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1. Voorwoord en inleiding
1.

Voorwoord en inleiding

1.1

Belangrijke zaken 2011

1.2

Herstructurering Vreewijk

Voor u ligt het directieverslag, het volkshuisvestingsverslag, het verslag van de Raad van
Commissarissen (RvC) en de jaarrekening over 2011. Dit tezamen vormt het jaarverslag
2011 van de Rhenense Woningstichting (RWs).
In dit verslag leggen wij verantwoording af over de werkzaamheden in het belang van de
volkshuisvesting en de kwaliteit van de dienstverlening van de RWs.
In 2011 is er veel tijd gestoken in diverse projecten, een aantal licht ik er hier uit.

De gemeenteraad van Rhenen heeft op 8
februari besloten dat de buurt Vreewijk in
zijn geheel mag worden gesloopt. Dit geeft
de RWs de mogelijkheid om een nieuw
tuindorp te laten ontwerpen. Vanaf 2002
wordt er al gesproken over sloop / nieuwbouw van deze buurt. Vanaf 2005 heeft de
RWs uitgedragen dat zij het bestaande
tuindorp wil vervangen door een nieuw
tuindorp met in ieder geval dezelfde
uitstraling en beleving als het bestaande.
Vanaf 2005 heeft de RWs met alle
betrokkenen gecommuniceerd over hetgeen
dit inhoudt: namelijk het slopen van de bestaande bouw en nieuw bouwen op eigen
terrein.
Aan de bestaande infrastructuur zal de RWs niets wijzigen. Feitelijk moet het huidige
bestemmingsplan zodanig worden aangepast dat nieuwbouw op eigen terrein mogelijk is.
Inmiddels is wel duidelijk dat de gemeente ook het openbaar gebied opgeknapt wil
hebben. De RWs heeft daar uiteraard geen bezwaar tegen zolang de kosten daarvan ook
door de gemeente gedragen worden.
In het concept beeldkwaliteitsplan dat door de gemeente is opgesteld komt zij op dit punt
tot de conclusie dat het openbaar groen er ‘futloos’ bij ligt.
1.3

Woon- en zorgcentrum de Tollekamp

Op 3 november was het dan zover. Het
nieuwe woon- en zorgcentrum de Tollekamp
kon in gebruik genomen worden. Na 17 jaar
overleg werd dat ook tijd. Door een ultieme
inspanning van zorgverlener Charim en de
RWs kon er in april 2010 met de bouw
worden gestart, met als resultaat een
geweldige aanwinst voor de Rhenense
gemeenschap. Veel partijen hebben zich met
de gang
van
zaken
bemoeid
maar
uiteindelijk zijn het slechts enkelen die de
financiële inspanning en het daaraan
verbonden risico verantwoord moeten vinden. Gelukkig hebben Charim en RWs elkaar op
dat punt gevonden en in een prima sfeer en samenwerking het gebouw gerealiseerd.
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1.4

Herstructurering Valleiweg/Lijsterberg

1.5

Binnenstad-Oost

1.6

Visitatie

In maart 2011 is de omgevingsvergunning
afgegeven. Dit houdt in dat er 72 portieketagewoningen gesloopt worden en 63
appartementen
primair
voor
senioren
worden teruggebouwd. Op deze wijze
proberen wij de achterstand in het aantal
nultreden woningen binnen ons bezit in te
lopen. De aanbesteding van het werk heeft
inmiddels plaatsgevonden. Verwacht wordt
dat het woonblok op de hoek Achterbergsestraatweg/Valleiweg in het derde kwartaal
van 2012 gesloopt wordt. Oplevering van de
nieuwbouw van dit blok wordt dan eind 2013 verwacht. De sloop en nieuwbouw van het
gehele project kan in 2016 gereed zijn.
In dit project worden voor de RWs 40
huurwoningen gebouwd. Hiervan zijn er 22
ter compensatie van het ingebrachte wooncomplex ‘de Droge Doelen’ met 30 HATeenheden. De 30 HAT-eenheden zijn eind
2010 gesloopt.
Daarnaast heeft de RWs 18 appartementen
aangekocht om er in ieder geval voor te
zorgen dat de bouw van start kon gaan. De
ontwikkeling en realisatie van dit project is
voor rekening en risico van VolkerWessels
B.V. In het totale project worden naast de
40 huurwoningen ook 44 koopwoningen, een supermarkt en een aantal kleine
commerciële ruimten gerealiseerd. Verwacht wordt dat het gehele complex in de eerste
helft van 2013 gereed is.
In 2010 heeft de RWs aan een extern bureau opdracht gegeven tot het uitvoeren van
een maatschappelijke visitatie. De verplichting hiervoor is vastgelegd in de Governance
Code voor woningcorporaties die lid van Aedes zijn.
Het definitieve visitatierapport is begin 2011 gereed gekomen. De hiermee gemoeide
externe kosten bedroegen € 27.714,-.
De RWs krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende onderdelen van de
maatschappelijke visitatie:






Ruim voldoende, indien de eigen ambities en doelstellingen het referentiekader zijn
(PnA/D:7,0)
Voldoende, indien de opgaven in het werkgebied het referentiekader zijn (PnO: 6,2)
Voldoende, waar het de betrokkenheid, de verwachtingen en de beoordeling van de
stakeholders betreft (PvS: 6,4)
(Ruim) voldoende, indien deze worden afgezet tegen de financiële mogelijkheden van
de RWs en de mate van efficiëntie die daarbij aan de orde is (PnV/E: 6,6).
Ruim voldoende wat betreft de invulling van de governance (PnG: 7,0)
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In het definitieve rapport is een drietal verbeterpunten genoemd:
1. Risicomanagement

Dit verbeterpunt is al ruim voor dat de visitatie van start ging in 2010 opgepakt. Met
inschakeling van Ernst & Young zijn de belangrijkste risico’s in beeld gebracht. De
daaraan ten grondslag liggende rapportage is in de RvC vergadering van 1 maart
besproken en vastgesteld. De volgende stap is nu om het geheel in de organisatie te
implementeren.
Bij dit verbeterpunt noemt de visitatiecommissie het voorzichtige financieel beleid dat de
corporatie voert. Gelet op de ontwikkelingen in de corporatiesector komt deze opmerking
ons vreemd voor.
Het financieel beleid in onze sector is onderwerp van toezicht door het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV). Jaarlijks geeft het CFV hiertoe een zogenoemd continuiteitsoordeel af. Soms kregen wij een C-oordeel en soms een A-oordeel. Het laatst ontvangen
continuïteitsoordeel is een A1. Dit betekent dat de voorgenomen activiteiten passen bij
de omvang van het vermogen.
Het dus zomaar klakkeloos vaststellen dat er sprake is van een te voorzichtig financieel
beleid waardoor de vermogensprestatie verantwoord hoger zou kunnen zijn bevreemdt
ons in hoge mate. Wij missen daarin de nuances die naar onze mening aangebracht
hadden moeten worden. Inmiddels heeft het CFV besloten het financieel toezicht op
woningcorporaties te intensiveren. Oorzaak hiervan is gelegen in de te grote risico's die
corporaties kennelijk nemen.
2. Verschil in oordeel

De belanghouders waar de RWs mee te maken heeft oordelen kennelijk nogal
verschillend over de prestaties van de RWs. Eén van de redenen hiervan is volgens de
visitatiecommissie het ontbreken van zichtbare samenhang tussen op zichzelf
gewaardeerde projecten en activiteiten. Communiceren om die samenhang in beleid te
verbeteren wordt hier aanbevolen.
De projecten die wij de laatste zes jaar uitgevoerd hebben zijn allen gericht op de bouw
van woonruimte voor senioren en zorgbehoevenden. Dit is uiteraard niet uit de lucht
komen vallen.
Eind 2005 is op initiatief van de RWs en de gemeente Rhenen een ‘Visie Op Wonen Zorg
en Welzijn’ vastgesteld. Daarin komt de samenhang die onze projecten met zich
meebrengt uitgebreid aan de orde. Die visie en samenhang is nog steeds actueel. Bij de
opstelling van die visie zijn alle zorgverleners en de welzijnsorganisatie uitgebreid
betrokken geweest. Op grond daarvan is het verwonderlijk dat de belanghouders die
samenhang niet zien.
3. Leefbaarheid

De visitatiecommissie stelt dat het de RWs zou sieren om leefbaarheid meer door ogen
van haar klanten (huurders) en partners te beschouwen.
Ook deze stelling is opmerkelijk en wel omdat de klanten (huurders) op geen enkele
wijze bij de visitatie betrokken zijn. Uit zowel KWH als eigen onderzoek blijkt dat onze
huurders op het gebied van leefbaarheid geen problemen ervaren.
Voor wat betreft de belanghouders is de stelling ook opmerkelijk. Zowel in het
belanghoudersoverleg 2009 als 2010 is de belanghouders gevraagd een lokale agenda te
formuleren voor het wonen in Rhenen in brede zin. In beide bijeenkomsten heeft dat op
het gebied van leefbaarheid niets opgeleverd. Men weet het kennelijk niet. Daarnaast is
bij het opstellen van de prestatieafspraken tussen RWs en gemeente over leefbaarheid
bewust door partijen niets afgesproken. Kennelijk eind 2009 geen item om afspraken
over te maken. Op zich ook wel weer begrijpelijk want Rhenen heeft dan wel
stadsrechten maar met dorpse eigenschappen waar zich geen grote leefbaarheidsproblemen voordoen.
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Om dit probleem met name in de richting van de belanghouders te tackelen is het van
belang dat de RWs haar beleid op het gebied van leefbaarheid duidelijk vastlegt en
communiceert. Wat niet zoveel wil zeggen als dat de belanghouders het hier mee eens
moeten zijn. De RWs is immers geen ‘pinpas’ voor de samenleving.
Inmiddels is de leefbaarheidsnotitie ‘dicht bij huis’ vastgesteld en aan alle belanghouders
gestuurd. In die notitie kunnen belanghouders lezen wat er op het punt van leefbaarheid
van de RWs verwacht mag worden.
1.7

Woningmarktanalyse

In de prestatieafspraken die de gemeente Rhenen en de RWs hebben gemaakt is onder
andere opgenomen het laten uitvoeren van een woningmarktanalyse. De afspraak was
om die analyse in 2010 te laten uitvoeren. De werkzaamheden zijn in 2010 uitgevoerd
maar de rapportage en analyse heeft begin 2011 plaatsgevonden. Uit de analyse blijkt
dat de toename van het aantal woningen in de gemeente Rhenen tot en met 2020 circa
300 zal zijn. Afhankelijk van de veronderstelde economische situatie is de verdeling over
de sectoren (huur of koop) verschillend. In de geschetste scenario’s wordt verondersteld
dat de toename van het aantal huurwoningen beperkt van omvang moet zijn.
De weerslag van deze woningmarktanalyse is voor de RWs de onderlegger voor het
bouwbeleid. Jammer is het te constateren dat het gemeentebestuur van Rhenen de
uitkomst van de woningmarktanalyse niet onderschrijft. Inmiddels is duidelijk geworden
dat de gemeente van mening is dat er tot en met 2020 behoefte is aan het toevoegen
van circa 800 woningen*. (*bron: Gelderlander 4 februari 2012).

Rhenen, februari 2012

E.P. van Dijk, directeur/bestuurder
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2.

Directie – bestuursverslag

2.1

Organisatie

De RWs is een toegelaten instelling en stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn in
het belang van de volkshuisvesting.
De werkorganisatie zag er op 31 december 2011 als volgt uit:
D ir ec te ur -b es tu ur d er

D ir e ctie s ec r e tar e s se

C o m m un ic a tie m e d e we r k s ter

M a n a g er W o n en e n Va s tg o ed

M a n a g er F in a nc . E c on .Z a k en

B a lie e n r e c e p tie m e d e we r k s te r I

fin a n c ie e l b e le id s m ed e w e r k er

B a lie e n r e c e ptie m ed e w e r ks te r II

O p z ic h te r k l.- e n m uta tie o n d h.

F in a n c iee l m e de w e r k er

M e d e we r k s ter c r e dite u r en a d m .

W o o n c o n s u le nt

M e d e we r k s ter h u u ra d m inis tr a tie

O p z ich te r p r o jec te n I

O p z ic h ter p r oje c te n II

Personeelsformatie

Per 31 december 2011 telde de organisatie 15 medewerkers, omgerekend naar fulltime
arbeidsplaatsen was het personeelsbestand 13. Er waren geen vacatures.
Ziekteverzuim

In 2011 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 1,36%, tegen 0,53% in 2010. Ondanks de
sterke stijging van het verzuim ten opzichte van 2010 is er nog steeds sprake van een
laag ziekteverzuim. Dit is al een reeks van jaren zo.
Personeelsoverleg

In 2011 heeft een aantal malen overleg met het gehele personeel plaatsgevonden. De
onderwerpen waren onder andere: de uitkomst van de KWH-meting. Daarnaast heeft
voor de medewerkers of een deel daarvan een aantal in-company trainingen
plaatsgevonden. Deze hadden onder andere betrekking op de wijze van schrijven door de
RWs, het werken met Office 2010 en een cursus gericht op de relevante belastingwetgeving.
Ondernemingsraad

In 2011 heeft de directeur één keer vergaderd met de Ondernemingsraad. De volgende
onderwerpen zijn besproken:





2.2

De




Plan van aanpak / Arbo jaarplan 2011;
Procedure Calamiteiten RWs (ontruimingsplan);
Calamiteitenplan RWs;
Procedure melding en registratie van ongevallen;
Gedragscode elektronische media.
Governancestructuur, Visie, Missie en organisatie

`Governancecode’ in onze organisatie is vastgelegd in de volgende documenten:
Best practice bepalingen RWs volgens de Governancecode Woningcorporaties;
Integriteitscode RWs;
Klokkenluidersregeling RWs;
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Reglement (inclusief profielschets) van de Raad van Commissarissen (RvC) van de
RWs;
Statuten RWs.

Al deze documenten zijn te vinden en te lezen op onze website:
www.rhenensewoningstichting.nl.
Visie

Onze visie is opgenomen in het ‘ondernemingsplan 2008-2012’ en luidt als volgt:
‘De gemeente Rhenen vergrijst de komende jaren nog verder. Het aantal huishoudens in
onze gemeente zal niet meer spectaculair groeien. De druk op de lokale woningmarkt
vanuit de eigen bevolking lijkt dan ook beduidend lager dan in de ons omringende
gemeenten zoals Veenendaal, Ede en Wageningen. Door de vergrijzing komt er een
ander soort woningbehoefte, die toch druk op de woningmarkt legt.
We willen ons de komende jaren vooral richten op een kwaliteitsverbetering in ons bezit.
Dit gebeurt door bestaand bezit op te knappen, maar ook door sloop/nieuwbouwprojecten. Er moeten woonomgevingen ontstaan waar verschillende doelgroepen kunnen
wonen.
Ouderen kunnen hier bijvoorbeeld zo lang mogelijk – met de juiste zorgvoorzieningen –
zelfstandig blijven wonen. Het geld waarmee we deze plannen realiseren, komt deels uit
de verkoop van bestaand bezit. Passende woonruimte voor senioren is bovendien
noodzakelijk om de doorstroming te bevorderen en zodoende starters op de Rhenense
woningmarkt meer kansen te bieden.
De RWs is ook de komende jaren een sociaal maatschappelijke onderneming die
zelfstandig blijft functioneren. Waar nodig zoeken we samenwerking met collega
corporaties in het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal).
Missie

‘De RWs is als maatschappelijk ondernemer een professionele leverancier van kwalitatief
goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige woonomgeving. De RWs is er voor
iedereen in de regio en primair voor de minder kansrijken op de woningmarkt. Daarbij
streeft de RWs naar het verlenen, organiseren en/of faciliteren van een goede en
passende dienstverlening, met specifiek aandacht voor welzijn en zorg. Om dit te
realiseren werkt de RWs actief samen met haar belanghouders’.
Met de invoering van de Europese Beschikking is voorlopig een deel van onze missie niet
uitvoerbaar. Vooralsnog kunnen wij er vanaf 2011 niet meer voor iedereen zijn.
Naast de visie en missie hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd.
Hierop mag de RWs worden aangesproken:






Klantgericht.
Resultaatverantwoordelijk en resultaat gericht.
Open, integer, ondernemend en flexibel.
We werken aan continue verbetering van kwaliteit en aan communicatie.
We staan open voor de omgeving en onze belanghouders.
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2.3
Deelnemingen
Buitenhof Vastgoed I BV

Door wijzigingen in de fiscale regelgeving, waardoor onder andere de subjectieve
vrijstelling voor toegelaten instellingen werd ingeperkt, heeft de RWs eind 2005 een BV,
genoemd Buitenhof Vastgoed I BV, opgericht.
De RWs heeft 100% van de aandelen van deze BV.
Commanditaire Vennootschap (CV) Uithof III

De RWs neemt voor een bedrag van € 1.000.000,deel in de commanditaire
vennootschap Uithof III. Deze commanditaire vennootschap is opgericht door woningcorporatie Stichting Studenten Huisvesting Utrecht. Er nemen 17 woningcorporaties deel
voor een totaal bedrag van € 29.000.000,- In opdracht van de CV zijn op de Uithof in
Utrecht 377 eenheden voor studenten gerealiseerd. Het gebouw waarin de eenheden zijn
ondergebracht wordt aangeduid met de naam Casa Confetti.
Het aantal eenheden in deze deelneming bedraagt voor de RWs 13 (1/29 x 377).
De hier vermelde deelneming is indertijd aangegaan in het kader van collegiale
financiering. Jaarlijks wordt door de CV een rendement op de deelnemingen vastgesteld.
Voor 2011 is dat 3% van de deelneming.
Stichting Buitenhof

Door de RWs wordt van de stichting Buitenhof het kantoorpand Binnenhof 9 gehuurd. De
bouw en exploitatie van het kantoorpand is indertijd om belasting technische redenen
ondergebracht in een aparte stichting. De financieringsmiddelen voor de bouw en later
aanpassing van het pand zijn tegen een marktconform rentepercentage door de RWs aan
de stichting Buitenhof verstrekt.
Wooninvesteringsfonds (WIF)

De RWs neemt deel in het WIF. De deelname hierin heeft, net als in de CV Uithof III,
plaatsgevonden op basis van collegiale financiering.
De RWs neemt in dit fonds deel voor een bedrag van € 500.000,- Het rendement op de
WIF deelneming bedraagt 75% van de marktrente die gold op het moment van
deelneming.
2.3.1

Bijdrage aan buitenlandse instellingen

De RWs verstrekt geen bijdragen in welke vorm dan ook aan buitenlandse instellingen.
2.4
Externe betrekkingen
Algemeen

Door de RWs is de bedrijfstakcode voor woningcorporaties onderschreven.
Aedes

De RWs is lid van Aedes, brancheorganisatie voor woningcorporaties. Binnen Aedes is de
RWs lid van het MKW (platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties).
Regionaal corporatienetwerk

De RWs neemt met alle woningcorporaties uit Barneveld, Ede, Nijkerk, Veenendaal,
Wageningen en Woudenberg deel aan het Regionaal Overlegplatform Corporaties
Foodvalley.
De belangrijkste onderwerpen die op de agenda staan zijn: woonruimteverdeling,
woningbouwproductie en samenwerking.
Naast overleg op directieniveau wordt door de corporaties ook overleg gevoerd op het
niveau van Managers Woondiensten en Managers Financiën.
Vanaf 2008 wordt door een delegatie van de corporatie directeuren ook periodiek overleg
gevoerd met de verantwoordelijke wethouders uit de Foodvalley gemeenten.
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Regionale samenwerking

De acht corporaties uit Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen, waaronder de RWs,
werken samen op het gebied van woonruimteverdeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een regionaal systeem genaamd Huiswaarts.nu.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De RWs is deelnemer bij het WSW. Met borging van dit fonds kunnen diverse projecten
worden gefinancierd.
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

In 2011 heeft het KWH in de periode 21 februari tot en met 13 mei ons op onderstaande
labelonderdelen gemeten:
 Corporatie bezoeken;
 Woning zoeken;
 Woning betrekken;
 Huur betalen;
 Reparatie uitvoeren.
Labelonderdeel

Score 2011

Corporatie bezoeken
Woning zoeken
Woning betrekken
Huur betalen
Reparatie uitvoeren

Score 2009

8,0
8,0
8,3
8,1
8,4

Landelijk gemiddelde

7,9
7,9
8,6
8,0
8,3

7,8
7,6
7,9
7,9
7,8

Verlening label

Bovenstaande cijfers houden in dat het label met één jaar verlengd is.
Prestatie-index

De RWs staat op de 15e plaats in de prestatie-index 2010 van de in totaal 171
beoordeelde corporaties!
Geschillencommissie

Voor de behandeling van eventuele geschillen neemt de RWs deel aan de
Geschillenadviescommissie WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal).
Deze commissie is een initiatief van een zestal corporaties in de WERV.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
• Een onafhankelijk voorzitter;
• Een lid op voordracht van de deelnemende corporaties;
• Een lid op voordracht van de huurders.
De commissie bestaat feitelijk uit twee parallel werkende commissies waarbij de ene
commissie de even maanden en de andere de oneven maanden werkzaam is. De beide
voorzitters hebben onderling contact om indien nodig zaken af te stemmen.
Elk lid heeft een plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger neemt ook zitting als één van de
leden persoonlijk of beroepsmatig betrokken is bij een geschil.
Het lid op voordracht van de huurders wordt benoemd na raadpleging van de
huurdersorganisaties van de deelnemende corporaties.
De werkwijze van de commissie en de procedure voor het melden van een geschil, is
vastgelegd in een reglement. Ook is er een brochure waarin de werkwijze verkort wordt
uitgelegd. Dit reglement en de brochure zijn te vinden op onze website.
Als er geschillen door huurders van de RWs worden gemeld, ontvangt de directie hiervan
bericht. De RvC wordt hierover geïnformeerd.
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Behandelde zaken

In 2011 is er een geschil door een huurder van de RWs gemeld bij de commissie.
Geschil
2011-01

2.5

Onderwerp
Klacht vochtproblemen in de
keuken.

