebewoners hebben
om hulp te kunnen bieden. Kortom, actieve bewoners die zich betrokken voelen,
zelfredzaam zijn en de weg weten als ze daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben.
Bovenstaande situatie vraagt dan ook om een oriëntatie op de toekomst van
bewonerscommissies en eventueel om alternatieven. In 2019 is dit een van de
onderwerpen die we in de klankbordgroepen bespreken en verder uitwerken.
5.
Professionalisering participatie
BrabantWonen hecht er veel belang aan om de participatie verder te professionaliseren.
Een van de speerpunten daarbij zijn duidelijke wederzijdse afspraken, zodat we van
elkaar weten wat we mogen verwachten. In 2018 hebben we sommige van die afspraken
vastgelegd in overeenkomsten.
Daarnaast is het belangrijk om bewoners de mogelijkheid te bieden zich te scholen
d.m.v. cursussen of het bijwonen van themabijeenkomsten. Tot slot kan het heel
verhelderend zijn als bewoners daadwerkelijk in de keuken van de corporatie kunnen
kijken. Een excursie langs concrete projecten blijkt een uitstekende manier om huurders
te laten zien wat we als corporatie in de praktijk realiseren.
5.1
Formalisering informele participatie
Door het informele en persoonlijke karakter van de participatie streven we naar
gelijkwaardigheid en een lage drempel om te participeren.
Door middel van de vrijwilligersovereenkomsten en de documenten die het resultaat zijn
van de verdiepingsgroepen, formaliseren we de informele participatie, zodat de inspraak
en zeggen schap voldoen aan de regelgeving en een formele basis hebben. Dit is een
continue proces waarbij we via een organische ontwikkeling onderwerpen en
processtappen verder formaliseren en professionaliseren.
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5.1.1 Vrijwilligersovereenkomst
In 2018 zijn vrijwilligersovereenkomsten gesloten met de deelnemers aan de
voorbereidingsgroep, het Petit Comité en met de jongeren die als vaste
vertegenwoordiger aan de verdiepingsgroepen deelnemen. In de overeenkomsten liggen
de rechten en plichten van bewoners en van BrabantWonen vast. Deze overeenkomsten
zorgen voor meer continuïteit en diepgang in onze samenwerking. De overeenkomsten
bevorderen de betrokkenheid van bewoners.
De deelnemers met wie een overeenkomst gesloten is, ontvangen sinds dit jaar ook een
vaste vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als waardering voor de inspanningen die
zij leveren aan de kwaliteit van onze beleid en de dienstverlening. Bovendien is deze
vergoeding bedoeld ter dekking van de reis- en onkosten van deze deelnemers.
5.1.2 Overeenkomst klankbordgroep en BrabantWonen
Bovendien is in 2018 een samenwerkingsovereenkomst tussen de klankbordgroep en
BrabantWonen gemaakt. De basisversie van de overeenkomst is opgesteld door een van
de deelnemers aan de voorbereidingsgroep; participatie in optima forma.
5.1.3 Slotdocumenten verdiepingsgroepen
De verdiepingsgroepen waarbij een advies van de bewoners gevraagd wordt resulteert
altijd in een document dat door de deelnemers aan de betreffende verdiepingsgroep
wordt getekend. Ze tekenen voor akkoord, gezien of niet akkoord, zo nodig voorzien van
een argumentatie.
5.2
Integratie jongeren in participatiestructuur
Het jaar 2018 gebruikt om de groep met jongeren te integreren in de nieuwe
participatiestructuur. Voorheen was dit een groep die los van bestaande structuren en als
een zelfstandige eenheid functioneerde. In het kader van dit proces heeft er op 11
september een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden van de jongeren met de leden
van de voorbereidingsgroep.
5.3
Basiscursus Volkshuisvesting
Wij vinden het belangrijk dat onze huurders zo goed mogelijk op de hoogte zijn van hun
rechten, plichten en mogelijkheden om mee te denken, mee te praten en mee te doen.