Advies
Klacht ongegrond

Besluit directie
Advies opgevolgd

De belanghouders van de RWs

De RWs is een lokale volkshuisvester en bouwt daar haar beleid ook op. Om
maatschappelijke doelen helder te krijgen en verantwoording over onze prestaties af te
leggen, communiceren we met onze belanghouders. Waar mogelijk werken we samen.
Onze belanghouders zijn de huurders, gemeente, zorg en welzijnsinstellingen en de
politie.
2.5.1. Huurders
Huurdersorganisatie REA

De huurdersorganisatie REA is nog steeds `slapende’. Het blijft moeilijk om enthousiaste
huurders te vinden die zitting willen nemen in de REA. De voorzitter van de `slapende’
huurdersorganisatie heeft vier keer per jaar overleg met het MT van de RWs. Tijdens dit
overleg wordt hij bijgepraat over allerlei lopende zaken. De voorzitter heeft de RvC
geadviseerd om de heer J.B. Wilschut te herbenoemen als huurdercommissaris.
Bewonerscommissie Vreewijk

In 2009 is deze bewonerscommissie opgericht. Zij denken mee over de toekomst van de
herstructureringswijk Vreewijk. Zij worden hierin bijgestaan door een adviseur van de
Woonbond.
RhenenPanel

In 2008 is het RhenenPanel opgericht, een digitaal klantenpanel waarvoor huurders,
woningzoekenden en andere belangstellenden uit Rhenen, Elst of Achterberg zich kunnen
inschrijven. Er zijn inmiddels 430 leden, waarvan een deel niet zo actief is. Deelnemers
ontvangen een paar keer per jaar online een vragenlijst. Er zijn in 2011 twee peilingen
gehouden.
Eerste peiling

De onderwerpen van de eerste peiling waren ‘overlast van hangjongeren’ en ‘besteding
van maatschappelijk geld’. Hieruit is gebleken dat bewoners van Rhenen overlast door
hangjongeren in beperkte mate ervaren. De respondenten vinden dat het oplossen van
deze problemen in enige mate bij de RWs ligt. De RWs kan zich hier in grote lijnen in
vinden: als er overlast van jongeren wordt gemeld bij onze woningen, dan komen wij in
actie. Dat doen wij onder de paraplu van het JOS (Jongeren Op Straat) project van de
gemeente, waaraan wij al enkele jaren deelnemen. In dit project werken verschillende
partijen, bijvoorbeeld politie en jeugdwerk samen om overlast aan te pakken of te
voorkomen.
Daarnaast heeft het RhenenPanel uitgewezen dat inwoners van Rhenen het gepast
vinden dat de RWs maatschappelijk geld besteedt aan feestelijke bijeenkomsten bij de
oplevering van nieuwe woningen of complexen, mits de bijeenkomsten bescheiden zijn
en vooral gericht op de direct betrokkenen. Dit sluit geheel aan op de bestaande
werkwijze en visie van de RWs.
Tweede peiling

De tweede peiling in 2011 ging over het imago en duurzaamheid. Uit het onderzoek blijkt
dat het imago van de RWs in vergelijking met 2009 in grote lijnen onveranderd is
gebleven. Klantgericht vindt men, net als in 2009, het meest van toepassing op de
organisatie. Opvallend is dat onze organisatie in de ogen van de panelleden meer
ondernemend en meer integer is geworden.
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Verder is de RWs zich meer gaan richten op een specifieke doelgroep, namelijk senioren.
Dit beeld is verklaarbaar: de RWs heeft zich met haar nieuwbouw voornamelijk op deze
doelgroep gericht.
De RWs kampt met een deels verouderd imago: de helft van de panelleden herkent ons
niet als zelfstandige organisatie. In onze klantencontacten en overige communicatie
zullen we ons blijven profileren als zelfstandige organisatie.
De RWs doet het volgens de deelnemers goed op het gebied van duurzaam bouwen.
Deelnemers herkennen bij de RWs vooral de aspecten ‘energie’ en ‘gebruikskwaliteit’;
Aspecten die hen nabij staan. ‘Gezondheid’ wordt wel van belang geacht, maar niet
direct herkend in de acties die de RWs uitvoert.
‘Milieu’ en ‘toekomstwaarde’ worden het minst herkend in de acties die de RWs uitvoert
en worden ook minder van belang geacht. Dit zijn de duurzaamheidsaspecten waarbij de
huurders zelf niet direct geconfronteerd worden met de gevolgen ervan. In de brochure
van een volgend nieuwbouwproject en in de Deurpost zal de RWs uitgebreid ingaan op
het onderwerp duurzaamheid en extra aandacht schenken aan de modules die nauwelijks
bekend zijn.
Actie en terugkoppeling

De uitkomsten van de peilingen en wat de RWs ermee gaat doen is teruggekoppeld met
de deelnemers, overige huurders en andere belangstellenden. Dit gebeurt onder andere
via e-mail, de site www.rhenenpanel.nl en het bewonersblad Deurpost.
Woonpanels

De RWs houdt een paar maal per jaar woonpanels. In een dagdeel discussieert een
(steeds wisselende) groep huurders over een bepaald onderwerp. Voor de afname
schakelt de RWs een onafhankelijk gespreksleider in.
In 2011 is de bewoners van het nieuwe wooncomplex De Rank gevraagd wat zij van hun
woning en van het (bouw)proces vinden. Op enkele individuele wensen na, blijkt dat de
bewoners uitermate enthousiast zijn over de kwaliteit van de woning en de
woonomgeving. Ook zijn de bewoners te spreken over de informatievoorziening, de
dienstverlening en de oplevering. Deze processen zijn volgens de aanwezigen prima
verlopen.
Actie en terugkoppeling

Een samenvatting van de uitkomsten van de woonpanels en wat de RWs ermee gaat
doen is teruggekoppeld met de deelnemers en andere belangstellenden via het
bewonersblad Deurpost. Op de website van de RWs is ook informatie te vinden onder
“uw mening telt”.
2.5.2.

Overige belanghouders

Gemeente

In 2011 is tussen de wethouders en directie van de RWs en op ambtelijk niveau
regelmatig overlegd. In 2009 zijn er prestatieafspraken met de gemeente gemaakt. Vorig
jaar april zijn deze afspraken geëvalueerd.
Politie

De RWs overlegt met de politie op directieniveau.
Zorg- en welzijnsinstellingen

Op projectniveau vindt er overleg plaats met de relevante instellingen. In 2011 is
bijvoorbeeld veel met Zorggroep Charim overlegd, bij de bouw en oplevering van de
nieuwe Tollekamp.

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

10

Belanghouders- en belanghebbenden conferentie

In december 2010 is voor alle belanghouders en belanghebbenden een conferentie
georganiseerd. Gesprekspartner vanuit de RWs was het MT.
Doel was om tot een lokale agenda te komen. Werken aan leefbaarheid, een fijne en
veilige woonomgeving en schone openbare ruimtes bleek een essentieel thema te zijn. Er
was behoefte aan leefbaarheidsbeleid, de RWs heeft dat in 2011 opgesteld. Na evaluatie
van de middag is besloten om de komende jaren vooral met 1 op 1 gesprekken door te
gaan, omdat dat het meeste oplevert.
2.6
Dienstverlening aan derden
Gemeente Rhenen

Voor de gemeente Rhenen werd in 2011 het administratief- en technisch beheer verzorgd
voor het woonwagencentrum aan de Middelbuurtseweg te Rhenen (20 standplaatsen).
Stichting “Het Voormalig Gast- en Weeshuis”

Voor deze stichting wordt zowel het administratief- als technisch beheer gevoerd. Het
bezit bestond per 31 december 2011 uit:
 8 huurwoningen.
Vereniging van Eigenaren Paltshof Residence “Het Koningshuis”

Voor deze VVE (12 woningen) verzorgt de RWs het:
 opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting ;
 voorbereiden en het laten uitvoeren van het jaarlijkse beheer en onderhoud.
2.7 Realisatie werkplan 2011

Werkplan 2011 / Ondernemingsplan 2008 -2012
Organisatie

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Realisatie c.q. stand van zaken

Imago verbetering

Dit is een continue proces waaraan
gewerkt wordt.
Bijstellen bestaande communi- De communicatienota is bijgesteld en
catienota
vastgesteld.
Visitatie
Visitatie heeft plaatsgevonden in de
periode oktober 2010 t/m maart 2011.
Het
eindrapport
is
definitief
en
gepubliceerd op de website van de
stichting visitatie woningcorporaties.
Strategisch voorraadbeleid
Het strategisch voorraadbeleid is gereed
en vastgelegd.
Vastleggen standaardbrieven
Alle standaardbrieven zijn herschreven
versus archivering
en worden in de praktijk gebruikt.
Invoeren competenties met
Competenties zijn ingevoerd en worden
daaraan gekoppeld opleidingstijdens functioneringsgesprekken
plan en functioneringsgesprek- besproken en beoordeeld.
ken

Huisvesten van de doelgroep

1.

2.

Evaluatie regionaal woonruim- In het kader van de prestatieafspraken
teverdelingssysteem Huiswaarts zou evaluatie 2010 in één van de
bestuurlijke overleggen plaatsvinden.
Tot dusver heeft dit niet plaatsgevonden.
Woningmarktanalyse
De woningmarktanalyse is gereed en in
de RvC besproken. Inmiddels is de
analyse ook in het college van B en W
besproken. Ambtelijk is aan B en W
voorgesteld om in te stemmen met:
1. de veranderopgave zoals deze
voortvloeit uit de woningmarktanalyse;
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4.

Europese beschikking

2.
vooralsnog
zeer
terughoudend
omgaan met het verlenen van medewerking aan de in de woningbouwplanning tot 2020 opgenomen PMplannen en aan nieuwe woningbouwplannen;
3. het waar mogelijk spreiden van de
bestaande
woningbouwplanning
om
afzetproblemen te voorkomen.
Het ambtelijk advies is door B en W niet
overgenomen.
De EU norm, 90% van de huishoudens
mag geen hoger inkomen hebben dan
maximaal €33.614. De RWs voert deze
regeling uit.

Kwaliteitssysteem en benchmarken

1.

2.

3.

INK (kwaliteitssysteem voor de In 2012 vindt een evaluatie plaats. De
interne organisatie). In 2006 daaruit voortvloeiende verbeterpunten
mee gestart
worden opgenomen in het jaarplan
vanaf 2012.
KWH
Ambitie: KWH-label continueren. In de
periode 21 februari 2011 t/m 13 mei
2011
heeft
de
jaarlijkse
meting
plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is
dat het label gecontinueerd is. Er zijn 5
onderdelen gemeten waarvan de scores
uiteen lopen van 8,0 tot 8,4. Gemiddeld
een 8. Het landelijk gemiddelde is 7,8.
aeDex-IPD
Het rendement van alle deelnemende
corporaties over 2010 (tussen haakjes
2009) bedraagt 3,5% ( -1,0%). Hiervan
heeft 3,0% (2,7%) betrekking op het
directe rendement en 0,5% (-3,7%) op
het indirecte rendement. Voor de RWs
zijn de cijfers: totaal rendement 0,7% (2,3%); direct rendement 2,6% (2,5%);
en indirect rendement -1,9% (-4,8%).

Betrekken belanghouders bij beleid

1.

Internetpanel: RhenenPanel

Ambitie:
internetpanel
continueren.
Twee keer per jaar een item waarbij de
deelnemers gevraagd wordt een vragenformulier in te vullen. Het tweede item
in 2011 ging over duurzaam bouwen en
imago. Samenvattend is de uitkomst
van het onderzoek als volgt weer te
geven:
1. Duurzaam bouwen:
Hoewel de RWs het, volgens de
huurders goed doet op het gebied van
duurzaam bouwen, wordt slechts een
beperkt deel van de acties die de RWs
uitvoert herkend.
Zij herkennen vooral de aspecten
energie en gebruikskwaliteit. Kennis lijkt
te ontbreken wanneer het gaat om het
aspect gezondheid (hoewel deze wél van
belang wordt geacht) en de overige
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2.

Woonpanels

Overige belanghouders
gemeente).

1.

Belanghouders

duurzaamheidsaspecten (welke verder
van de huurder afstaan.
2. Imago
Het imago van de RWs is in grote lijnen
onveranderd gebleven ten opzichte van
twee jaar geleden. Wel lijkt de
organisatie, in de ogen van de huurders,
meer ondernemend en integer te zijn
geworden en zich meer te richten op
een specifieke doelgroep, namelijk
senioren. Een groot deel van de
huurders denkt nog steeds dat de RWs
een onderdeel is van de gemeentelijke
organisatie. Van dat beeld komen wij
maar niet af.
In het werkplan 2011 is een tweetal
woonpanels voorzien. In 2011 zijn de
bewoners van het nieuwbouwcomplex
‘de Rank’ gevraagd wat zij van het
proces van aanbieding, de woning en de
omgeving vinden. Hiertoe zijn, gelet op
het grote aantal bewoners, een tweetal
bijeenkomsten georganiseerd.
Centrale conclusie van deze bijeenkomsten is dat de bewoners zeer tevreden
zijn over het proces, de woning en de
woonomgeving. Over de overlast denkt
de RWs mee (er blijkt overlast te zijn in
de gemeenschappelijke tuin). Er zijn
verbeterpunten genoemd die de RWs bij
ontwikkeling van toekomstige complexen mee zal nemen.
Om de overlast in de gemeenschappelijke tuin aan te pakken heeft de RWs
alle omwonenden van het complex
aangeschreven.
Begin september heeft een evaluatie
met de bewonerscommissie plaatsgevonden. En daaruit bleek dat er geen
overlast klachten meer zijn.
(politie,

zorg-

en

welzijnsinstellingen

en

In 2011 is er geen belanghouders
bijeenkomst georganiseerd. Wel is er
met diverse belanghouders individueel
gesproken. Met de gemeente Rhenen en
diverse anderen, waaronder de politie, is
een zogenoemd hennepconvenant afgesloten.

Leefbaarheid

1.

Diverse projecten

In het werkplan 2011 is voor een bedrag
van € 50.000,- aan leefbaarheidsprojecten opgenomen. Er is een bedrag
van € 34.886,- uitgegeven voor het
herstellen
van
keerwanden
en
achterpaden.
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2.

Sponsoring

Budget € 10.000. In 2011 zijn 9 sponsor
verzoeken gehonoreerd. Met een totaal
bedrag van € 5.984.

Nieuwbouwprojecten, ook voor bijzondere doelgroepen

1.

Tollekamp Rhenen

2.

Binnenstad-Oost

3.

Lijsterberg Rhenen

De opening heeft op 3 november plaatsgevonden. Het gebouw is inmiddels
volledig in gebruik genomen.
De bouw vordert gestaag. Dat wil
zeggen dat men bezig is met het
realiseren van de parkeergarage. De
verwachting is dat het project in de loop
van 2013 gereed is.
Het lag in het voornemen om op deze
locatie samen met zorgorganisatie
Zideris een 24-tal plaatsen voor
verstandelijk gehandicapten te bouwen.
Inmiddels is gebleken dat dit plan
financieel voor de RWs niet haalbaar is.
Door Zideris is nu aan de RWs de vraag
gesteld of zij het project voor eigen
rekening en risico (indien haalbaar)
mogen realiseren. Dit houdt in dat zij
dan ook eigenaar van het vastgoed met
ondergrond worden. Op zich bestaat
daar bij de RWs geen bezwaar tegen.

4.

Gezondheidscentrum

5.

Het Bosje te Elst (U) fase 3

6.

Achterberg-West 2

Door de RWs is de indertijd afgesloten
intentieovereenkomst ontbonden.
De gemeente Rhenen wilde de intentieovereenkomst parkeren tot dat duidelijk
was wat de huidige eigenaar van het
gezondheidscentrum aan mogelijkheden
zag. In de afgesloten overeenkomst was
niet voorzien in een ‘parkeerstand’ en
daarnaast zou dat alleen tot verdere
vertraging en nog meer kosten leiden.
Tevens was het voorstel van de
gemeente Rhenen niet in overeenstemming met de afspraken die in maart
2010 gemaakt zijn.
Het ontwerp bestemmingsplan voor dit
project is door de gemeente Rhenen in
procedure gebracht. De verdere gang
van zaken is nu niet duidelijk omdat
gemeente en ontwikkelaar (RVG) (nog)
niet
tot
overeenstemming
kunnen
komen.
Aan de deelnemende partijen is meegedeeld dat de RWs geen rol meer wil
spelen in dit project.

Herstructureringsprojecten

1.

Valleiweg/Lijsterberg

De bouwvergunning voor dit project is in
de loop van 2011 verleend.
In bijeenkomsten op 8 juni en 25
augustus zijn alle bewoners uitgenodigd
om het ontwikkelde plan te bespreken.
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De aanwezige bewoners konden zich in
de voorgelegde plannen vinden.
Inmiddels heeft ruim 75% van de
bewoners schriftelijk met de plannen
ingestemd. De aanbesteding van het
project heeft 29 september plaatsgevonden.

2.

Vreewijk e.o.

Met alle bewoners van het eerste te
slopen flatblok is contact geweest over
de toepassing van het sociaal statuut en
hun wensen op het gebied van
herhuisvesting. Verwacht wordt dat eind
2012 met de bouw van het eerste
woonblok gestart kan worden.
Zoals bekend heeft de gemeenteraad op
8 februari besloten dat alle 82 woningen
in Vreewijk gesloopt mogen worden.
Om het project een frisse start te geven
hebben wij een externe procesmanager
casu qou projectleider aangetrokken.
Met de gemeente wordt nu al rekenend
en tekenend overlegd om tot een goed
en financieel haalbaar plan te komen.
Uitgangspunt voor de RWs is hierbij
onveranderd ‘slopen en terugbouwen op
eigen grond’. Alle extra wensen van de
lokale overheid zullen ook door die
overheid
betaald
moeten
worden.
Sociale woningbouw leent zich financieel
immers niet voor het dragen van een
fors eisen en wensenpakket bovenop
hetgeen in het bouwbesluit wordt geëist.

Financiële Continuïteit

1.

2.
3.

4.

Risicomanagement

In samenwerking met een extern
adviseur zijn de risico’s in kaart
gebracht
en
vastgelegd
in
een
document. Dit document is in de RvC
vergadering van 1 maart besproken en
vastgesteld.
Met de implementatie van de verbeterpunten is een aanvang gemaakt.
Invoeren bedrijfswaarde als De richtlijn RJ 645 is inmiddels inwaardering van de materiële gevoerd. In 2012 wordt de jaarrekening
vaste activa
daarop gebaseerd.
Financieel toetsingskader voor Een toetsingskader is opgesteld en in de
investeringen
RvC vergadering van 9 mei besproken
en vastgesteld.
Taks Control Framework (TCF)
In een Tax Control Framework (TCF)
komen twee ontwikkelingen samen. Aan
de ene kant de eigen ontwikkeling van
de RWs op weg naar het ‘in control
statement’. En aan de andere kant de
ontwikkeling bij de belastingdienst van
verticaal naar horizontaal toezicht.
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Inmiddels is er een nulmeting verricht
met het doel verbeterpunten in beeld te
brengen.
De volgende stappen zijn gezet:
 Om het fiscaal gevoel en besef bij de
betrokken medewerkers te vergroten
is er een interne cursus gehouden
onder leiding van een belastingadviseur.
 Er is een concept fiscaal statuut
opgesteld.
De bedrijfsprocessen worden nu uitgebreid met het onderdeel fiscaliteiten.
Zodra dat gereed is wordt er een
afspraak met de belastingdienst gemaakt om de bijgestelde processen te
bespreken en te vernemen of wij dan
voldoende
maatregelen
hebben
genomen voor het afsluiten van een
overeenkomst met de belastingdienst.
In het vorenstaande heb ik verantwoording afgelegd over de uitvoering van de
activiteiten die opgenomen zijn in het werkplan 2011.
Over de uitvoering van de projecten en dagelijkse werkzaamheden en meer
detaillistische gegevens verwijs ik naar het volkshuisvestingsverslag.

Rhenen, februari 2012

Eep van Dijk, directeur/bestuurder
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3.

Verslag van de Raad van Commissarissen

3.1

Inleiding

De corporatiesector stond ook in 2011 sterk in de belangstelling in Nederland.
Helaas vaak niet positief; fraudes, exorbitante beloningen, grondspeculaties,
risicovolle investeringen en dito financieringsconstructies haalden regelmatig
de pers. Bij de RWs niets van dat alles.
Toch is 2011 ook voor de RWs een intens jaar geweest. Zo werd zorgcentrum
De Tollekamp opgeleverd, heeft de RWs wederom een groter belang genomen
in het aantal appartementen in Binnenstad Oost en is het besluit gevallen tot
sloop/nieuwbouw van ons bezit in de buurt Vreewijk.
Ingrijpend was ook het overheidsbesluit ten aanzien van de inkomensnorm
voor toewijzing van sociale woningbouw. Dit stelt de corporatie niet alleen
voor nog meer administratieve lasten, het brengt ook het uitsluiten van een
veel grotere groep woningzoekenden met zich mee. De steeds wisselende
overheidsbesluiten maken het bovendien lastig consistent (financieel) beleid te
voeren. Daarenboven raakt de kredietcrisis nu ook de vastgoed sector in alle
hevigheid.
De RvC kijkt tevreden terug op 2011, maar is, met bovenvermelde, tevens
waakzaam ten aanzien van de toekomst. De financiële resultaten in de
corporatiesector komen steeds verder onder druk te staan. Desalniettemin
worden er door de overheid en politiek regelmatig besluiten genomen die
ongunstig zijn voor de corporatiesector (en dus de huurders).
Ook lokaal bevinden wij ons in een soms “uitdagende” situatie. Zo laten
sommige politici zich soms op opzienbarende wijze uit over de RWs en komt
de gemeente regelmatig gemaakte afspraken niet na. De RWs respecteert
uiteraard dat er verschillen van inzicht kunnen en mogen zijn, graag zelfs. Een
woningcorporatie is nu eenmaal werkzaam in een sterk politieke omgeving.
Wij zijn ons als RvC van de RWs bovendien als geen ander bewust van onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij betreuren echter wat er soms
onder de noemer van “politiek” wordt gecommuniceerd en dat gemaakte
afspraken geschonden worden. Dit is buitengewoon teleurstellend en niet goed
voor het vertrouwen. Deze situatie bestaat al geruime tijd en baart de RvC de
nodige zorgen.
De RWs zal zich in de toekomst meer en meer “zakelijk” opstellen om
gemaakte afspraken te respecteren. De RvC steunt de directeur/bestuurder
daarbij volledig in zijn beleid en benadrukt dat het de directeur/bestuurder is
die de RWs vertegenwoordigd, niet de RvC.
3.2

Taak van de RvC

1.

toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen
en buiten de RWs;
het bestuur (gevraagd en ongevraagd) met adviezen terzijde staan;
het vervullen van de rol als werkgever.

De taak van de RvC is drieledig:

2.
3.

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

17

Zowel bij het uitoefenen van haar toezichthoudende taak als bij de invulling
van het eigen functioneren zijn de volgende documenten leidend:
•
•
•
•
•
•
•
•

Statuten RWs, laatst gewijzigd met ingang van 4 oktober 2007;
Profielschets RvC;
Reglement RvC;
Best practices Governancecode Woningcorporaties (in 2011 aangepast
op voorstel van Aedes en de VTW);
Het jaarlijkse werkplan;
Ondernemingsplan 2008 -2012;
Treasurystatuut;
Risico inventarisatie.

De Statuten, Profielschets, Reglement, Best practices, Governancecode en
Ondernemingsplan zijn voor iedereen via de website van de RWs
www.rhenensewoningstichting.nl te raadplegen.
3.3

Samenstelling Raad van Commissarissen

Per 31 december
samengesteld:

2011

was

de

Raad

Naam

Leeftijd

Functie

Hr. Drs. G.R. Staal
Hr. G.J.M. Dorrestijn
Hr. Drs. J.B. Wilschut
Hr. Ir. D.M. Gudden
Hr J. de Jong

45
66
47
32
58

Voorzitter
vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid

van

Commissarissen

Benoemd
per
01-01-2010
01-12-2001
01-01-2006
01-01-2010
01-10-2010

Herbenoemd
per
01-09-2009
01-09-2011
-

als

volgt

Aftredend
per
01-09-2012
01-09-2013
01-01-2014
01-09-2013
01-09-2014

De heer G.W.A.M. de Roij is sinds 21 september 2009 voorzitter van de RvC.
Heeft bestuurlijke- en bedrijfseconomische ervaring. Werkzaam als groepscontroller bij Roba Holding B.V. Huidige nevenfunctie: bestuursvoorzitter van
een ondernemingspensioenfonds.
Benoemd ingaande 1 september 1999. Laatste termijn. Aftredend 1 september
2011.
Per 1 september 2011 is de heer G.A.W.M. de Roij (voorzitter) afgetreden
wegens het aflopen van zijn laatste termijn. De RvC is de heer De Roij veel
dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de Raad.
De heer De Roij is opgevolgd door de heer G.R. Staal.
De heer G.R. Staal is sinds 1 september 2011 benoemd als voorzitter van de
RvC. Is zelfstandig ondernemer/consultant. Voorheen werkzaam als afdelingsdirecteur ABN AMRO bank. Voormalig sectorspecialist Woningcorporaties
binnen ABN AMRO, jarenlange ervaring op gebied van financieringen en
risicomanagement (met focus op publieke sector), heeft bestuurlijke, sociaalen maatschappelijke ervaring onder andere via diverse bestuursfuncties.
Nevenfuncties (onbezoldigd): Penningmeester VPCO Rhenen (tot april 2011),
bestuurslid/ex-voorzitter International Coach Federation Nederland (tot 1
januari 2012). Benoemd ingaande 1 januari 2010. Aftredend 1 september
2012.
De heer G.J.M. Dorrestijn is sinds 21 september 2009 vicevoorzitter van de
RvC.
Is project adviseur. Heeft bestuurlijke en sociaal – maatschappelijke ervaring.
Voorheen werkzaam als directeur van enkele kalkzandsteenfabrieken.
Huidige nevenfuncties: commissaris bouwmaterialenhandel Van Buren te
Nijverdal, voorzitter stichting Welzijn en Zorg Twenterand en omstreken en
voorzitter van stichting “Levend Vroomshoop”.
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Benoemd ingaande 1 december 2001. Derde termijn. Aftredend 1 september
2013.
De heer J.B.Wilschut is secretaris/directeur bij de regio Achterhoek. Benoemd
op voordracht van de huurders. Heeft bestuurskundige- en sociaalmaatschappelijke ervaring. Voorheen journalist en directeur-eigenaar van een
bureau voor interactieve beleidsvorming.
Huidige nevenfuncties: directeur/groot aandeelhouder van het bureau voor
communicatie “Door de Wind” respectievelijk van “Rampai”, bureau voor
ontwikkeling van multiculturele samenwerking, beiden te Arnhem. Een van
deze bureaus heeft tot eind 2005 ad hoc advieswerk verricht voor de RWs.
Benoemd ingaande 1 januari 2006. Derde termijn. Aftredend 1 januari 2014.
De heer D. Gudden is adviseur op het gebied van ruimte en vastgoed bij Inbo
Adviseurs te Woudenberg. Vanuit deze functie heeft hij brede kennis van de
woningmarkt, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling.
Voordat hij toetrad tot de RvC was hij politiek actief voor D66 in Wageningen.
Zo was hij onder andere lid van de raadscommissie Stad en is hij nauw
betrokken geweest bij campagnes, debatten en verkiezingsstrategieën.
Benoemd per 1 januari 2010. Eerste termijn. Aftredend 1 september 2013.
De heer J. de Jong is projectmanager binnenstedelijke gebiedsontwikkeling bij
de gemeente Veenendaal. Vanuit deze functie heeft hij brede kennis van
projectontwikkeling en de volkshuisvesting. Hij was velen jaren actief in de
Rhenense politiek als raadslid alsmede fractievoorzitter van de PvdA in
Rhenen. In die hoedanigheid vervulde hij ook vele bestuurlijke functies.
Waaronder het voorzitterschap van diverse adviescommissies en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Heeft nu geen betrokkenheid
meer met de gemeenteraad. Benoemd per 1 oktober 2010. Eerste termijn.
Aftredend 1 september 2014.
Volgens de huidige statuten moet het aantal leden van de RvC tenminste 5
bedragen. Per 31 december bestond de raad uit vijf leden.
3.4

Werkwijze van de Raad van Commissarissen en de thema’s

De RvC is in 2011 zes maal bijeen geweest.

De belangrijkste onderwerpen die de RvC in het verslagjaar heeft besproken
en waar nodig over heeft besloten, zijn:
•
•
•
•
•

•
•



•
•

•

sloop/nieuwbouw tuindorp Vreewijk;
sloopnieuwbouwplan voor 72 portieketagewoningen aan de Valleiweg/
Lijsterberg;
formaliseren besluit tot aankoop opnieuw extra appartementen in
Binnenstad Oost;
vacatures voorzitter en huurdercommissaris;
oplevering De Tollekamp;
relatie met de gemeente;
continuiteitsoordeel 2011 Centraal Fonds Volkshuisvesting;
woningmarktanalyse;
rapportage organisatiebrede risicoanalyse;
visitatierapport;
financieel toetsingskader bij investeringen
notitie leefbaarheid;
financieringslimiet;
fiscale positie RWs;
vernieuwde Governance code;
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•
•



functioneren, opvolging, beloning en opleiding RvC en directie;
werkplan 2012 in meerjarig kader (2012 – 2021);
jaarverslag 2010;
evaluatie prestatieafspraken;

In het hiervoor vermelde overzicht is aangegeven waar de RvC in haar
vergaderingen specifiek aandacht aan heeft besteed.
Overzicht van door de RvC genomen besluiten
Datum
Onderwerp

Besluit

31/01/2011
31/01/2011

Akkoord met voorstel
Akkoord met voorstel

31/01/2011

01/03/2011
09/05/2011

09/05/2011
09/05/2011
09/05/2011
en
26/09/2011

Woningmarktanalyse
Uitkomst 2e peiling 2010
RhenenPanel (leefbaarheid en
leefomgeving)
Formaliseren besluit tot aankoop
twee extra appartementen in
Binnenstad Oost
Benoeming de heer Staal als
voorzitter van de RvC per 1
september 2011
Goedkeuring besluit van het bestuur
tot vaststelling van de jaarstukken
2010 inclusief cijfermatige kerngegevens
Financieel toetsingskader bij
investeringen
Sloop/nieuwbouw Valleiweg/Lijsterberg
Vacature RvC met ingang van 1
september 2011

27/06/2011

Visitatierapport

26/09/2011
26/09/2011

Notitie leefbaarheid
Vernieuwde governance code

28/11/2011

Werkplan 2012 in meerjarig kader
2012 tot en met 2021

28/11/2011

Vergaderschema

28/11/2011

Financieringslimiet

Akkoord met voorstel tot
aankoop
Akkoord met benoeming
Akkoord met
goedkeuring besluit
Akkoord met voorstel
Akkoord met sloop
De heer J.B. Wilschut
wordt op voordracht van
huurdersorganisatie REA
voor een periode van 4
jaar herbenoemd
Akkoord met
visitatierapport
Akkoord met notitie
Akkoord met vernieuwde
governance code
Het besluit van de
directeur/ bestuurder tot
vaststelling van het
werkplan wordt door de
RvC goedgekeurd.
Akkoord met vergaderschema
Akkoord met voorstel

Daarnaast geldt in het algemeen dat de RvC alle zaken op het terrein van
financiële continuïteit, volkshuisvestelijke prestaties en de toekomst van de
RWs heeft besproken.
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Inhoudelijk is dit toezicht als volgt samen te vatten.
Algemeen

Jaarlijks wordt door de bestuurder een werkplan en meerjarenraming
vastgesteld. Die vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.
Jaarlijks geeft de RvC op basis van het voorgelegde werkplan en meerjarenraming een oordeel over het voorgestelde beleid van de RWs. De in het
werkplan vastgelegde doelstellingen vormen een toetsingskader voor het
financieel en volkshuisvestelijk intern toezicht. Het werkplan is de input voor
de vier maandelijkse rapportage aan de RvC.
Alle RvC leden zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties
(VTW). Enkele leden woonden in 2011 bijeenkomsten bij van de VTW.
Financieel

De RvC ziet toe op de financiële continuïteit in relatie tot de prestaties op het
gebied van de volkshuisvesting.
Nu de Vpb- de Vogelaarheffing, waterschapslasten en lokale heffingen leiden
tot vermindering van de investeringscapaciteit zijn de ambities bij nieuwbouw,
verbetering en herstructureringsprojecten een extra punt van aandacht. De
financiële positie is evenwel gezond.
Ter ondersteuning van het interne toezicht vindt jaarlijkse controle plaats door
Ernst & Young Accountants. De jaarlijkse rapportage door de accountant vindt
plaats in de vorm van een managementletter en een accountantsverslag.
Volkshuisvestelijk

De RvC hecht veel waarde aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke
prestaties van de RWs. Door goedkeuring van het besluit tot vaststelling van
het werkplan door de bestuurder stelt de RvC vast dat de doelen op dat terrein
duidelijk geformuleerd zijn. De viermaandelijkse periodieke informatie geeft
onder meer inzicht in:
•
de woningtoewijzing;
•
het betrekken van bewoners bij beleid en beheer;
•
de leefbaarheid;
•
het onderhoud en de kwaliteit van het woningbezit;
•
Wonen en zorg.
Indien nodig worden de managers van de beide afdelingen (Wonen en
Vastgoed en Financieel Economische Zaken) bij de discussie in de RvC
betrokken.
Overleg met huurders

De historie laat zien dat het in de gemeente Rhenen moeilijk is een
huurdersorganisatie van de grond te krijgen. Op dit moment is sprake van een
slapende huurdersorganisatie. Om toch contacten met huurders te onderhouden wordt er jaarlijks een aantal woonpanels georganiseerd waarin
bepaalde thema’s worden behandeld. Daarnaast is er een digitaal klantenpanel
waar ruim 400 personen lid van zijn. Aan het digitale panel wordt een aantal
keren per jaar een aantal vragen voorgelegd over diverse onderwerpen.
Deelnemingen en verbindingen

De RWs heeft één BV. In Buitenhof Vastgoed I BV heeft de RWs 100% van de
aandelen. Deze BV is opgericht op het moment dat er sprake was van
invoering van de partiële Vpb, met de bedoeling om hierin zowel projectontwikkeling en het bezit voor commerciële doeleinden onder te brengen.
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In dat kader is er indertijd naast het wettelijk minimaal voorgeschreven
aandelenkapitaal een zogenoemde agiostorting verricht van € 2.000.000,-.
Omdat er sinds de oprichting van de BV geen activiteiten hebben plaatsgevonden en er inmiddels sprake is van integrale Vpb is het bedrag van de
agiostorting eind 2009 teruggestort aan de RWs.
Het toezicht van de RvC betreft mede deze besloten vennootschap.
Het kantoorpand waarin de organisatie van de RWs gehuisvest is, is
ondergebracht bij de Stichting Binnenhof. De financiering van het vastgoed
van deze stichting vindt plaats door de RWs. De RWs is juridisch eigenaar en
stichting Binnenhof is economisch eigenaar van het kantoorpand. Deze vorm is
in 1994 om fiscale redenen gekozen. Het bestuur van de stichting Binnenhof
wordt benoemd door het bestuur van de RWs.
De RWs is deelnemer in de Commanditaire Vennootschap Uithof 3. In deze CV
nemen op dit moment 17 woningcorporaties deel. Gezamenlijk hebben deze
corporaties € 29 miljoen bijeengebracht voor de bouw van 377 studenteneenheden in Utrecht. De RWs participeert voor een bedrag van € 1 miljoen in
Uithof 3. De CV is een initiatief van woningcorporatie Stichting Studenten
Huisvesting te Utrecht.
Vanaf juni 2000 is de RWs deelnemer in het Wooninvesteringsfonds (WIF). Via
dit fonds kunnen woningcorporaties leningen verkrijgen tegen een
gereduceerd rentetarief.
3.5
Functioneren van de Raad van Commissarissen
Governance

De RWs heeft voor de governancecode woningcorporaties in een aantal
gevallen gebruik gemaakt van de regel “pas toe of leg uit”. In de op de
website gepubliceerde code is duidelijk aangegeven welke best practices
gekozen zijn. In 2011 is de governancecode vernieuwd.
Zelfevaluatie en integriteit

Telkens wanneer een van de leden daar aanleiding voor heeft kan iemands
functioneren ofwel direct in de vergadering ofwel daarbuiten met de
(vice)voorzitter kritisch worden besproken.
Het individueel functioneren van een lid van de RvC komt jaarlijks in elk geval
uitdrukkelijk aan de orde bij periodiek aftreden met mogelijke herbenoeming.
Voor de jaarlijkse evaluatie gaat het behalve over de individuele leden vooral
ook om het functioneren van de RvC als collectief.
Zowel de bestuurder als de RvC zijn tevreden over het functioneren van de
individuele leden en de RvC als collectief. Er is ook geen aanleiding geweest
om het functioneren van een individueel lid gedurende het jaar te bespreken.
De RvC is tevreden met de huidige samenstelling; er is een evenwichtige
spreiding ten aanzien van ervaring en achtergrond van de leden. Voor de
invulling van de vacature is het helaas niet gelukt een geschikte vrouwelijke
kandidaat te krijgen. Dat zal voor een volgende vacature wederom nadrukkelijk de aandacht krijgen.
Het is de bedoeling dat leden van de RvC vergaderingen, algemene
congressen, symposia en bijeenkomsten die specifiek op toezichthouders zijn
gericht bezoeken mits deze voor de RvC interessant beloven te zijn. Daartoe is
de RWs lid van de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties).

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

22

Binnen de RvC worden de leden en de directeur gestimuleerd vooraf aan te
geven of er bij henzelf wellicht sprake zou kunnen zijn van tegengestelde
belangen. Dit verslagjaar is geen melding gedaan.
Eén van de leden van de RvC heeft indirect een betrokkenheid bij het te
ontwikkelen gezondheidscentrum in Rhenen. Afgesproken is dat bij discussie
en/of eventuele besluitvorming over het gezondheidscentrum het betreffende
lid de vergadering verlaat.
Honorering RvC

In de loop van 2006 is de beloning aangepast in overeenstemming met een
door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties uitgebrachte
aanbeveling. Het streven is om te komen tot een landelijke harmonisering.
Aan het einde van dit verslagjaar was de jaarvergoeding afgerond bruto
€ 5.492,- per lid.
De VTW adviseert een toeslag van 50% voor de voorzitter. De vergoeding voor
de voorzitter was in 2011 bruto € 8.238,- per jaar.
Jaarlijks vindt aanpassing plaats op basis van zowel het werkelijke aantal
woningen per 31 december als de mutatie in het CBS-cijfer voor gezinsconsumptie over het voorgaande jaar.
Onkosten worden op declaratie door de RWs vergoed indien deze zijn gemaakt
na voorafgaand overleg met- en toestemming van de voorzitter.
Commissie RvC

Er is binnen de RvC geen vaste commissie.
commissie ad hoc.