De verbetering van de participatie is een permanent punt van aandacht. Dat vraagt om
goed geïnformeerde huurders die ook enige kennis hebben van de volkshuisvesting. Om
die reden bieden we huurders de mogelijkheid aan om bijvoorbeeld cursussen te volgen,
seminars bij te wonen en met huurdervertegenwoordigers van andere corporaties te
overleggen.
“Deze 4 avonden waren erg leerzaam en interessant, waarin er veel belangrijke informatie is
gegeven.”
Een van de deelnemers aan de cursus 2018 in de schriftelijke evaluatie
In 2018 hebben 17 leden van de klankbordgroepen uit Oss en ’s-Hertogenbosch
deelgenomen aan de basiscursus ‘Volkshuisvesting’ van de Woonbond.
Tijdens vier bijeenkomsten (13, 20, 27 maart en 10 april) maakten de aanwezigen in
eerste instantie kennis met de spelers in de volkshuisvesting en de rollen van die spelers.
Vervolgens werd dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:
 De rol van de huurders.
 Huurprijs en huurverhoging.
 Onderhoud, renovatie en energiebesparing.
 Gemeentelijke afspraken.
Bij al deze onderwerpen lag er een duidelijk accent op de rol en de verantwoordelijkheid
van huurders enerzijds en van de corporatie anderzijds.
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De reacties van de deelnemers op de cursus waren onverdeeld positief.
5.4
Projectenexcursie
Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep in februari stond het onderwerp
levensloopbestendig wonen op de agenda. Onder leiding van enkele professionals
bespraken bewoners wat ze kunnen doen om langer zelfstandig te blijven wonen.
Bewoners waren echter ook benieuwd naar de mogelijkheden als zelfstandig wonen echt
niet meer kan. Om bewoners te laten zien waar ze dan terecht kunnen, bezochten zij op
donderdag 31 mei een paar zorgcomplexen van BrabantZorg.
De bewoners uit Oss bezochten eerst De Wellen.
De huurders uit ’s-Hertogenbosch brachten een bezoek aan Noorderkroon.
Ter afsluiting gingen de bewoners uit zowel Oss als ’s-Hertogenbosch naar Grave voor
een bezoek aan Catharinahof in Grave. Dit complex bevat naast een verzorgingstehuis
ook een theaterzaal, een restaurant en allerlei faciliteiten waarvan de lokale bevolking en
verenigingen gebruikmaken. Het concept ‘haalt buiten naar binnen’. Dankzij deze
excursie kregen ze beter inzicht in het onderwerp ‘wonen en zorg’.
5.5
Belanghoudersbijeenkomst 20 februari 2018
Op 20 februari was er een bijeenkomst voor alle belanghouders van BrabantWonen. Bij
de bijeenkomst waren ook leden van de klankbordgroepen aanwezig. Het onderwerp van
deze jaarlijkse bijeenkomst was deze keer: ‘Sociale innovatie’.
6.
Waardering huurders
6.1
BrabantWonen Festival
Op maandag 19 november vond het zogenaamde BrabantWonen festival plaats. Deze
bijeenkomst vindt jaarlijks plaats en is bedoeld om alle actieve bewoners te bedanken
voor hun inspanningen.
“Mijn enthousiasme is afgelopen maandag nog groter geworden.....wat een geweldige ontvangst
voor alle enthousiastelingen die de leefbaarheid proberen te verbeteren. Mijn motto is al sinds
mijn werkzame leven, dat je zuinig moet zijn op je vrijwilligers en moet laten blijken dat
je hun werk waardeert......nou dat is bij deze heel goed gelukt.....mijn eerste kennismaking
met deze waardering, voelt ontzettend goed.
De eerstvolgende klankbordbijeenkomst ga ik meer ervaren, ingewerkt en enthousiast gemaakt door Ben van
den Broek.