Momenteel is er ook geen

Relatie met de bestuurder

De voorzitter van de RvC onderhoudt structureel overleg met de bestuurder
over lopende en nieuwe ontwikkelingen.
Dit overleg vindt mede plaats ter voorbereiding van de vergaderingen van de
RvC. Zonodig brengt de voorzitter de overige leden van de RvC per
zogenoemde e-post op de hoogte van hetgeen is besproken.
Persoonsgegevens, nevenfuncties, enzovoort directie

Enig directeur tevens bestuurder is de heer E.P. van Dijk, geboren in 1949,
wonende in Rhenen. De aanstelling geldt voor onbepaalde tijd tot de datum
van pensioen begin 2014, dan wel, in goed overleg, eerder of later. Als
directeur-bestuurder
werkzaam sinds 1 september 1999. Bij de rechtsvoorgangers van de huidige RWs, onder andere het gemeentelijk woningbedrijf, was hij onafgebroken sedert 1972 in diverse functies werkzaam.
Hij is in onbetaalde nevenfuncties lid van 1 geschillencommissie bij een
corporatie in de omgeving te weten Wijk bij Duurstede.
Hij is onbezoldigd penningmeester van de Stichting het voormalig Weezen- en
Ziekenfonds te Rhenen.
Voor eventuele nieuwe nevenfuncties behoort tevoren aan de RvC
stemming te worden gevraagd.

toe-

Functioneren directeur/bestuurder

De raad is van mening dat de directeur/bestuurder ook in 2011 op een
uitstekende wijze leiding heeft gegeven aan de organisatie. Met een klein team
wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan de volkshuisvestelijke taken.
De metingen in verband met het KWH-label bevestigen dat de RWs tot zeer
goed presterende woningcorporaties behoort. Ook financieel staat de RWs er
goed voor.
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Dat is vooral te danken aan een robuust en gedegen financieel beleid, gericht
op de kernactiviteiten voor de langere termijn en het niet laten verleiden tot
buitensporige “‘nevenactiviteiten” of risicovolle financieringsconstructies.
Eén project is in 2011 gerealiseerd, namelijk het woon-zorgcomplex De
Tollekamp.
Voor de komende jaren zijn omvangrijke nieuwe investeringen voorzien,
waaronder de herstructurering Rhenen-Noord. Na een jarenlange discussie
heeft de Gemeenteraad van Rhenen op 8 februari 2011 besloten tot
sloop/nieuwbouw. Hiermee is de weg vrijgemaakt om daadwerkelijk uitvoering
te geven aan de wens van de bewoners en de RWs.
Honorering directeur/bestuurder

De directeur/bestuurder heeft sinds 1 september 1999 een arbeidscontract
voor onbepaalde tijd, waarin onder andere de afspraken over de beloning zijn
vastgelegd. Beloning vindt plaats, zoals vastgelegd in het arbeidscontract,
volgens de indertijd geldende CAO-schaal 18.
Voor de directeur/bestuurder is - ook na heroverweging in 2005 (commissie
Izeboud) en opnieuw in 2007 (governancecode) - geen variabele beloning
ingevoerd.
De RvC was en is van mening dat het tot een moeizame en ondoorzichtige
systematiek voert die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een aanzienlijk
variabel deel van de vaste beloning dat elk jaar, op basis van tevoren
afgesproken en al dan niet door de directeur waar gemaakte “performance”
moet worden vastgesteld.
Declaraties van gemaakte kosten worden vergoed mits deze
door de
voorzitter van de RvC akkoord zijn verklaard.
Inkomensgegevens over 2011:
•
bruto inkomen € 115.593,--;
•
bijtelling in verband met auto van de zaak € 9.565,--;
•
pensioenlasten € 30.889,-- waarvan ten laste van werknemer
€ 11.200,--;
•
belastbaar inkomen € 115.837,--.
Aan de directeur/bestuurder zijn geen leningen en/of voorschotten verstrekt
dan wel garanties afgegeven.
Rest ons als RvC de directeur/bestuurder, alsmede alle personeelsleden te
bedanken voor hun inzet in 2011.

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

24

4.

Volkshuisvestingverslag

4.1

Kwaliteit van het woningbezit

In 2011 heeft de kwaliteit van ons woningbezit de noodzakelijke aandacht
gevraagd en gekregen. Wij streven naar goede woningen die staan in een
prettige leefomgeving. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich thuis
voelen in hun huis en in hun buurt. Daarom onderhouden wij de bestaande
voorraad goed en houden we rekening met de veiligheid en duurzaamheid van
de woning en woonomgeving. Zo bouwen wij mee aan een leefbare stad of
dorp, die ruimte en vrijheid biedt aan verschillende bewoners. De eisen die
bewoners stellen aan woningen en buurten veranderen. Daarom vernieuwen
we verouderde woningen. Om in te spelen op demografische ontwikkelingen
hebben wij in 2011 nieuw vastgoed toegevoegd waarbij wonen en zorg is
gescheiden. De kwaliteit van dat vastgoed is volledig afgestemd op de
woonwensen en eisen van nu en in de toekomst.
De RWs beheert een gedifferentieerd vastgoed dat zij verhuurt aan de
doelgroepen van beleid. Dit vastgoed is voor een groot deel in
overeenstemming met het gewenste kwaliteitsniveau. Het gaat hierbij dan
over de bouw-, woon- en esthetische kwaliteit. Een gering aantal woningen
wijkt hiervan af. Dit betreft woningen of appartementen die bewoners te klein
vinden, niet bereikbaar zijn via een lift of een (te) hoog energieverbruik
hebben. In de wijk Rhenen Noord hebben wij appartementen en eengezinswoningen waarvan de bouw- en woon technische kwaliteit te wensen overlaat.
Wij streven ernaar om de kwaliteit van de voorraad en de balans tussen
technische aspecten en wooncomfort op peil te houden. Daarom investeert de
RWs veel geld in het onderhouden en/of verbeteren van de kwaliteit van het
woningbezit. Deze gewenste kwaliteit is op complexniveau verwoord in de
beheerplannen van ons strategisch voorraadbeleid. In dit beleid zijn de
financiële-, technische- en marktinzichten verwerkt.
Bestaande voorraad

Ons bezit is verdeeld over drie woonkernen. In Achterberg hebben wij 48
woningen waarvan er acht gelabeld zijn voor verkoop. Elst telt 418 woningen
waarvan er 30 gelabeld voor verkoop. De rest van ons vastgoed, 1.666
woningen, staat in Rhenen. Hiervan zijn 74 woningen gelabeld voor verkoop.
Grafiek: woningvoorraad per kern
Woningvoorraad per kern
(december 2011)
1.666
418

Rhenen

Elst

48
Achterberg

Het overgrote deel van de woningen (1.400) is ouder dan 40 jaar (66%).
Ondanks de “hoge” leeftijd zijn de meeste woningen technisch in orde.
Uitzonderingen op de gewenste kwaliteit vormen 154 woningen in Rhenen en
8 woningen in Elst. Deze woningen voldoen niet meer aan de huidige woon- en
bouwtechnische normen.
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Op de nominatie voor sloop- nieuwbouw staan:
 82 vooroorlogse woningen (bouwjaar 1920) in de buurt Vreewijk;
 72 portieketagewoningen (bouwjaar 1968) aan de Valleiweg en de
Lijsterberg.
Acht vooroorlogse woningen (bouwjaar 1920) in Elst aan de Rijksstraatweg
zijn sterk verouderd. Hiervoor is nog geen herstructureringsplan ontwikkeld.
Onderhoud

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in “een aanvaardbare
conditie” houden van gebouwen en woningen. Dit onderhoud wordt verdeeld in
niet cyclisch- en cyclisch onderhoud.
Onder niet cyclisch onderhoud (het jaarlijks terugkerende onderhoud) valt het
dagelijks onderhoud, het uitgesteld onderhoud op verzoek van bewoner(s) en
kosten in verband met ontruimingen. Onder cyclisch onderhoud valt het niet
jaarlijks terugkerende onderhoud zoals het herstellen of vernieuwen van
dakbedekking, dakgoten, voegwerk, vernieuwen van keukeninrichtingen en
het uitvoeren van grote schilderbeurten.
Grafiek: onderhoudsuitgaven 2011

Onderhoudsuitgaven 2011 (x € 1.000)
Planmatig onderhoud

980

Dagelijks onderhoud

716

Kosten ontruimingen

400
33

191

Achterstallig onderhoud
Preventief onderhoud

71

Contract onderhoud

Niet cyclisch onderhoud
Dagelijks onderhoud

Dit bestaat uit klachten-, mutatie- en cv-onderhoud. Hieruit voortvloeiende
werkzaamheden worden in principe direct uitgevoerd. Een en ander is
afhankelijk van het leveren van materialen en/of weersomstandigheden. Bij
mutaties is het uitgangspunt dat er aansluitend verhuurd kan worden. Echter
met dien verstande dat de woning technisch in goede staat van onderhoud
verkeert. De RWs is hierbij afhankelijk van de staat waarin de woning door de
vertrekkende huurder wordt opgeleverd.
Grafiek: niet cyclisch onderhoud
Niet cyclisch onderhoud (x € 1.000)
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Tabel: onderhoudsmeldingen

Omschrijving

2010

2011

Meldingen

Opdrachten

Meldingen

Opdrachten

Klachtenonderhoud
Mutatieonderhoud
cv-onderhoud
Serviceonderhoud

1.632
207
834
378

2.205 *
368
989
454

1.825
176
590
420

2.585 *
354
766
584

Totaal

3.051

4.016

3.011

4.289

Aantal per VHE
1,4
1,9
1,4
2.0
(woningen en garages)
* Toelichting:
Het aantal opdrachten geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. De
regering besloot in 2010 dat woningcorporaties bij uitvoering van planmatig
onderhoud geen 19% maar 6% BTW gingen betalen over het arbeidsloon.
Deze gunstige maatregel is genomen om de bouwsector door de crisis heen te
helpen. De regeling liep van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011. Om die
verrekening integraal door te voeren in onze financiële administratie moesten
tot 1 juli dubbele opdrachten aangemaakt worden (opdracht materiaal gebruik
en opdracht arbeid). De werkelijkheid is dat het aantal opdrachten jaarlijks
een lichte stijging laat zien. Dit is niet verwonderlijk omdat de woningen ouder
worden en daarnaast vindt er na de eerste grote onderhoudscyclus (circa 25e
jaar) geen groot onderhoud meer plaats.
Cyclisch onderhoud

Dit bestaat uit planmatig- en preventief onderhoud.
Planmatig onderhoud

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om het bezit op een goed kwaliteitsniveau te houden en het klachtenonderhoud te beperken. Het tijdstip van
vervanging van bouwkundige- en installatietechnische elementen is gebaseerd
op de theoretische levensduur van het product. Door inspectie wordt het juiste
tijdstip van vervanging bepaald. Uitgangspunt bij de uitvoering van dit
onderhoud is dat technische elementen die door slijtage zijn aangetast,
worden vervangen. Elementen die verouderd, maar technisch nog goed zijn,
worden gehandhaafd. Dit onderhoud is gepland en financieel vertaald in de
meerjarenonderhoudsplanning en begroting.
Bij vervanging van bouwkundige- of installatietechnische elementen bieden wij
onze huurders een ruim assortiment.
Preventief onderhoud

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd om de levensduur van de materialen te
verlengen, en zeker zo belangrijk, de woningen esthetisch op het gewenste
niveau te houden. Op basis van inspectie wordt het kritische moment bepaald
waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Bij dit onderhoud moet gedacht worden aan het schilderen van houten onderdelen en bijkomend timmerwerk aan een woning of berging en het schoonmaken van kunststof of aluminium kozijnen, ramen, deuren en panelen.
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Grafiek: vergelijking cyclisch onderhoud 2009 t/m 2011
Vergelijking cyclisch onderhoud 2009 t/m 2011
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Afwijking

De afwijking in 2011 (286) is hoofdzakelijk veroorzaakt door:
 complex 230, 75 appartementen De Kleine Kampen. Begroot was
€ 89.000,- voor renovatie in de douche, toilet en keukeninrichting. In
werkelijkheid is er € 126.000,- uitgegeven. Door mutaties van woningen
waarbij de “oude” huurder geen renovatie wenste werd alsnog de renovatie
uitgevoerd;
 in complex 30, 8 woningen Rijksstraatweg, is het vervangen van de
keukeninrichting begroot. Dit werk is niet uitgevoerd (€ 50.000,-);
 € 20.000,- is begroot voor calamiteiten die zich voor zouden kunnen doen
bij de complexen waar al lange tijd geen onderhoud meer wordt uitgevoerd
(herstructurering). Er zijn geen calamiteiten geweest;
 de RWs begroot het planmatig- en preventief onderhoud in het begrotingsprogramma IBIS-Main. Ook in 2011 blijkt dat bedragen die zijn begroot bij
aanbesteding lager uitvallen. De RWs zal deze ontwikkeling nauwkeurig
volgen. Uiteraard heeft het voordeel ook te maken met de crisis-korting die
bedrijven verstrekken;
 in de begroting zijn de eenheden opgenomen die voor vervanging in
aanmerking komen. De daadwerkelijke uitvoering wordt echter bepaald
door de huurder (keuzevrijheid). In 2011 bleek circa 33% (circa 40 % in
2010), van onze huurders geen prijs te stellen op de uitvoering van
planmatige keuken- of badkamerrenovatie eventueel in combinatie met
vervanging van een centrale verwarmingsketel. Het percentage dat niet
deelneemt verschilt per complex en doelgroep. Dit onderhoud komen wij
op enig moment tegen bij een mutatie. Om de woning op het door ons
gewenste kwaliteitsniveau te brengen bij nieuwe verhuur, moeten deze
werkzaamheden alsnog uitgevoerd worden;
 overlopende posten. Geplande werkzaamheden die aanvangen in 2011 en
gereed komen in 2012;
 in de begroting is preventief onderhoud opgenomen voor een bedrag van
€ 509.000,-. Na goedkeuring van de begroting wordt vóór uitvoering van
preventief onderhoud een laatste inspectie uitgevoerd.
Het kan dan zijn dat complexen alsnog één jaar worden doorgeschoven. In
2011 zijn de complexen 460, 480 en 850 100% doorgeschoven en de
complexen 200 en 310 voor 50%. Dit levert een afwijking op van
€ 90.000,-.
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Tabel: deelname planmatig/preventief onderhoud

Complex

Vertrek/verbetering

Aantal
woningen
gepland
en
begroot

20
30
103.2
112
116
117
130.1
131
133
200
210
230

Keuken
keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Keuken
Douche
Douche, toilet,
keuken
280
Keuken
390
Keuken
915.1
Keuken
Totaal aantal woningen

Aantal
woningen
uitgevoerd

Reden niet
uitgevoerd:
verzoek
bewoner

Reden niet
uitgevoerd:
geen
reactie van
bewoner of
directie besluit

11
8
1
2
1
1
1
1
29
7
1
19

8
0
1
2
1
1
1
1
17
2
0
16

3

1
21
1
105

0
16
1
67

1
5

8

9
5
1
3

27

3

11

Grafiek: uitsplitsing onderhoud 2011 naar soort onderhoud

Uitsplitsing cyclisch onderhoud 2011 naar
soort onderhoud
( x € 1.000)
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Tabel: Onderhoudsuitgaven op VHe niveau

Omschrijving
Dagelijks onderhoud
Contractonderhoud
Achterstallig onderhoud en ontruimingen
Planmatig onderhoud
Preventief onderhoud
Totale onderhoudsuitgave
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Uitgave per VHE (2.132) inclusief
BTW
€
335,-€
33,-€
105,-€
460,-€
188,-€ 1.121,--
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Uitgevoerd cyclisch onderhoud 2011 (planmatig onderhoud)

In 2011 uitgevoerde werkzaamheden boven € 5.000,-.
Complex

Adressen

Omschrijving

020

Dennenweg 7 t/m 25

040
113
114
116

Kastanjelaan 2 t/m 24
Dr. Wallerstraat 32 t/m 114
Dr. Wallerstraat 1 t/m 95
Bantuinweg 4 t/m 26

133
230

Lijsterberg 34 t/m 128
De Kleine Kampen 2 t/m 150

390

Den Oven 32 t/m 52 en 37 t/m 51

Keukeninrichting en cvketels
Cv-ketels
Moederhaarden
Moederhaarden
Douche-inrichting en
schoorstenen
Keukeninrichting
Douche-, toilet en
keukeninrichting. Voegwerk
kopgevels.
Keukeninrichting en cvketels

Uitgevoerd cyclisch onderhoud 2011 (preventief onderhoud)

In 2011 is opdracht verstrekt om 350 woningen te schilderen. De uitvoering is
voor 98% gereed. Het schilderwerk van de overige 2% is gereed vóór 1 maart
2012.
Achterstallig onderhoud

Vanaf de jaren tachtig is aan de meeste woningen van ons bezit grootonderhoud uitgevoerd. In sommige gevallen (hoge ouderdom, ernstige ziekte
of niet gewenst) werden de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit
geldt ook bij de uitvoering van planmatig onderhoud. De keuzevrijheid van de
huurder staat hierbij centraal. Indien de huurder geen prijs stelt op vervanging
dan wordt dit gehonoreerd, tenzij collectieve uitvoering noodzakelijk is. Dit
laatste geldt dan met name bij gestapelde bouw.
De RWs streeft er naar om het achterstallig onderhoud zo zuiver mogelijk te
inventariseren en op te nemen in de meerjarenonderhoudsbegroting. Gezien
het resultaat is dit gelukt.
Grafiek: Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud
( x € 1.000)
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Ontruimingen

In 2011 zijn er op grond van maatschappelijke overlast (drugsgebruik/dealen) twee woningen ontruimd. Qua incassoproblemen zijn er vijf woningen
ontruimd. Twee hiervan hebben voor de ontruimingsdatum zelf vrijwillig de
sleutels ingeleverd. Daarnaast zijn 11 huurders één en 1 huurder twee keer
aangezegd hun woning te ontruimen. Deze huurders hebben op het
allerlaatste moment betaald of alsnog een betalingsregeling met de RWs
getroffen.
Om verhuur van de ontruimde woningen mogelijk te maken moesten er
herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden.
Grafiek: ontruimingen
Ontruimingen ( x € 1.000)
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Brandschade

In 2011 is er één binnenbrand geweest in de woning De Kleine Kampen 17.
Het herstel van de schade bedroeg een kleine € 18.000,- exclusief BTW. De
verzekering dekte de schade 100%.
4.2
Duurzaam bouwen
Aanpasbaar bouwen

Aanpasbaar bouwen is het zodanig ontwerpen en bouwen dat aanpassingen
eenvoudig en daardoor relatief goedkoop kunnen plaatsvinden. Wanneer een
bewoner functie-beperkingen heeft of krijgt, moet de woning worden aangepast. Het gaat dus niet om woonruimte die op voorhand bestemd, bedoeld of
ontworpen is voor personen met een beperking.
Aanpasbaar bouwen is bouwen met aandacht voor de toekomst. Het heeft veel
voordelen:
 er worden beter bruikbare en bezoekbare woningen gecreëerd;
 de woningen zijn beter verhuurbaar;
 mensen kunnen langer in hun woning blijven wonen;
 aanpasbaar bouwen bevordert zo een duurzame samenleving;
 de maatschappelijke integratie en participatie van ouderen en
gehandicapten wordt gestimuleerd;
 dure woningaanpassingen die nodig zijn in een andere levensfase worden
vermeden.
Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling, waar duurzaam bouwen onderdeel van is, is door de
VN-commissie Brundtland indertijd omschreven als een ontwikkeling die
voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder voor toekomstige
generaties de mogelijkheden te beperken om in hún behoeften te voorzien.
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Van de RWs wordt, met name door de lokale overheid, verwacht en geëist dat
ook sociale woningbouw aan milieueisen voldoet die zelfs het bouwbesluit te
boven gaan. Alvorens allerlei bovenmatige eisen te stellen zou het goed zijn
om eerst te werken aan gedragsverandering bij consumenten.
Gedragsverandering is tot nu toe niet of nauwelijks aan de orde geweest. Er is
geen kilometer minder gereden of gevlogen omwille van het milieu. Terwijl de
materiële consumptie verder toeneemt en tot grote milieudruk leidt, blijkt er in
die consumptie geen verzadiging op te treden. Naar verwachting zullen
consumptie en milieudruk verder toenemen, terwijl de daarmee beoogde
behoefte bevrediging uitblijft. Dit probleem wordt ons inziens niet getackeld
door uitsluitend bovenmatige milieueisen aan het bouwen te stellen.
Duurzaam bouwen is een container begrip. In de basis betekent het dat
woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden
met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen dus niet
alleen om energiebesparing maar bijvoorbeeld ook om:
 gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en
de gezondheid van bewoners en gebruikers;
 een gezond binnenmilieu door goede ventilatie om vocht, schimmel en
ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
 prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
 duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen na de sloop opnieuw te
kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
 verantwoord watergebruik;
 voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken;
 woningen of gebouwen die over 50 jaar nog populair zijn.
Als maatschappelijke organisatie moeten wij bij onderhoud en nieuwbouw
minimaal voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast willen wij, als dit
financieel mogelijk is, presteren op dit onderwerp. In 2009 hebben wij samen
met de gemeente Rhenen afgesproken om woningen te bouwen volgens het
GPR principe. GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheid van een gebouw,
gebruikmakend van de meest recente methodes en ontwikkelingen. Na invoer
van gegevens over het bouwplan worden prestaties zichtbaar op de modules
Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.
Energiebesparing staat hoog op de agenda van de Rijks-, Provinciale- en
lokale overheid. Woningcorporaties hebben daarom de ambitie uitgesproken
om tot 2018 een energiebesparing van ten minste 20% te realiseren in de
sociale huursector. De voorgenomen maatregelen moeten uiteindelijk leiden
tot lagere woonlasten. Deze ambitie is voor de RWs niet haalbaar. Wij hebben
in het verleden (1980/1995) het grootste deel van ons bezit gerenoveerd
waarbij, in het kader van het Nationale energiebeleidsplan 1 en 2, de meeste
woningen/appartementen zijn voorzien van isolatieglas, spouwmuur- en waar
mogelijk zolderisolatie. Als een woning eenmaal is voorzien van dergelijke
energetische maatregelen is dit alleen met zeer hoge kosten te verbeteren.
De RWs voert milieumaatregelen door daar waar dit technisch mogelijk en
financieel verantwoord is.
Op dit moment zijn bijna al onze woningen voorzien van een energielabel,
alleen de woningen in het herstructureringsgebied Vreewijk en omstreken (82
woningen) hebben geen label. In de volgende grafiek ziet u de relatie tussen
het aantal woningen en het label.
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Grafiek: verdeling energielabels

Verdeling energielabels 2011
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Veiligheid

De veiligheid betreft twee elementen, namelijk:
1. sociale veiligheid;
2. criminaliteit- en vandalismebestrijding.
ad 1:

sociale veiligheid

ad 2:

criminaliteit en vandalisme

De sociale veiligheid heeft een directe relatie met de woonomgeving van het
gebouw. Bij nieuwbouw en groot onderhoudsprojecten is extra aandacht
besteed aan onder andere openbare verlichting en vluchtroutes.
Bij nieuwbouw en uitvoering van groot en planmatig onderhoud is hang- en
sluitwerk toegepast dat op moment van uitvoering voldeed aan de
veiligheidseisen. In de nieuwbouw worden standaard rookmelders
aangebracht. In 2011 is besloten om alle bestaande woningen te voorzien van
rookmelders. Hiermee is gestart en in 2012 wordt deze klus afgerond.
Voorzieningen voor gehandicapten

Sinds 2006 zijn gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van de lokale bevolking. In het kader van deze wet is het mogelijk
woningen aan te passen en/of te voorzien van speciale aanpassingen. Doel
van dit alles is de woningen beter geschikt te maken voor bewoning door de
huidige bewoners welke hinder ondervinden van een optredend ongemak dan
wel handicap.
In 2011 werd in 36 woningen een aantal voorzieningen aangebracht. De
hiermee samenhangende investering bedroeg € 24.000,-. Deze investeringen
worden in het kader van de subsidiëring op grond van de Wmo-regeling
volledig door de gemeente vergoed.

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

33

Tabel: aangepaste woningen en investering
Aangepaste woningen en investering (X € 1.000)
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Investering

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Huurders vinden het belangrijk hun woning naar eigen inzicht en smaak in te
richten en te veranderen. Daarom bieden wij onze huurders de vrijheid om
voorzieningen in of aan de woningen aan te brengen.
In het ZAV-beleid speelt gebruiksvrijheid een hoofdrol. Een van de
uitgangspunten hierbij is dat de keuzevrijheid zo groot mogelijk moet zijn. Dit
proberen wij te bereiken door zo min mogelijk regels te stellen. Uiteraard
moet elke aanvraag voldoen aan de wettelijk gestelde regelgeving.
Grafiek: aantal ZAV aanvragen
Aantal ZAV aanvragen
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In 2011 zijn er in totaal 21 ZAV’s ingediend. Voor 20 aanvragen is
toestemming verleend. Eén aanvraag is geweigerd omdat deze in strijd is met
het bestemmingsplan.
Service onderhoud

Dit onderhoud omvat:
1. het schoonmaken van dakgoten;
2. het schoonmaken van de trappenhuizen;
3. het onderhoudsabonnement huurdersonderhoud;
4. het ramen wassen bij hoogbouw.
ad 1:

Schoonmaken van dakgoten

ad 2:

Schoonmaken van de trappenhuizen

ad 3:

Onderhoudsabonnement

De kosten worden doorberekend aan de huurders. Elk jaar maken wij circa
50% van het totaal aantal meters dakgoten schoon. Uitvoering vindt plaats in
de periode april tot en met december.
Wekelijks worden de trappenhuizen schoongemaakt. De kosten worden
doorberekend aan de huurders.
De RWs neemt de meest voorkomende werkzaamheden (95%) die tot het
huurdersonderhoud horen over van de huurder. Dit abonnement kost de
huurder tot 1 juli 2010 € 4,60 en vanaf 1 juli ook € 4,60 (inclusief 19% BTW)
per maand.
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Op 31 december 2011 waren 821 (782) onderhoudsabonnementen afgesloten.
Dit is 39% van het totale bezit.
ad 4:

Ramen wassen bij hoogbouw

4.3

Woonomgeving en leefbaarheid

Voor € 4,00 per maand (met uitzondering van De Tollekamp = € 5,00) worden
de ramen van etagewoningen vier maal per jaar schoongemaakt. Het gaat hier
om de raamkozijnen die vlak in de gevel zijn gemonteerd en waar de huurder
niet bij kan komen. Op 31 december maakten van de 586 woningen 486
(445) huurders (83 %) gebruik van deze dienst.
Een veilige en leefbare woonomgeving is een belangrijk criterium bij de
woningkeuze. Investeringen in leefbaarheid moeten vooral gezien worden als
een inspanning om de verhuurbaarheid en veiligheid in en om de woningen te
waarborgen. Dit is niet alleen een sociale opdracht, maar ook een vorm van
goed ondernemerschap.
Dagelijks onderhoud aan bestrating en tuinen wordt op een gedegen wijze
uitgevoerd. Beschadigingen aan gebouwen of de infrastructuur (vandalisme)
worden adequaat hersteld. De gedachten hierbij zijn dat een goed verzorgde
infrastructuur en omgeving van gebouwen een positieve uitstraling heeft op
bewoners en hun woongedrag.
In 2011 is in het kader van verbetering en/of instandhouding van de
woonomgeving en leefbaarheid € 34.886,- uitgegeven.
Daarnaast hebben wij evenementen met een sociaal of maatschappelijk
karakter gesponsord voor een totaal bedrag van € 5.978,-. In de begroting
was ook rekening gehouden met het leveren van een bijdrage aan het
speelfonds ( € 10.000,-) van de gemeente Rhenen. Bij nader inzien is besloten
hieraan geen bijdrage te leveren.
Grafiek: woonomgeving en leefbaarheid
Woonomgeving en leefbaarheid ( x € 1.000)
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Realisatie

In 2011 is de nieuwbouw van de Tollekamp gereed gekomen. De ontwikkeling
van de Tollekamp heeft lang geduurd. De financiële haalbaarheid vroeg om
een slimme oplossing. Om uiteindelijk het plan financieel rond te krijgen
hebben wij een investeringssubsidie verstrekt aan zorggroep Charim van
€ 600.000,-. Zie ook hoofdstuk 3.4 nieuwbouw.
Daarnaast vallen onder leefbaarheid ook:
 kosten van salarissen en administratie voor registratie, bemiddeling van
overlastzaken en deelname aan het gemeentelijke Jongeren Op Straat
(JOS) project. Hieraan is door ons € 6.200 uitgegeven;
 contributie en kosten per casus aan de Regionale Instelling Beschermd
Wonen (RIBW).
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Onderhoud door IW4 aan openbaar groen wat niet bij de huurder in
rekening wordt gebracht.

De hiervoor genoemde drie onderdelen zijn in 2011 niet onder de kosten van
leefbaarheid verantwoord. Vanaf 2012 zal dat wel gebeuren.
4.4

Nieuwbouw

Hierna volgt een opsomming van de projecten die wij in 2011 realiseerden of
in ontwikkeling zijn en de stand van zaken:
De Tollekamp

In 1994 werden de eerste ideeën gelanceerd voor de herontwikkeling van De
Tollekamp. Zestien jaar later (2010) is gestart met de sloop van de oude
Tollekamp en de eerste spade voor realisatie van de nieuwbouw de grond
ingegaan. Op 30 september 2011 is het gebouw opgeleverd en in eigendom
verkregen.
Door de huurder van zorgcentrum de Tollekamp is in april 2008 de huurovereenkomst tegen april 2010 (dit in verband met een opzegtermijn van 2
jaar) opgezegd. De bewoners zijn direct daarna verhuisd naar een locatie in
Wageningen. Dit is indertijd gebeurd ondanks dat er geen overeenstemming
was over de bouw van een nieuw zorgcentrum op dezelfde plek in Rhenen.
Na verder onderhandelen met de betreffende zorgverlener bleven er wat
betreft de RWs een drietal mogelijkheden over na sloop van het oude
zorgcentrum.
De RWs ontwikkelt:
 de locatie uitsluitend voor woningbouw. Hetgeen betekent dat er geen
zorgcentrum meer in Rhenen zou zijn.
 een nieuw zorgcentrum waarbij het zorg deel voor tenminste dertig jaar
verhuurd wordt aan een zorgverlener. De kapitaallasten binnen de
huurprijs worden lineair bepaald.
 een nieuw zorgcentrum waarbij, de bouwkundig, aparte zorgdelen voor
rekening en risico van de zorgverlener worden gebouwd op grond in
erfpacht waarvoor een jaarlijks vaste canon wordt betaald op basis van de
grondkosten zoals die indertijd door het college bouw werden bepaald. Het
zorg deel dat bouwkundig deel uitmaakt van een vleugel waarin ook
zelfstandige woningen zijn opgenomen, wordt voor een periode van 30 jaar
verhuurd aan de zorginstelling. De kapitaallasten binnen de huurprijs
worden lineair bepaald.
De drie mogelijkheden zijn indertijd in beeld gebracht om de risico’s die
tegenwoordig aan zorgvastgoed kleven voor de RWs zoveel mogelijk te
beperken en te beheersen. Uiteindelijk is er voor gekozen om mogelijkheid 3
in uitvoering te brengen.
Om een zorgcentrum voor Rhenen te behouden was het noodzakelijk dat de
RWs een investeringssubsidie van € 600.000,- aan de zorgverlener toezegde.
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Dit nieuwe zorgcentrum “De Tollekamp” bestaat uit:
 34 huurappartementen, in eigendom van de RWs, voor mensen met een
zorgindicatie;
 25 intramurale woningen, in eigendom van de zorgverlener, (voor mensen
die 24 uur per dag zorgdiensten af kunnen nemen);
 een ruimte voor tijdelijk verblijf, in eigendom van de zorgverlener;
 zorgwoningen, voor het grootste deel eigendom van de zorgverlener en het
restant gehuurd van de RWs, voor mensen die verpleeghuiszorg ontvangen
(50 stuks);
 een tandartspraktijk in eigendom van de zorgverlener;
 de dagbehandeling, gehuurd van de RWs, (Kompas);
 de dagverzorging, gehuurd van de RWs, (De Heut);
 een restaurant, in eigendom van de zorgverlener;
 een ruimte voor ergotherapie, in eigendom van de zorgverlener;
 een kapsalon, in eigendom van de zorgverlener;
 een winkeltje, in eigendom van de zorgverlener.
De stichtingskosten van de 34 appartementen bedragen € 5.487.000,inclusief BTW (€ 161.000,-/per appartement), inclusief grond.
De stichtingskosten van het huurdeel zorg bedragen € 2.244.000,- inclusief
btw, inclusief grond.
Binnenstad-Oost

Vanaf 1999 ontwikkelt VolkerWesselsVastgoed (VWV), voorheen Planoform, in
samenwerking met de gemeente Rhenen het project Binnenstad-Oost.
Dit




project
Project
Project
Project

bestaat uit drie onderdelen:
1: het voormalige gemeentekantoor;
2: locatie van Suilichemterrein;
3: locatie de Brakken.

In 2003 is de RWs gevraagd het appartementencomplex “De Droge Doelen”
(30 HAT-eenheden) in project 1 te betrekken met als doel de ruimtelijke en
functionele structuur van het totale project te verbeteren. In 2004 heeft de
RWs, onder voorwaarden, ingestemd met dit verzoek. Hierna is een traject
van vergunningen en behandeling van bezwaren van start gegaan. Als gevolg
van de economische malaise kwam verkoop van de koopwoningen in
projectdeel 1 en 2 niet van de grond. Om voor de bouw toch de quote van
verkoop van 60% te benaderen ontving de RWs in 2010 het verzoek tot
aankoop van extra appartementen. Na een onderhandelingsperiode heeft de
RWs 18 appartementen extra aangekocht. Ons doel hierbij is tweeledig. Wij
werken er nu aan mee het centrum van Rhenen een aantrekkelijke uitstraling
te geven. Daarnaast breiden wij ons bezit uit met appartementen die geschikt
zijn voor senioren op een A+ locatie. Beide elementen komen tenslotte de hele
Rhenense gemeenschap ten goede.
De Bouwwerkzaamheden zijn formeel in april 2011 van start gegaan. De
geprognotiseerde oplevering van de appartementen is medio mei 2013.
Rhenen Noord
Algemeen

In dit gebied staan 262 huurwoningen waarover begin 2003 afspraken zijn
gemaakt om tot herstructurering te komen. Die afspraken waren het resultaat
van overleg tussen RWs, bewoners en gemeente Rhenen.
De afspraken kwamen er op neer dat voor dat betreffende gebied een
“masterplan” gemaakt zou worden waarbij een compleet nieuwe wijk zou
ontstaan.
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Eind 2003 trok de gemeente zich uit het project terug omdat zij geen
financiële mogelijkheden had om de herinrichting van de openbare ruimte, ook
niet gedeeltelijk, voor haar rekening te nemen.
Voor de RWs was dat aanleiding om 108 van de 262 woningen op hoog niveau
te gaan renoveren. In overleg met de bewoners is dat werk in 2005/2006
uitgevoerd. Voor de overige 154 woningen zijn vanaf 2005 plannen ontwikkeld
om tot sloop nieuwbouw te komen.
Valleiweg/Lijsterberg (72 woningen)

Dit gebied bestaat uit 3 blokken van 24 portieketagewoningen. Voor dit gebied
is een plan ontwikkeld waarbij 63 appartementen worden teruggebouwd. Drie
blokken met ieder 21 appartementen. Deze appartementen worden zo
gebouwd dat ze primair geschikt zijn voor ouderen. Met de gemeente Rhenen
is overeenstemming over dit plan. Om dit plan mogelijk te maken is extra
grond nodig. Met de gemeente is afgesproken dat RWs die extra grond koopt
tegen een vaste prijs van € 30.000,- voor de drie nieuw te realiseren woongebouwen tezamen. Eind 2010 is een omgevingsvergunning aangevraagd en
op 4 maart 2011 is die vergunning verleend. In september heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de nieuwbouw van drie flatgebouwen.
Uitgangspunt hierbij is dat er fasegewijs wordt gebouwd. Vervolgens is het
totale project getoetst op haalbaarheid (marktconformiteit, rendement, fiscaal
en financieel). Hierna heeft het bestuur besloten het plan definitief uit te
voeren. Eind 2011 is gestart met de uitplaatsing van de bewoners van de 1 e
flat, Valleiweg 94 t/m 140 (fase 1). De verwachting is dat de aangekochte
grond van de gemeente in februari 2012 transporteert. Hierna ontvangt de
aannemer de opdracht voor de nieuwbouw. Hij zal starten met de bouw van de
1e flat (fase 1) in het derde kwartaal van 2012. De sloop van het 1e blok wordt
gerealiseerd in de periode augustus/september. Het totale project (fase 1, 2
en 3) wordt in 2016 afgerond.
Lijsterberg

In het plangebied Rhenen Noord heeft de RWs in het verleden een stuk grond
van de gemeente gekocht. Op dit terrein is een bouwplan ontwikkeld dat
voorziet in 24 wooneenheden voor verstandelijk gehandicapten (zeven studio’s
en zeventien appartementen). In maart is een intentieovereenkomst met
zorgverlener Zideris afgesloten. Daarna is een voorlopig ontwerp gemaakt dat
financieel is getoetst. Die toets heeft duidelijk gemaakt dat realisatie, in
financiële zin, niet haalbaar is. Na een intern beraad en overleg met Zideris is
besloten dat Zideris nu zelf een haalbaarheidsonderzoek (financieel) uitvoert.
Uitgangspunt hierbij is dat de RWs het zorggebouw realiseert en bij oplevering
de grond en het gebouw juridisch en financieel overdraagt aan Zideris. Dit
onderzoek loopt en moet vóór mei 2012 afgerond zijn.