Hartelijk dank voor dit leuke programma en de
goedverzorgde ontvangst.”
met vriendelijke groet
Rita Waslander
In 2018 kwamen de leden van bewonerscommissies, de klankbordgroepen en individuele
actieve huurders bij elkaar in het Theater De Lievekamp in Oss.
Met een optreden van de muzikale theatergroep ‘Enge Buren’ werden de circa 300
aanwezigen bedankt voor hun inzet.
6.2
Gouden huurders
Ieder jaar worden mensen die vijftig jaar van BrabantWonen huren in het zonnetje gezet
en getrakteerd op een lunch. In Oss waren er dit jaar 15 mensen met dit gouden
huurmoment. Op 11 juli werden zij getrakteerd op een lunch. Uiteraard hoort bij zo’n
jubileum ook een toespraak van onze directeur Henk Roozendaal en een boeket
bloemen. In ’s-Hertogenbosch werd deze mijlpaal op 14 juli met 28 bewoners gevierd.
Hier werden de gasten door Rob Bogaarts, manager ontwikkeling, welkom geheten en
bedankt voor hun ‘trouw huurderschap’.
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7.
BuurtCultuurFonds
BrabantWonen heeft in 2018 nog gebruikgemaakt van het BuurtCultuurfonds
BrabantWonen. Dit samenwerkingsverband met het Prins Berhard Cultuurfonds is met
ingang van 31 december beëindigd, omdat de Autoriteit Woningcorporaties de
samenwerking niet langer toestaat. Vanaf 1 januari 2019 start BrabantWonen het
zogenaamde Buurtfonds. Vanuit dit fonds worden projecten op het gebied van cultuur,
sport en duurzaamheid georganiseerd. De projecten hebben altijd tot doel om de
onderlinge contacten tussen bewoners in complexen of wijken te versterken. De
projecten worden op initiatief van bewoners gestart. Zij worden vervolgens nauw
betrokken bij het ontwerp en de uitvoering.
Dankzij het Buurtcultuurfonds BrabantWonen zijn in 2018 nog een aantal mooie
projecten uitgevoerd die bijgedragen hebben aan onderlinge ontmoetingen en duurzame
contacten tussen bewoners. Bovendien hebben alle projecten een bijdrage geleverd aan
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Oss
 Lichtkunstproject Arena
 Kunstwerk Leygraafhof
 Wandtapijt Oostwal
 Kunstwerk Bosbes
’s-Hertogenbosch
 Brugwachtershuisje als ontmoetingsplaats
 Opknappen binnentuin Van Hobestraat
 Kunstproject hal De Vrijheid (Churchillaan)
 Hallen Schaapsveldje
 Binnenterrein Stadionlaan
Hele organisatie
 Huisregelborden
8.
Presentaties en publicatie
Op 12 april heeft de consulent participatie een presentatie gegeven aan medewerkers
van een aantal woningcorporaties over de nieuwe participatiestructuur in Oss. De
bijeenkomst was onderdeel van de vernieuwingsagenda van Aedes. De betreffende
presentatie is aanleiding geweest voor een artikel op Aedesnet met als titel ‘Alle partijen
profiteren van bewonersparticipatie BrabantWonen’.
Op uitnodiging van de Woonbond heeft de betreffende medewerker, samen met Ruud
Surstedt, de voormalige voorzitter van de HBV Oss en nog actief betrokken bij de participatie
bij BrabantWonen, een presentatie gegeven voor leden van huurdersverenigingen van
meerdere corporaties uit Zuidoost Brabant over de nieuwe aanpak in Oss.
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 Bossche
wijk Boschveld en in Orthen-Links. In Oss speelden bewoners een actieve rol bij de
renovatie van woningen in de Mollegang in Het Woud en de appartementen aan de
Hertog Jan I straat. Ook de aanleg van geveltuintjes in Oss en ’s-Hertogenbosch
gebeurde mede op initiatief van bewoners.
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Bijlage 4: Gegevens BrabantWonen

184

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 H.G.P.F. Roozendaal
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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