Valleiweg/Lijsterberg

Vreewijk
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Vreewijk (82 woningen in tuindorp stijl)

In 2005 heeft de RWs besloten deze woningen te slopen en te vervangen door
een nieuw tuindorp. Eind 2005 heeft de RWs de ideeën hiervoor aan het
college van B en W en de gemeenteraad van Rhenen gepresenteerd. Het idee
werd met enthousiasme ontvangen.
In 2007 bevestigde het gemeentebestuur schriftelijk dat renovatie van de wijk
geen optie was. Ondanks dat was men in 2008 van mening dat de cultuurhistorische waarde van de wijk onderzocht moest worden. De uitkomst was
niet verrassend: de onderzoekers vonden en vinden het gebied voor Rhenen
van grote cultuurhistorisch waarde.
In een viertal (juni 2009, september 2009, januari 2010 en januari 2011)
ronde tafel gesprekken discussieerde de Rhenense politiek met diverse
partijen, waaronder RWs en bewoners, over de vraag wat er met de wijk zou
moeten gebeuren. In het laatste RTG van januari 2011 was de RWs niet
aanwezig omdat zij de vorige drie RTG’s al duidelijk had gemaakt waarom zij
sloop/nieuwbouw de enige optie vond. In februari 2010 besloot de toenmalige
gemeenteraad op voorstel van het college van B en W om de RWs te
verplichten tenminste 60 van de 82 woningen te renoveren. Met die uitkomst
konden de RWs en bewoners niet uit de voeten. Bewoners en de RWs waren
immers al tot de conclusie gekomen dat sloop/nieuwbouw de enige juiste optie
was.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is met het nieuwe college de
afspraak gemaakt om te onderzoeken of een hofje met 14 woningen
gerenoveerd kon worden met behoud van de door de RWs en bewoners
gewenste kwaliteit. Na onderzoek bleek dit niet mogelijk.
Omdat het college van b en w met die uitkomst niet uit de voeten kon is aan
de gemeenteraad toch het voorstel gedaan om de RWs te verplichten de
betreffende 14 woningen te renoveren.
Uiteindelijk is in een raadsvergadering op 8 februari 2011 besloten dat de RWs
de 82 woningen mag slopen en mag vervangen door nieuwbouw. Om het
project een frisse start te geven is een adviesbureau ingeschakeld om het
proces te managen. Op 28 april maakte de procesmanager werkafspraken met
de gemeente om op korte termijn daadwerkelijk aan de slag te gaan.
In april 2011 heeft de RWs met de bewonerscommissie een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarna hebben gemeente en de RWs in
september 2011 een intentieovereenkomst met elkaar afgesloten. Ondanks
dat in de intentieovereenkomst is afgesproken om gezamenlijk een
beeldkwaliteitsplan en een programma van eisen op te stellen heeft de
gemeente Rhenen hier geen invulling aan gegeven. De gemeente heeft zonder
overleg met de RWs en bewoners een concept beeldkwaliteitsplan en
programma van eisen opgesteld. Dit concept is inmiddels met partijen
besproken en door de RWs van een aantal kritische kanttekeningen voorzien.
In februari 2012 heeft de gemeenteraad het hiervoor bedoelde concept als
zodanig vastgesteld. Door de RWs, bewoners en gemeente wordt er nu
getekend en gerekend aan het plan. De RWs stelt zich op het standpunt dat zij
financieel alleen verantwoordelijk is voor sloop/nieuwbouw op eigen terrein.
Het aanpassen van het openbaar gebied, dat er volgens de zienswijze van de
gemeente futloos uitziet, is een financiële verantwoordelijkheid van de
gemeente Rhenen.
Het Bosje (fase 3)

In uitbreidingsgebied “Het Bosje” wordt gewerkt aan invulling van de laatste
fase (3). Hier kunnen nog circa 60 woningen gerealiseerd worden.
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In 2008 heeft de gemeente een ontwerp- ontwikkelopdracht uitgeschreven.
RVG Development ontving van de gemeente Rhenen de opdracht het plan
verder te ontwikkelen.
In dit plan participeert de RWs met afname van het sociale deel. Het gaat
hierbij om 14 sociale huurwoningen voor de doelgroep senioren en 14 sociale
koopwoningen voor starters.
Na twee jaar van voorbereiden tussen betrokken partijen kan nu
geconcludeerd worden dat de gemeente Rhenen en de winnaar van de
ontwikkelopdracht niet tot overeenstemming komen. De verplichting van de
RWs is een onderdeel van de uitvoering van de door de gemeente aan de
winnende ontwikkelaar te verstrekken opdracht. Deze opdracht wordt door
gemeente definitief niet meer verstrekt. De winnende ontwikkelaar gaat dus
niet meer ontwerpen/bouwen. Nu de overeenkomst tussen de gemeente en de
winnende ontwikkelaar niet meer tot stand zal komen, wordt als gevolg
daarvan ook de nakoming door de RWs van haar verplichting, die immers uit
de door de gemeente met de ontwikkelaar te sluiten overeenkomst ontstaat,
blijvend onmogelijk. Op grond hiervan zal de RWs de overeenkomst met de
gemeente (voor zover nodig) ontbinden.
Gezondheidscentrum Rhenen

In juni 2008 hebben de gemeente Rhenen een tweetal huisartsenmaatschappen en de RWs een intentieovereenkomst afgesloten. Doel hiervan:
realisatie van een nieuw gezondheidscentrum in Rhenen. Binnen vier maanden
moest een plan opgesteld zijn op basis waarvan de ontwerpfase kon worden
gestart. Hieraan voorafgaand heeft de gemeente Rhenen na een stedenbouwkundige beoordeling van diverse locaties de locatie Groeneweg als
voorkeurslocatie aangewezen.
Gaandeweg het traject zijn de spelregels veranderd waardoor veel meer dan
de afgesproken vier maanden nodig waren om tot een eindconclusie te komen.
Tijdens het traject bleek dat de gemeente Rhenen onder andere het oplossen
van een eventueel parkeerprobleem belangrijker vond dan realisatie van een
nieuw en goed algemeen geoutilleerd gezondheidscentrum.
Dit leidde er uiteindelijk toe dat in het eerste kwartaal van 2010 een overleg
plaatsvond tussen de huisartsenmaatschappen, een aantal andere gebruikers
en RWs enerzijds en het voltallige college van B en W anderzijds.
Afgesproken werd om in een workshopachtige sessie tot definitieve besluitvorming te komen. Er werd afgesproken een tweetal opties uit te werken
waarover dan eind april definitieve besluitvorming zou plaatsvinden. Ondanks
dat hiervoor al werkzaamheden waren gestart werd begin april door de
gemeente aangegeven dat zij besloten hadden niet mee te werken aan
hetgeen eind maart was afgesproken.
Na diverse malen schriftelijk aandringen heeft het gemeentebestuur in
december 2010 laten weten dat zij de afgesloten intentie overeenkomst wilde
parkeren. Hierdoor kreeg het gemeentebestuur dan de ruimte om te
onderhandelen met de huidige eigenaar van het gezondheidscentrum. Het doel
hiervan is om een nieuw gezondheidscentrum op de huidige locatie (Nieuwe
Veenendaalseweg) te realiseren. Mocht dit niet lukken dan kan de
“parkeerstand” van de intentieovereenkomst weer worden opgeheven.
Voor de RWs is dit aanleiding geweest om de intentieovereenkomst begin
2011 te ontbinden. De voorbereidingskosten bedragen ruim € 80.000,-.
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4.5 Wonen, Zorg en Welzijn

De meeste woningcorporaties zijn actief op het terrein van Wonen, Zorg en
Welzijn. Onder de huurders en woningzoekenden van de RWs bevinden zich in
toenemende mate 55 plussers.
Deze groep kiest er voor om, als het kan, zelfstandig te blijven wonen en het
verblijf in een verzorgingshuis zo lang mogelijk uit te stellen ofwel te
voorkomen. Geleidelijk aan is er een andere visie ontstaan op het
gecombineerde aanbod van wonen en zorg.
In de zorginstellingen komt de woonfunctie nadrukkelijk in beeld: ruimere
kamers, minder krappe gangen, meer privacy en meer oog voor
zelfstandigheid en de specifieke wensen van de bewoners. Woningcorporaties
zoeken gelijktijdig naar mogelijkheden om zorg te integreren in het
woningaanbod.
De RWs onderschrijft de noodzaak van huisvesting voor
gehandicapten en personen die zorg of begeleiding nodig hebben.

ouderen,

In 2010 zijn wij gestart met de bouw en ontwikkeling van twee projecten waar
Wonen, Zorg en Welzijn deels gescheiden zijn. Het gaat hier om het:
 woonzorgcomplex “de Tollekamp”. Dit complex is opgeleverd en de extramurale woningen zijn in november in exploitatie genomen. Het zorgdeel is
overgedragen aan Zorggroep Charim.
 in het herstructureringsgebied Rhenen-Noord, op de locatie Lijsterberg, is
een voorlopig plan ontwikkeld voor de bouw van 24 appartementen die
bestemd zijn voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten. Realisatie is
vooralsnog in financiële zin niet haalbaar. Zideris onderzoekt nu of zij zelf
het gebouw kunnen gaan exploiteren. Dit onderzoek loopt tot mei 2012.
Dak- en thuislozen

In het tweede kwartaal van 2007 is door diverse gemeenten, instellingen en
woningcorporaties het Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
(OGGZ) “De Valleiregio” ondertekend. Partijen streven hierbij naar een
optimale OGGZ in de Valleiregio op basis van een gezamenlijke visie,
doelstellingen en een activiteitenplan.
Deze zijn uitgewerkt in het “Drieluik OGGZ De Valleiregio 2007 – 2011”.
Het OGGZ samenwerkingsverband stelt zich algemeen ten doel, het
ontwikkelen van een integraal OGGZ-beleid voor de Valleiregio door het tot
stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering
van de OGGZ.
Ze




beogen een samenhangend OGGZ-pakket te realiseren dat omvat:
het signaleren en bestrijden van risicofactoren;
het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen;
de zorg voor een functionerend centraal punt voor signalering van crisis of
dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen.

In 2011 heeft het centrale meldpunt geen verzoeken bij de RWs ingediend om
OGGZ-cliënten te huisvesten.
4.6
Het verhuren van woningen
Algemeen

Met ingang van 1 juli 2007 wordt het woningbezit van acht corporaties
regionaal aangeboden met als doel de inwoners van de zogenoemde WERVgemeenten meer keuzevrijheid te bieden op het gebied van wonen.
In de periode 1 juli tot en met 31 december 2007 heeft de regio te maken
gehad met een overgangsregeling. In deze periode is het aantal reacties in
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Rhenen ten opzichte van de jaren daarvoor verdrievoudigd. Vanaf 1 juli 2007
vindt woningverdeling plaats overeenkomstig de huisvestingsverordening van
de gemeente Rhenen.
In dit jaarverslag worden ten aanzien van de woonruimteverdeling gegevens
verstrekt over de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011:
 het aantal geregistreerde woningzoekenden tot en met 31 december 2011
bedroeg 27.068 inschrijvingen. Hiervan kwamen er 1.917 uit de gemeente
Rhenen;
 het aantal reacties op geadverteerde woningen is ten opzichte van 2010
sterk gedaald tot 69,6 (100,9); De economische malaise en de invoering
van de EU-regeling met betrekking tot het belastbaar inkomen van
€ 33.614,- zijn hiervan hoofdzakelijk de veroorzakers;
 de mutatiegraad is ten opzichte van 2010 licht gedaald. In 2011 is de
mutatiegraad 6,4 % (6,6 % in 2010).
Huurprijsbeleid

Voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 is het huurprijsbeleid
kenbaar gemaakt in de ministeriële circulaire van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie: de MG
2011-01. Dit huurbeleid omvat de volgende elementen die voor de
huurprijsstijging belangrijk zijn:
 de inflatie over 2010, zoals het CBS die op 13 januari 2011 heeft
gepubliceerd in zijn Statistisch Bulletin is 1,3%;
 de maximale huurverhoging is per 1 juli 2011 gelijk aan het
inflatiepercentage over 2010, te weten 1,3%. Hierop aansluitend wordt ook
de maximale stijging van de gemiddelde huurprijs van zelfstandige
woningen van woningcorporaties per 1 juli 2011 gesteld op het
inflatiepercentage van 1,3%.
De RWs heeft de huur van haar woningen verhoogd met 1,3%.
Uitzondering hierop zijn de woningen die vallen onder de herstructurering. De
huurprijs van de woningen in Vreewijk en van de Valleiweg/Lijsterberg zijn
niet verhoogd.
Huurbezwaren

Huurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit is alleen
mogelijk wanneer:
 de huur door de voorgestelde huurverhoging hoger is of wordt dan de
maximale huur die met het puntensysteem wordt bepaald;
 het percentage van de huurverhoging hoger is dan maximaal is
toegestaan;
 het huurverhogingvoorstel te laat is ontvangen of men mist belangrijke
(verplichte) informatie;
 het voorstel tot huurverhoging onjuistheden bevat, zoals foutieve
ingangsdatum of foutieve huidige huurprijs;
 de puntentelling (WWS-punten) van de verhuurder onjuistheden bevat.
Evenals in 2010 zijn er
huurverhoging ingediend.

in

2011

geen

formele

bezwaren

tegen

Huurachterstand

de

De huurachterstand in 2011 is ten opzichte van 2010 gestegen met circa 30%.
De huurachterstand per 31 december bedroeg € 75.966,- = 0,69% (0,53%)
van de totale jaar huur (€ 10.606.000,-). Oorzaak hiervan is een toename
van het aantal huurders met een achterstand. In december waren er 187
(158) huurders met een achterstand van een of meerdere maanden.
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Reden die hieraan ten grondslag ligt lijkt de economische malaise waarin
Nederland al geruime tijd verkeerd.
Een aantal huurders heeft met name in het laatste kwartaal van 2011 een
achterstand opgebouwd doordat zij in het laatste kwartaal werkeloos zijn
geworden. De uitkering stagneert en zij kunnen dan de huur op dat moment
nog niet betalen.
De meeste achterstand betreft mensen met één of twee maanden achterstand.
Het aantal mensen met drie maanden en meer loopt echter ook op.
In 2012 wordt het incassoproces stringenter uitgevoerd en verder
geautomatiseerd. Die optimalisatie betekent onder andere dat er in plaats van
één nu twee aanmaanrondes per maand gaan plaats vinden.
Grafiek: huurachterstand 2011 ten opzichte van 2010
Huurachterstand 2011 ten opzichte van 2010
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Woonruimteverdelingbeleid

Woningcorporaties hebben de verplichting hun goedkope voorraad zoveel als
mogelijk is met voorrang te verhuren aan de primaire doelgroep. Deze
doelgroep wordt genoemd in artikel 13 van het BBSH. De woningen voor deze
doelgroep hebben een huurprijs lager dan € 517,64. Deze prijs is de
aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens van de huurtoeslag.
Daarnaast moeten toegelaten instellingen er naar streven dat er bij het
verhuren van haar woningen een zo gering mogelijk beroep wordt gedaan op
bijdragen op voet van de huurtoeslagwet.
De woningtoewijzing in de periode 1 januari tot en met 31 december 2011
vond plaats overeenkomstig de huisvestingsverordening in de vier WERVgemeenten. Hierin zijn alle zaken vastgelegd waaronder de woonruimten
worden verdeeld en aan welke criteria woningzoekenden moeten voldoen,
zoals:
 woningzoekenden die willen reageren op het gepubliceerde aanbod bij
Huiswaarts moeten ingeschreven staan. De inschrijfdatum/ compensatiedatum wordt bij de verdeling gebruikt om de rangorde te bepalen;
 de inschrijfcriteria (economische en sociale binding);
 de wijze waarop woningzoekenden bezwaar kunnen maken.
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Het voorzien in de woonbehoefte van huishoudens met lagere inkomens
geschiedt door middel van de volgende instrumenten:
 het bereikbaar houden van voldoende goedkope en betaalbare woningen;
 huishoudens uit de primaire doelgroep daadwerkelijk in deze woningen
huisvesten (woonruimteverdeling).
EU regel

Op 15 december 2009 heeft de Europese Commissie (EC) een besluit genomen
over het staatsteundossier voor woningcorporaties. In het besluit zijn de
voorwaarden opgenomen waaraan op 1 januari 2011 moet worden voldaan om
staatsteun beschikbaar te stellen voor woningcorporaties. Ten aanzien van de
woningtoewijzing zijn de volgende belangrijke voorwaarden gesteld:
 bij nieuwe verhuringen wordt tenminste 90% van de woningen met een
huur op of onder de liberalisatiegrens toegewezen aan huishoudens met
een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot maximaal € 33.614,-. Dit bedrag
wordt jaarlijks per 1 januari aangepast;
 bij de overige 10% van de nieuwe verhuringen van de woningen moeten
corporaties voorrang geven aan urgent woningzoekenden;
 de woningcorporatie moet zich naar redelijkheid ervan gewissen welk
gezamenlijk verzamelinkomen de nieuwe huurder(s) naar schatting zullen
genieten in het jaar van aanvang van het huurcontract. Gegevens
hieromtrent moeten schriftelijk worden onderbouwd en vastgelegd.
In 2011 hebben wij 100% voldaan aan de EU-regelgeving. Alle vrijgekomen
woningen zijn toegewezen aan huurders met een verzamelinkomen van
maximaal € 33.614,-. De RWs zal de 10% extra ruimte beschikbaar houden
om huishoudens die in het herstructureringsgebied Rhenen Noord wonen
opnieuw te kunnen huisvesten.
Toewijzingen gesplitst in DAEB en niet DAEB (cumulatief):
Maanden
Jan
Febr
Mrt
April
Mei
Juni
2011
DAEB
Niet DAEB
Percentage
DAEB

2011

2011

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec
2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

10

21

35

39

50

57

62

68

75

85

95

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

Woonfraude

Woonfraude, in al haar verschijningsvormen, geeft een negatieve impuls aan
een goed sociaal leefklimaat in buurten en wijken. Doordat woonfraudeurs de
wet overtreden en de regels voor woonruimteverdeling met voeten treden,
frustreert woonfraude een rechtvaardige woonruimteverdeling. Bovendien tast
het illegale en anonieme karakter van illegale doorverhuur de leefbaarheid
aan. Het is daarom belangrijk dat woonfraude wordt bestreden.
De RWs voert deze taak in de gemeente Rhenen uit. Omdat wij denken dat in
onze kleine plattelandsgemeente, die ook nog eens verdeeld is over drie
woonkernen, praktisch geen woonfraude plaatsvindt hebben wij hiervoor geen
beleid ontwikkeld.
Als er een signaal van woonfraude binnenkomt dan wordt dit door de RWs
adequaat opgepakt in nauwe samenwerking met de sociale dienst van de
gemeente en/of met de sociale recherche.
In 2011 is op verzoek van de gemeente (sociale dienst) één onderzoek naar
woonfraude verricht. Het onderzoek had betrekking op een uitkering aan
mensen die ingeschreven stonden in de gemeentelijke GBA, maar geen
huurcontract konden overleggen van de RWs. Het onderzoek maakte duidelijk
dat er op dit adres sprake was van onderhuur. Wij hebben vervolgens een
Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

44

procedure gestart tegen de juridische huurder. Dit heeft ertoe geleid dat de
juridische huurder de huur van de woning heeft opgezegd.
De











RWs heeft geen specifiek woonfraudebeleid ontwikkeld omdat:
de RWs zijn huurders zeer goed kent;
in een kleine gemeenschap de burgers elkaar goed kennen;
er sprake is van een sociale cohesie en controle;
er in de gemeente geen sprake is van huisvesting voor studenten;
er relatief weinig starters op de woningmarkt zijn;
wij geen leegstand hebben anders dan bij mutatie;
overlastzaken zeer adequaat worden opgepakt en zo mogelijk worden
opgelost;
de RWs een ordentelijke huuradministratie voert. De medewerker huuradministratie heeft contact met elke hoofdhuurder;
betaling van de huur alleen via bank/giro of per pin mogelijk is;
bij opzegging van het huurcontract niet alleen naar de staat van de woning
gekeken wordt maar ook naar de identiteit van de hoofdhuurder.

Aankoop

In 2011 zijn er geen woningen aangekocht.
Verkoop

Het verkoopbeleid is een integraal onderdeel van ons strategisch voorraadbeleid. Een klein deel van ons vastgoed is gelabeld voor verkoop. Onder
voorwaarden kan de zittende huurder kopen of de woning wordt verkocht bij
mutatie. Twee onafhankelijk bureaus taxeren de woning op marktwaarde vrij
van huur en gebruik. De woning wordt daarna marktconform te koop aangeboden. Wanneer de woning niet binnen één jaar is verkocht wordt hij in
principe opnieuw in de verhuur genomen. Uitzonderingen daar gelaten.
Ondanks de malaise op de vastgoedmarkt hebben wij in
2011 negen
woningen verkocht. In de begroting 2011 is uitgegaan van de verkoop van 6
woningen. (Elst: één, Rhenen: zeven, Achterberg: één).
Grafiek: aantal verkopen
Verkochte woningen
9

2011

5

6

2010

2009

De volgende argumenten liggen ten grondslag aan de verkoop:
Ideologisch argument: aansluiten bij het verzoek van de rijksoverheid om een

deel van het bezit te verkopen aan zittende huurders of starters op de
woningmarkt. De overheid geeft aan dat
 “kopen goed is voor de mens”;

de consument erom vraagt.
Economische argumenten:



het genereren van financiële middelen om in de toekomst investeringen te
kunnen doen in nieuwbouw of herstructurering;
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dreiging van leegstand voorkomen als de economie aantrekt,
koopkracht stijgt en daardoor de consument nog meer georiënteerd is
de koopmarkt;
verkoop kan een bijdrage leveren aan de vitaliteit en stabiliteit in
samenleving ofwel de buurt of wijk. Hierdoor kan het vastgoed dat
eigendom blijft zijn waarde behouden of zelfs in waarde stijgen.

Strategisch argumenten:




kleinschalig verspreid bezit is inefficiënt qua beheer;
een overschot aan “eenzijdige” goedkope huurwoningen.

Tabel: aantal verhuureenheden naar woningtype

Type woning
Eengezinswoningen
Kleine wooneenheden (duplex)
Meergezinsetagewoningen zonder lift
Meergezinsetagewoningen met Lift
Meergezinsetagewoningen nul trede
Seniorenwoningen nul trede
Seniorenwoningen
Overige verhuureenheden
Twee groepswoningen voor de doelgroep verstandelijk
gehandicapten (Rijnstraat 20-22)
Twee groepswoningen voor de doelgroep verstandelijk
gehandicapten (Het Nateland 13 en 15)
Woonzorg complex Elst (12 verpleeghuisplaatsen)
Verzorgingshuis de “Tollekamp” (gedeeltelijk)
Bibliotheek (Bantuinweg 2)
Garages
Totaal bezit Rhenense Woningstichting
Beheer:
Beheer ten behoeve van de gemeente
Woonwagencentrum met 20 standplaatsen
Beheer ten behoeve van de Stichting
Weeshuis"
woningen
Totaal in beheer

"Gast-

Aantal
2011

Aantal
2010

1.195
52
537
75
169
64
40

1.204
52
537
75
135
64
40

2

2

2
1
1
1
169

2
1
0
1
169

2.308

2.282

20

20

8

10

28

30

en

Tabel: aantal woningen per bouwperiode

Bouwperiode
Bouwperiode
Bouwperiode
Bouwperiode
Bouwperiode
Bouwperiode
Bouwperiode
Bouwperiode
Totaal

tot 1945
1945 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2010
2010 en later
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733
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360
138
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56
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Grafiek: woningvoorraad naar type

2.500

2.132

2.000
1.500

1.195

1.000

537

500

169

75

52

64

40

0
1
Eengezinswoningen
Kleine wooneenheden (duplex)
Meergezinsetagewoningen zonder lift
Meergezinsetagewoningen met Lift
Meergezinsetagewoningen nul trede
Seniorenwoningen nul trede
Seniorenwoningen
Totaal
Grafiek: indeling bestaande voorraad naar puntenaantal volgens
het woningwaarderingsstelsel
Indeling bestaande voorraad naar puntenaantal
volgens het woningwaarderingsstelsel (per 31-122010)

2.132

897
574

606

55

Van 80 tot 110

Van 110 tot 140

Meer dan 170

Totaal

Van 140 tot 170

Huurprijzen voorraad

De huurprijzen van de woningvoorraad kunnen naar verschillende gezichtspunten worden ingedeeld. De volgende indeling in huurklassen vloeit voort uit
de Wet op de Huurtoeslag.
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Tabel: huurprijzen woningvoorraad voortvloeiend uit de Wet op de huurtoeslag

Huurprijzen

2010
Aantal

t/m € 361,- (357) per maand
(goedkoop)
van € 362,- (358) t/m
€ 554,- (548) per maand
(betaalbaar)
(€ 517,64)*

Percentage

Aantal

Percentage

783

37,2

736

34,5

1.220

57,9

1238

58,1

96

4,5

144

6,7

8

0,4

14

0,7

2.107

100,0

2.132

100,0

van € 555,- (549) t/m
€ 652,- (647) (duur, maar
valt nog binnen de
huurtoeslag)
vanaf € 653,- (648) en
duurder (duur)
Totaal

2011

*In de grafiek is gerekend met de aftoppingsgrens voor 3 personen of meer, overeenkomstig het
Aedes overzicht. De genoemde huurprijs € 571,64 betreft hier de aftoppingsgrens voor één of
twee persoons-huishoudens.
Tabel: gemiddelde maximale redelijke huurprijs

Aantal
woningen
2.132

Totaal WWSpunten
329.626

Gem. aantal
WWS-punten
155

Gem. maximale
huurprijs
€ 725,66

Gemiddelde huurprijzen

De gemiddelde huurprijs per woning ultimo 2011 bedraagt € 411,66
(€ 400,10). Dit is 56,7% (64,3%) van de gemiddelde maximale huurprijs
zijnde € 725,66 per maand. Landelijk ligt de gemiddelde huurprijs op € 422,en is 72% van de maximaal redelijke huur.
Het percentage van de gemiddelde huurprijs ten opzichte van de maximaal
redelijke huur is in 2011 56,7%. Deze forse daling ten opzichte van 2010
(64,3%) wordt veroorzaakt doordat de overheid besloten heeft in schaarste
gebieden de WWS punten te verhogen met 15 of 25 punten per woning.
De huurprijzen zijn alleen inflatie volgend verhoogd, terwijl de WWS punten
fors zijn gestegen. Gevolg is een daling van de gemiddelde huurprijs ten
opzichte van de gemiddelde maximaal redelijke huurprijs.
Vraag naar huurwoningen

Per 31 december bedraagt het aantal woningzoekenden, regionaal, 27.068
(27.596) huishoudens. Hiervan komen er 1.916 (circa 1.800) uit de gemeente
Rhenen. In de periode 1 januari tot en met 31 december is de regionale
woonruimteverdeling in de WERV van kracht. Per kwartaal ontvangen wij de
informatie met betrekking tot het aantal inschrijvingen.
Aantal beschikbaar gekomen woningen



De sleutels van 141 (150) woningen zijn ingeleverd en de huurovereenkomsten beëindigd. Van deze 141 woningen zijn er vier woningen in de
verkoop gegaan. Daarnaast zijn er 12 in gebruik gegeven aan Ad Hoc
(tijdelijk beheer). In 2011 hebben wij ingestemd met een zestal verzoeken
tot woningruil.
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Totaal zijn er 119 woningen waarvan de sleutels zijn ingeleverd en die
regulier doorverhuurd kunnen worden. Dit leverde een mutatiegraad op
van 6,4% (6,6%). De daling wordt onder andere veroorzaakt door de
aanhoudende recessie, stagnatie in de bouw van nieuwe woningen en de
EU maatregel die per 1 januari 2011 van kracht is geworden.
Mutaties over de complexen vinden niet evenredig plaats. Met name in
flatwoningen komen uitschieters voor ten opzichte van het gemiddelde.

Akeleiplantsoen/Korenbloem- en
Klaproosstraat (108 woningen)
Lijsterberg/Valleiweg (72 woningen)*
Papaverstraat (63 woningen)
Dr. Wallerstraat (90 woningen)
Lijsterberg (48 woningen)

2011
7,4%

2010
18,5%

16,7%
12,7%
10,0%
10,4%

8,3%
9,5%
7,8%
6,3%

* Deze eenheden vallen binnen het project herstructurering “Rhenen Noord”. Op deze
appartementen is het sociaal statuut wijkvernieuwing van toepassing. In het statuut is onder
andere vastgelegd dat aan de huurders urgentie wordt verleend bij het zoeken naar nieuwe
passende woonruimte en dat de huurders bij verhuizing een verhuisvergoeding ontvangen.
Toewijzingen

De woningen worden toegewezen op basis van de huisvestingsverordening die
is vastgesteld door de gemeente Rhenen.
In 2011 zijn er 112 (110) advertenties geplaatst voor het aanbieden van 112
(110) woningen. Het verschil met het aantal afgesloten huurcontracten komt
voort uit woningen die al in 2010 zijn geadverteerd en waarvoor pas in 2011
een huurcontract is afgesloten.
In 2011 zijn voor 145 (161) woningen huurovereenkomsten afgesloten. De
acceptatiegraad van de toegewezen woningen lag tot en met 31 december op
37,8% (41,3%).
Het aantal afgesloten huurcontracten vloeit voort uit:
 acceptatie van via Huiswaarts toegewezen woningen;
 mutaties in 2011;
 nieuwbouw 34 zorgappartementen de Tollekamp;
 woningen
die
bestemd
zijn
voor
bijzondere
doelgroepen:
stadsvernieuwingsurgenten en asielzoekers;
 woningruil.
Grafiek: aantal advertenties per kern in 2011
Aantal advertenties per kern in 2011

112

93

100
82,7

18 1

16,4 0,9

Advertenties

% aandeel

Rhenen

Elst

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2011

Achterberg

Totaal

49

Tabel: advertenties, reacties en gemiddelden in 2011

Woningtype

Eengezinswoning
Flat met lift
Flat zonder lift
Benedenduplex
Bovenduplex
Seniorenwoning
Senioren (zorg)woning
Totaal

Advertenties
01-01 tot en met 31-12

Gem.
aantal
reacties
2011

Gem.
aantal
reacties
2010

Aantal
2011
51
5
38
2
3
13
0

Perc.
2011
45,5
4,5
33,9
1,8
2,7
11,6
0

Aantal
2010
47
2
41
4
3
12
1

Perc.
2010
42,7
1,8
37,3
3,7
2,7
10,9
0,9

92,7
32,0
67,9
45,0
40,7
8,6
0,0

143,9
56,5
91,0
53,0
46,7
11,3
8,0

112

100,0

110

100,0

69,6

100,9

Uit de tabel blijkt dat het gemiddeld aantal reacties op 31 december 2011 met
ruim 31 % is gedaald ten opzichte van 31 december 2010. Deze forse daling
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
 de EU maatregel die per 1 januari 2011 van kracht is geworden (huurders
die meer dan € 33.614 aan gezamenlijk inkomen hebben komen niet meer
in aanmerking voor een woning met een huurprijs die ligt onder de € 652,per maand);
 huurharmonisatie bij mutatie;
 economisch gaat het allemaal slechter. De primaire doelgroep wordt daarbij het hardst getroffen.
Urgenten

Vanaf 1 juli 2007 bestaat er een regionale urgentiecommissie. Bij de
gemeente Rhenen zijn in 2011 totaal 29 urgentieverzoeken ingediend. Van
deze verzoeken zijn er 11 toegewezen (twee medisch en negen sociaal) en 18
afgewezen.
Leegstandsgraad

Het percentage huurderving bedraagt in 2011 1,65% (1,27%).
De leegstand wordt veroorzaakt door:
 uitvoering van onderhoudswerkzaamheden bij mutaties;
 uitvoering van onderhoudswerkzaamheden bij ontruiming van een woning;
 in het herstructureringsgebied Rhenen-Noord (Vreewijk en Valleiweg)
worden vrijkomende woningen niet meer verhuurd (€ 111.000,-);
 de verkoop van een woning (periode tussen mutatie en notariële
overdracht) € 17.316,-. In 2011 zijn negen woningen verkocht. Twee van
deze woningen zijn Vrij Op Naam gekocht door de zittende huurder en
hebben geen leegstand gehad. De overige zeven woningen hebben
gemiddeld iets meer dan zes maanden leeggestaan voor ze verkocht
werden. Deze woningen hadden een gemiddelde huur van circa € 400,Van de totale leegstand heeft 1,04% (0,58%) betrekking op herstructurering.
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Leegstand t.o.v. brutohuur tot en met ultimo december
Cumulatieve leegstand 2011 t.o.v. 2010

1,80
1,60
1,40
1,20
2011

1,00

2011 ex. Herstr en
Verkoop
Begroting 2011

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

jan

febr

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

2011

0,13

0,30

0,40

0,66

0,78

0,93

1,06

1,21

1,39

1,54

1,71

1,65

2011 ex. Herstr en Verkoop

0,05

0,10

0,12

0,26

0,28

0,32

0,33

0,38

0,28

0,30

0,32

0,40

Begroting 2011

0,05

0,08

0,12

0,15

0,18

0,22

0,25

0,28

0,31

0,35

0,38

0,41

2010

0,07

0,10

0,14

0,19

0,21

0,25

0,27

0,31

0,36

0,37

0,40

0,48

Opmerkingen:
1.) Complex 1, Herstructurering Vreewijk e.o. zit nog in het percentage(€ 60.998,-)
2.) Complex 14, Herstructurering Valleiweg zit nog in het percentage (€ 50.002,-)
3.) Leegstand van “verkoop” woningen (€ 17.316)
Huurtoeslag gebruik onder huurders van de RWs

Huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag kunnen dit maandelijks
door de RWs in mindering laten brengen op het huurbedrag. In totaal maakten
per 31 december 345 (378) huurders gebruik van deze mogelijkheid. Het
totale percentage huurtoeslag gebruikers/ontvangers is niet bekend omdat er
ook huurders zijn die dat zelf regelen met de belastingdienst.
Asielzoekers/statushouders

In 2011 zijn zes woningen beschikbaar gesteld voor statushouders. De
taakstelling tot eind december is 12 statushouders huisvesten. Van drie
woningen wordt de huurovereenkomstgetekend in januari 2012.
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4.7

Financieel beleid en beheer

Druk op de vermogenspositie

De druk op de vermogenspositie van de RWs is vanaf 2008 alsmaar groter
geworden.
Oorzaken zijn :
 per 1 januari 2008 ingevoerde integrale vennootschapsbelasting.
 verplichte Vogelaarheffing met ingang van 2008 met een jaarlijks
heffingsbedrag van circa € 120.000,-;
 invoering van de gemeentelijke heffing van rioolrecht op wooneigenaren
per 1 januari 2009. Jaarlijks bedrag circa € 150.000,-;
 invoering van een watersysteemheffing van het waterschap op gebouw- en
grondeigenaren per 1 januari 2009. Jaarlijks bedrag circa € 83.000,-;
 beperking van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli op inflatieniveau.
Door het kabinet zullen bezuinigingsoperaties worden uitgevoerd om het
financieringstekort van het Rijk in te dammen. Overheveling van de
huurtoeslag van het Rijk naar de woningcorporaties wordt vanaf 2014
voorzien.
Uiteraard zal dit ook financiële gevolgen hebben voor de RWs.
Bovendien zal de per 1 januari 2011 geldende Europese beschikking in het
kader van geoorloofde en niet-geoorloofde staatsteun invloed hebben op onze
financiële positie.
Al deze grepen uit de kas van de woningcorporaties zullen gevolgen hebben
voor de financiële speelruimte van woningcorporaties.
Financiële pijlers

Bij het bepalen van de pijlers van ons financieel beleid houden we rekening
met de minimale eisen die het CFV en het WSW aan onze vermogenspositie
stellen. Het CFV houdt namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties toezicht op de financiële positie van woningcorporaties
waarbij het vermogen in relatie wordt gebracht met de risico’s uit de
bedrijfsuitoefening. Het WSW houdt eveneens toezicht op de financiële positie
van corporaties maar dan vanuit haar rol als borgstellingsfonds. Door
borgstelling van het WSW (met achtervang door het rijk en de gemeente)
kunnen corporaties geldleningen aantrekken onder gunstigere condities.
De financiële pijlers voor de RWs luiden als volgt :
 voldoende solvabiliteit, zodat
we ook op lange termijn aan onze
verplichtingen kunnen voldoen;
 voldoende liquiditeit, zodat we over een positieve borgingsruimte bij het
WSW kunnen beschikken en ook op de kortere termijn aan onze
verplichtingen kunnen voldoen;
 voldoende leencapaciteit, zodat we financierbaar blijven.
Vennootschapsbelasting

De RWs is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting sinds 1 januari
2008. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief
over het resultaat, waarbij rekening wordt gehouden met permanente
verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale
winstberekening en waarbij actieve belastinglatenties ( indien van toepassing )
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
De RWs is gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met
Buitenhof Vastgoed I BV.
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Over de jaren 2008 en 2009 is de aangifte vennootschapsbelasting ingediend.
De aangifte vennootschapsbelasting 2010 zal vòòr 1 mei 2012 worden
ingediend.
In de jaren 2008 tot en met 2011 vormt de RWs fiscaal ten laste van het
resultaat een zogenaamde herbestedingsreserve. Deze faciliteit leidt er toe dat
de acute fiscale winst over deze jaren nihil bedraagt. De gevormde reserve
wordt afgeboekt op de fiscale kostprijs van bedrijfsmiddelen waarin wordt
geïnvesteerd. De toepassing van de herbestedingsreserve staat in beginsel
open voor stichtingen en verenigingen waarbij het algemeen maatschappelijk
of sociaal belang op de voorgrond staat. Daarnaast gelden aanvullende
voorwaarden. Er is in een fiscale procedure onenigheid ontstaan of een
woningcorporatie voldoet aan deze voorwaarden. Begin 2012 heeft de Hoge
Raad in een procedure aangegeven dat hij van mening is dat een
woningcorporatie zich kan kwalificeren als een lichaam waarbij het algemeen
maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat. Op grond hiervan is
de kans dat de RWs met succes de herbestedingsreserve in de jaren 2008 tot
en met 2011 kan claimen, vergroot.
Als gevolg van de toepassing van de herbestedingsreserve bedraagt de fiscale
winst in 2011 nihil. Ook voor de jaren 2008 tot en met 2010 zal het fiscale
resultaat als gevolg van toepassing van de herbestedingsreserve nihil zijn. De
RWs heeft inmiddels een verzoek ingediend voor teruggaaf van de betaalde
belasting over de jaren 2008 tot en met 2011.
Strategisch voorraadbeleidsplan

Het strategisch voorraadbeleidsplan samen met de deelname aan de
aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex, wordt gebruikt als beleidsondersteuning
en als onderlegger voor beslissingen over investeringen en grote
onderhoudsingrepen.
In 2011 zijn beheerplannen op technisch complex niveau opgesteld. Daarnaast
is per technisch complex het directe en indirecte rendement vastgesteld. In
2012 zullen rendementsdoelstellingen per technisch complex worden benoemd
op basis van het in 2011 vastgestelde financiële toetsingskader.
Risicoparagraaf

In 2010 is ten behoeve van het invoeren van risicomanagement met externe
ondersteuning een organisatiebrede risicoanalyse uitgevoerd.
Deze analyse heeft geleid tot het opstellen van een risicoanalyse schema
(RAS), waarbij ook de nog te nemen beheersmaatregelen zijn opgesomd.
De meest in het oog springende nog te nemen beheersmaatregelen zijn met
betrekking tot risicocategorie :
 financiering: het maandelijks opstellen van een geactualiseerde
liquiditeitenprognose;
 politiek: het implementeren van horizontaal toezicht door de
belastingdienst;
 vastgoed: het implementeren van een uitgewerkt en vastgesteld
financieel toetsingskader door de RvC voor het nemen van investerings
beslissingen.
Liquiditeitenprognose

Om het verloop van onze kasstromen te kunnen volgen is in de loop van 2011
aan de maandelijkse managementinformatie een liquiditeitsprognose
toegevoegd.
In 2012 zal maandelijks een liquiditeitsprognose worden opgesteld met een
bijstelling op basis van de werkelijke kasstromen.
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Horizontaal toezicht belastingdienst

Eén van de doelstellingen van de RWs is om fiscaal in control te zijn. Dit om
fiscale risico’s te minimaliseren en fiscale kansen te optimaliseren.
Tevens wil de RWs naar horizontaal toezicht door de Belastingdienst.
Met horizontaal toezicht wordt samenwerking met de Belastingdienst centraal
gesteld. Dat betekent afstemming met de Belastingdienst vooraf waar nodig in
plaats van controles achteraf. Samenwerking staat centraal: ieder vanuit zijn
eigen rol , maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten
op een efficiënte manier en op een manier waarbij de belastingplichtige weet
waar hij aan toe is.
Bij horizontaal toezicht wordt door de belastingdienst een control raamwerk
vereist dat past binnen de horizontaal toezichtverhouding met de
Belastingdienst.
Onze belastingadviseur heeft een Taks Control Framework ( TCF ) ontwikkeld
dat goedkeuring heeft van de Belastingdienst.
De TCF-aanpak bestaat uit de fasen: nulmeting, implementatie en werken met
TCF. In 2011 heeft de nulmeting plaats gevonden. Bij deze nulmeting zijn de
fiscale risico’s en fiscale aandachtsgebieden inzichtelijk gemaakt.
Uit deze meting zijn de volgende vijf toprisico’s naar voren gekomen:
 fiscaal bewustzijn bij de medewerkers
 informatieverstrekking projectontwikkeling
 informatieverstrekking rondom btw en overdrachtsbelasting
 fiscale kennis bij de medewerkers
 aantal mensen met fiscale kennis
In 2011 is een organisatiebrede cursus met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de omzet- en overdrachtsbelasting gegeven om het fiscale
bewustzijn te vergroten.
In 2012 zullen in de bedrijfsprocessen die daarvoor in aanmerking komen de
fiscale aspecten worden verwerkt.
Tevens zal in 2012 een fiscaal statuut worden opgesteld waarin de volgende
onderwerpen worden vastgelegd:
 de doelstelling, verantwoording en werkwijze van het fiscaal statuut;
 de bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid
 de fiscale besluitvorming;
 de processen en fiscaliteit;
 de organisatiestructuur;
 de informatiestructuur;
 controle en evaluatie.
Financieel toetsingskader

In 2011 is een financieel toetsingskader vastgesteld. Dit toetsingskader voor
nieuwe investeringen bestaat uit een driestappenplan.
1.

Marktconformiteitstoets

Op het moment dat een project ter besluitvorming wordt aangeboden moet
een aantal stappen worden doorlopen. Om te beginnen is het wenselijk om te
toetsen op marktconformiteit. Deze marktconformiteitstoets houdt niets
anders in dan een vergelijking van de geraamde stichtingskosten met de
getaxeerde vrije verkoopwaarde van het te realiseren object. Als de vrije
verkoopwaarde niet minimaal gelijk is aan de geraamde stichtingskosten valt
het project per definitie af, tenzij gebouwd wordt voor specifieke doelgroepen
die vragen om bouwkundige aanpassingen die door “de markt” niet worden
(h)erkend.
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2.

Rendementstoets

Als de marktconformiteitstoets positief uitvalt zal vervolgens een
rendementstoets worden uitgevoerd. Daarbij wordt bekeken of het rendement
uit verhuur minimaal voldoet aan de rendementseisen die zijn vastgelegd in de
rendementsmatrix (zie tabel: rendementsmatrix). Een investering kan slechts
doorgang vinden als aan de eisen uit de rendementsmatrix wordt voldaan.
Om de tweede kolom uit de matrix (het marktconforme rendement) te vullen
moet een inschatting van het bij het object behorende marktconforme
rendement worden gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
methodiek die wij gebruiken voor de waardering van onze bestaande
vastgoedobjecten in het kader van de aeDex/IPD corporatie-vastgoedindex.
Om te komen tot een marktconform rendement worden in die methodiek aan
een aantal kenmerken risicopunten toegekend. Hoe hoger het totaal aantal
risicopunten, hoe hoger de marktconforme rendementseis met betrekking tot
het betreffende onroerend goed.
3.

Financierbaarheidstoets

Een laatste toets vindt niet op investerings- maar op bedrijfsniveau plaats en
heeft betrekking op de gevolgen van de voorgestelde investering(en) voor de
financierbaarheid van de RWs als geheel. Voor de financierbaarheid is de RWs
afhankelijk van de richtlijnen die het WSW hanteert bij het verstrekken van
borgstellingen. Het WSW kijkt alleen naar de ontwikkeling van de operationele
kasstromen. In beginsel stelt het WSW dat het saldo van de operationele
kasstromen minimaal toereikend moet zijn om op jaarbasis 2% van het
schuldrestant van de aangetrokken leningen af te kunnen lossen (de
aflossingsfictie).
Voldoet een nieuwe investering aan deze drie eisen, dan kan het project
financieel gezien, zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt,
doorgaan.
In alle gevallen geldt dat er redenen aanwezig kunnen zijn om van het
vastgelegde toetsingskader af te wijken. Voordeel van een toetsingskader is
dat die keuze dan bewust gedaan wordt. Het financieel toetsingskader moet
dus niet gezien worden als een wet van 'Meden en Perzen’.
1.

Tabel: Rendementsmatrix

Segmenten

Marktconform
rendement
7,25%

Rendementsafslag

Rendementseis

4,00%

3,25%

Sociale woningbouw
(herstructurering)

7,60%

5,00%

2,60%

Zorgwoningen**
Maatschappelijk vastgoed*

7,25%
Middel

4,00%
0,0%

3,25%
Middel

Woningbouw voor middenen hogere
inkomensgroepen*

Laag

2,0%

Middel

Commercieel vastgoed*

Hoog

0,0%

Hoog

Sociale woningbouw




De segmenten Maatschappelijk vastgoed, Woningenbouw voor midden- en hogere
inkomensgroepen en commercieel vastgoed komen in de planningsperiode niet voor. De
rendementseis voor deze segmenten
wordt nog nader bepaald.
Dit zijn ‘gewone’ woningen en geen verpleeghuisplaatsen.
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Treasurybeleid

In 2009 is het van 2005 daterende treasurystatuut geactualiseerd. Het nieuwe
treasurystatuut is vastgesteld op 22 juni 2009.
In het statuut is onder andere vastgelegd dat beschikbare middelen primair
binnen de RWs worden aangewend.
De treasurycommissie, bestaande uit de directeur/bestuurder, de manager
FEZ en een extern treasury deskundige, is in 2011 twee keer bij elkaar
geweest.
In het overleg zijn de vaste agendapunten: de renteontwikkeling, het
liquiditeitsverloop en transactievoorstellen.
Alleen de directeur/bestuurder kan besluiten nemen.
Financiering

Op 10 mei 2010 is een nieuwe financieringsovereenkomst (krediet- en
depotarrangement) met de BNG gesloten. Deze overeenkomst geldt voor
onbepaalde tijd.
De kredietlimiet blijft onveranderd € 2,4 miljoen. De kredietrente bestaat uit
een basisrente van 1-maandseuribor met een opslag van 75 basispunten. De
rente van tegoeden in rekening-courant bedraagt 1-maands Euribor met een
afslag van 12,5 basispunten.
Alle nieuwe investeringen in 2011 zijn nagenoeg intern gefinancierd.
In 2011 en in voorgaande jaren is geen gebruik gemaakt van derivaten ter
afdekking van renterisico’s.
Om eventueel goedkoper leningen te kunnen aantrekken heeft het WSW op
14 juli 2011 een positieve kredietwaardigheidsverklaring afgegeven. Tevens
heeft het WSW een overzicht verstrekt van het faciliteringsvolume.
Het faciliteringsvolume voor de jaren 2011 tot en met 2013 bedroeg per 14
juli 2011 € 1 miljoen, gebaseerd op de door de RWs opgegeven investeringsprognose. Het vrijgegeven faciliteringsvolume bedroeg per saldo € 1 miljoen.
Rekening was gehouden met al afgesloten geldleningen voor een totaalbedrag
van € 7 miljoen en met de aanwezigheid van € 7,2 miljoen aan liquide
geldmiddelen.
Op 2 september 2011 is van de roll-overlening 20026967 bij de Nederlandse
Waterschapsbank (NWB) een bedrag van € 1.242.000,- opgenomen ter
financiering van de 1e en 2e termijn van de aankoop van 18 appartementen in
Binnenstad-Oost.
Vanwege het feit dat in oktober 2011 ambtshalve vermindering heeft
plaatsgevonden van de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2009 groot
€ 1.289.500,- is per de rentevervaldatum 2 november 2011 € 1.242.000,weer teruggestort op de roll-overlening NWB 20026967.
Van de andere bij de NWB afgesloten roll-overlening 20024487 bedroeg het
schuldrestant per 31 december 2011 het maximumbedrag van € 2.500.000,-,
waarvan € 500.000,- vast en € 2.000.000,- variabel.
Op 3 januari 2012 is van de al afgesloten fixe lening bij de NWB 20026967
€ 3.000.000,- gestort. Door de ontstane overliquiditeit is het variabele
gedeelte van de roll-overlening 20024487 bij de NWB van € 2.000.000,teruggestort.
Al in juni 2010 zijn voor vier leningen die lopen bij de BNG en die in 2011 en
2012 in aanmerking komen voor een renteconversie nieuwe rentes
overeengekomen gedurende 10 jaar ná de renteconversiedatum :
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BNG leningnummer 82854
Hoofdsom per 1 september 2011 € 192.266,Restant looptijd vanaf 1 september 2011 : 24 jaar
Huidige rente 6,13 %
Nieuwe vaste renteperioden 1 september 2011 – 1 september 2021 : 3,88 %
BNG leningnummer 83855
Hoofdsom per 1 november 2011 € 250.218,Restant looptijd vanaf 1 november 2011 : 34 jaar
Huidige rente 6,17 %
Nieuwe vaste rente periode 1 november 2011 – 1 november 2021 : 3,99
BNG leningnummer 83850
Hoofdsom per 1 januari 2012 € 416.613,Restant looptijd vanaf 1 januari 2012 : 23 jaar
Huidige rente 6,23 %
Nieuwe vaste rente periode 1 januari 2010 – 1 januari 2022 : 3,99 %
BNG leningnummer 83507
Hoofdsom per 1 april 2012 € 375.855,Restant looptijd vanaf 1 april 2012 : 14 jaar
Huidige rente 6,25 %
Nieuwe vaste rente periode 1 april 2012 – 1 april 2022 : 3,98 %.
In 2013 zal van vier BNG leningen en in 2014 van drie BNG leningen de rente
opnieuw moeten worden vastgesteld.
Beleggingen
Beleggingen op lange termijn ( > 2 jaar )
Nieuwe beleggingen

In 2011 hebben er geen nieuwe beleggingen op lange termijn (> 2 jaar)
plaatsgevonden.
Vrijval van beleggingen

De BNG lening u/g nr 26732 ( nominaal bedrag € 601.880,- ) valt vrij op 1
maart 2013 en de BNG lening u/g nummer 7822 ( nominaal bedrag
€ 500.000,- )valt vrij op 30 oktober 2014.
Direct opeisbare beleggingen

In 2011 hebben met betrekking tot de direct opeisbare beleggingen de
volgende mutaties plaatsgevonden:
 op 26 mei 2011 is € 1.340.000,- overgeboekt van de Rabo
Bedrijfstelerekening naar de rekening-courant van de BNG.
 in 2011 is een bedrag van € 150.949,- aan rentevergoeding ontvangen op
de diverse deposito’s en spaarrekeningen.
Totaal staat er aan spaarrekeningen en deposito’s per 31 december 2011 uit :
€ 7.311.065,-.
Specificatie per bank als volgt : € 2.801.562,- bij de ABN/AMRO bank ,
€ 4.486.992,- bij de Rabobank en € 22.511,- bij de SNS-bank.
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Waarderingsgrondslag materiële vaste activa jaarrekening 2011

Op 31 januari 2011 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de
vernieuwde
Richtlijn
645
Toegelaten
Instellingen
Volkshuisvesting
gepubliceerd. Toepassing van deze vernieuwde Richtlijn 645 is verplicht vanaf
het boekjaar 2012 met de aanbeveling tot aanpassing vanaf het boekjaar
2011.
In ons jaarverslag van 2010 is medegedeeld dat wij het voornemen hebben de
nieuwe Richtlijn vanaf het boekjaar 2011 toe te passen. Door onze accountant
is, door de vele onduidelijkheden , het vele werk en het ontbreken van
zogenaamde “best practices” ons sterk afgeraden al in de jaarverslaglegging
van 2011 rekening te houden met de vernieuwde richtlijn. Voor de
jaarrekening 2011 hebben wij het advies van onze accountant gevolgd.
Tevens werd eind 2010 bekend dat door Europese regelgeving een corporatie
haar activiteiten moet splitsen in DAEB ( Dienst van Algemeen Economisch
Belang) en niet-DAEB activiteiten in verband met geoorloofde en nietgeoorloofde staatssteun.
De niet-DAEB activiteiten die de RWs uitvoert zijn het verhuren van garages
en het verhuren van woningen met een huurprijs van > € 652,52 per maand.
Per 31 december 2011 zijn 14 woningen verhuurd met een maandelijkse
huurprijs van > € 652,52.
Belangrijkste wijzigingen Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zijn:
2. het classificeren en kwalificeren van de onroerende zaken in exploitatie;
3. het aanscherpen van het actuele waarde begrip voor het sociaal en
commercieel vastgoed;
4. het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en de winst- en
verliesrekening;
5. administratieve splitsing van DAEB en niet-DAEB activiteiten vanaf het
rekeningjaar 2014.
Financiële positie

Het resultaat over 2011 bedraagt € 4,8 miljoen positief en is verbeterd met
€ 8,8 miljoen ten opzichte van 2010. Deze verbetering van het resultaat is
vooral veroorzaakt door de inbreng van de grondwaarde van de nieuwe
Tollekamp en de verlaging van de onrendabele top van de bouw van de
nieuwe Tollekamp. Bovendien was in 2010 de onrendabele top van de
herstructurering van de Valleiweg/Lijsterberg en de aankoop van 18
appartementen Binnenstad Oost al ingerekend. De onrendabele top van de
Valleiweg/Lijsterberg en Binnenstad Oost waren al ten laste gebracht van de
Winst- en Verliesrekening over 2010.
Voor een verdere analyse van het resultaat zie het overzicht op de volgende
pagina en de toelichting op de Winst- en Verliesrekening van de jaarrekening
2011.
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Het jaarresultaat in het verslagjaar werd beïnvloed door (bedragen x € 1.000)
Structureel
Hogere huuropbrengsten
362
Hogere rentebaten
37
Lagere lasten onderhoud
283
Lagere kosten leefbaarheid woonomgeving
9
Lagere overige personeelskosten
31
Lagere afschrijvingen
0
Lagere bestuurskosten
3
Lagere kosten levering goederen en diensten
18
Lagere huisvestingskosten
1
Lagere rentelasten
76
Lagere algemene kosten
63
Lagere diverse lasten
21
904
Incidenteel
Lagere vennootschapsbelasting
Hoger resultaat verkoop woningen
Hogere waardeverandering vaste activa

0
522
8.552

Sub-totaal positief
Structureel
Hogere salarissen en sociale lasten
Hogere algemene kosten
Hogere belastingen en verzekeringen
Hoger bedrag dubieus verklaringen debiteuren
Hogere afschrijvingen
Lagere rentebaten
Lagere huuropbrengsten
Lagere vergoeding servicekosten
Hogere bijdrage aan het CFV
Lagere overige bedrijfsopbrengsten
Lagere diverse lasten

9.978
83
0
33
38
29
0
0
19
8
122
0
332

Incidenteel
Hogere vennootschapsbelasting
Plaatsen rookmelders

762
23

Sub-totaal negatief

1.117

Totaal saldo hoger jaarresultaat 2011 t.o.v. 2010

8.861

Realisatie begroting/jaarresultaat

Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief resultaat van € 4,8 miljoen.
In de begroting 2011 is rekening gehouden met een voordelig resultaat van
€ 3,1 miljoen.
Het verschil wordt in de volgende tabel verklaard.
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Tabel: Verschil tussen exploitatiebegroting en de realisatie

Verschil tussen exploitatiebegroting en de realisatie

Bedrag x
€ 1.000 *)

Meer ontvangsten huren en vergoedingen
Hogere verkoopopbrengsten woningen
Lagere overige bedrijfsopbrengsten
Lagere reservering onrendabele investeringen in nieuwbouw
Lagere personeelskosten
Lagere overige beheerkosten
Lagere onderhoudskosten woningen
Lagere kosten leefbaarheid woonomgeving
Lagere belastingen en verzekeringen
Lagere kosten leveringen en diensten derden
Lagere bijdrage CFV heffingen
Lagere waardering kapitaalverstrekking CV Uithof III
Hogere dubieus verklaringen debiteuren
Hoger resultaat rentebaten en –lasten
Hogere diverse lasten
Lagere uitgaven rookmelders
Hogere vennootschapsbelasting
Verschillen ontstaan door de waardering van de vaste materiele
activa in de begroting op bedrijfswaarde en de realisatie op
basis van historische kostprijs

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Totaal verschil begroting en realisatie

+

100
360
27
1.802
73
199
383
19
4
39
53
93
57
34
12
12
235

-

903
1.751

*) Toelichting bedragen:
bedragen met een + hebben een gunstig effect op het resultaat, bedragen met een – een
negatief effect.
Grafiek: bepaling solvabiliteit
Bepaling solvabiliteit

59.821

59.570

37.669 32.783
31-dec-11
31-dec-10

63,0
Eigen
vermogen

Totaal
vermogen

55,0

Solvabiliteit
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De solvabiliteit is gestegen van 55,0% in 2010 naar 63,0% in 2011.
Met solvabiliteit wordt uitgedrukt het vermogen om op langere termijn aan de
financiële verplichtingen te kunnen voldoen en wordt berekend als de
verhouding tussen het eigen en totaal vermogen.
Grafiek: overzicht vreemd vermogen
Overzicht vreemd vermogen (x € 1.000)
14.277
13.834

13.915

14.427

31-dec-11
31-dec-10

81

150

Bank Ned. Bouwfonds
Gemeenten Stim. Len.

Totaal

Bedrijfswaarde

Door de RWs is de bedrijfswaarde per financieel complex bepaald.
Bij de berekening van de bedrijfswaarde zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
 huurverhoging 2,30% in 2012, vanaf 2013 2,00%;
 verwachte inflatie 2,25%;
 stijging onderhoudskosten 2,75% in 2012 tot en met 2014 en vanaf 2015
3,00 %;
 disconteringsvoet 5,25 %;
 planmatig-/preventief-/grootonderhoud is op basis van de doorlopende
onderhouds-meerjarenbegroting bepaald.
De gesaldeerde bedrijfswaarde bedraagt € 85,7 (2010: 88,7) miljoen. Ten
opzichte van de boekwaarde betekent dit een overwaarde van € 39,1 (2010:
47,7) miljoen.
Deze lichte daling is vooral terug te voeren op:
-Het inrekenen van de huurtoeslag.
-Huurharmonisatie nog maar 5 jaar meenemen, zoals door het CFV
aangegeven. Vorig jaar was dit nog over de gehele levensduur.
+Nieuwbouw woningen Tollekamp
+Hogere WWS punten, omdat onze woningen in het schaarste gebied,
aangewezen door de overheid, vallen.
Rentabiliteit eigen en totaal vermogen

De rentabiliteit op het eigen- en totaal vermogen zal zich in de periode 2011
tot en met 2016 naar verwachting als volgt ontwikkelen:
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Grafiek: verwachte ontwikkeling rentabiliteit eigen en totaal vermogen
Verwachte ontwikkeling rentabiliteit eigen en totaal vermogen

14,00
12,00

Astitel

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2011

Rentabiliteit eigen
vermogen
12,97

Rentabiliteit totaal
vermogen
8,17

2012

5,19

3,08

2013

5,56

3,44

2014

6,51

4,29

2015

2,63

1,82

2016

3,42

2,43

Ontwikkeling cashflow operationele activiteiten

De cashflow operationele activiteiten zal zich in de periode 2011 tot en met
2016 naar verwachting als volgt ontwikkelen:
Grafiek: Ontwikkeling Cashflow uit operationele activiteiten
Verwachte ontwikkeling cashflow operationele activiteiten
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Ontwikkeling eigen vermogen (algemene bedrijfsreserve)

Het eigen vermogen zal zich in de periode 2011 tot en met 2016 naar
verwachting als volgt ontwikkelen:
Grafiek: ontwikkeling algemene bedrijfsreserve
Bedrijfsreserve
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Financiële meerjarenprognose 2012-2016

Uit de in 2012, op basis van de jaarrekening 2011, bijgestelde
meerjarenprognose op basis van de waarderingsgrondslag historische kostprijs
tot en met 2016 blijkt dat de algemene bedrijfsreserve stijgt van € 37,9
miljoen eind 2011 tot € 46,1 miljoen eind 2016.
In deze meerjarenprognose is rekening gehouden met de volgende
investeringen:
Projectnaam

Aantal Totale
stichting

Rendabel

Onrendabel Jaar in

kosten
Project Binnenstad Oost
Project Binnenstad Oost
Aankoop
Herstructurering Lijsterberg
Valleiweg
Herstructurering Vreewijk
Totaal

22
18
63
82
185

exploitatie

1.490.000

1.490.000

0

2.880.000

2.009.000

871.000

13.269.564

7.216.564

6.053.000

17.466.000

9.427.000

8.039.000

2013
2013
2013-2015
2014-2017

35.105.564 20.142.564 14.963.000

Het totaalbedrag aan investeringen (stichtingskosten) bedraagt circa 35,1
miljoen, daarvan is circa 14,9 miljoen onrendabel.
Van deze 14,9 miljoen is al € 6,9 miljoen afgeboekt ten laste van de Verliesen Winstrekening in 2009 en 2010:
Herstructurering Valleiweg
Aankoop 18 woningen Binnenstad Oost
Totaal:
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De genoemde investeringsbedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2011.
Alle genoemde onrendabele investeringen worden ten laste van het eigen
vermogen gebracht.
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4.8

Uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting

In dit volkshuisvestingsverslag is beschreven hoe de RWs invulling heeft
gegeven aan de zes prestatievelden. We vertrouwen erop daarmee duidelijk te
hebben gemaakt dat de RWs een actieve bijdrage levert aan de
volkshuisvesting in haar werkgebied.
Het bestuur verklaart dat het een adequate invulling heeft gegeven aan het
uitgangspunt “uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de
volkshuisvesting” zoals omschreven in artikel 11 van het BBSH.

Rhenen, 19 april 2012

E.P. van Dijk , directeur/bestuurder

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 7 mei 2012.

drs. G.R. Staal, voorzitter

G.J.M. Dorrestijn, vicevoorzitter

Ir. D.M. Gudden, lid

J. de Jong, lid

drs. J.B. Wilschut, lid
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