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Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar kenmerkte zich in die zin dat woningcorporaties in de 

nabije toekomst fors in de financiële buidel moeten gaan tasten voor: 

 collega’s (waaronder Vestia en WSG) die teveel of onverantwoorde risico’s 

hebben genomen;  

 bijdragen aan het tekort bij de Rijksoverheid. Dat laatste kan getypeerd 

worden als: van staatssteun naar steun aan de staat. Deze bijdrage vindt 

plaats via een zogenoemde verhuurdersheffing. 

 

Zo heeft de minister in 2012 de saneringsheffing voor 2013 goedgekeurd. In 

totaal bedraagt die heffing € 508 miljoen. Per zelfstandige woning komt dit 

neer op een bedrag van circa € 220,- en per onzelfstandige woning komt dit 

neer op een bedrag van circa € 110,-. Alleen de saneringsheffing komt voor de 

RWs in 2013 neer op circa € 500.000,-. 

Voor de verhuurdersheffing wil het rijk in 2013 € 50 miljoen bij de corporaties 

ophalen. Dit bedrag loopt op van € 1,2 miljard in 2014 tot circa € 2,0 miljard 

in 2017. 

 

Al deze heffingen zullen de investeringsmogelijkheden van de RWs in 

negatieve zin flink raken. 

 

Nog meer dan in het verleden zal geld het tempo van de investeringen 

(waaronder wij ook het onderhoud rekenen) gaan bepalen. Dit betekent dat 

nut en noodzaak van investeringen helaas minder relevant worden. Als er 

geen geld is kunnen nut en noodzaak er wel zijn, maar er gebeurt helaas 

niets. 

 

Uiteraard zijn er ook positieve dingen te vermelden. In 2012 zijn wij gestart 

met de uitvoering van een tweetal projecten: 

 

 Nieuwbouw Binnenstad-Oost 

 Sloop/Nieuwbouw aan de Valleiweg/Lijsterberg 

 

Deze twee projecten komen naar verwachting in 2013 gereed. Dit leidt dan 

voor Rhenense begrippen tot een forse productie op het gebied van sociale 

huurwoningen namelijk 71 stuks in één jaar. 

 

In de loop van 2012 is gestart met het opstellen van een nieuw 

ondernemingsplan. Hierin zijn de ambities tot en met 2016 verwoord. Het is 

een levend document geworden dat regelmatig aan de omstandigheden wordt 

aangepast. 

 

In het jaarverslag kunt u uitgebreid lezen over onze activiteiten in 2012 en 

onze voornemens voor de volgende jaren. 

 

Ik bedank een ieder die aan de totstandkoming van dit jaarverslag en 

jaarrekening heeft bijgedragen. 

 

 

 

 

Eep van Dijk, directeur/bestuurder 
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Vijf jaar Rhenense Woningstichting 
in kengetallen 

 

Kengetallen  

2012 

RJ 645 

2011 

RJ645 

2011 

HIKO 

2010 

HIKO 

2009 

HIKO 

2008 

HIKO 

           

Verhuureenheden           

< 1945 160 160 160 161 162 162 

1945 - 1960 733 733 733 734 736 739 

1960 - 1975 670 694 694 698 699 699 

1975 - 1990 273 273 273 276 307 310 

1990 - 2010 197 197 197 197 197 181 

2010 > 75 75 75 41 0 0 

Totaal aantal woningen in exploitatie 2.108 2.132 2.132 2.107 2.101 2.091 

             

Verzorgingscentrum oud 0 0 0 0 0 1 

WoZoCo Elst 1 1 1 1 1 0 

Garages 157 169 169 169 169 171 

Groepswoningen 4 4 4 4 4 4 

Bibliotheek 1 1 1 1 1 1 

Verzorgingscentrum de Tollekamp 1 1 1 1 0 0 

Totaal aantal verhuureenheden(VHE) 2.272 2.308 2.308 2.283 2.276 2.268 

             

Woningen in aanbouw 61 40 40 34 41 16 

             

Waarden (x € 1.000,=)             

Totaal verzekerde waarde 217.000 215.000 215.000 187.000 207.000 201.314 

Totaal OZB waarde 357.000 361.000 361.000 355.070 361.294 371.908 

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed 90.913 88.680 85.700 88.715 75.261 76.621 

Marktwaarde commercieel vastgoed 4.769 3.529 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

             

Verhuur en incasso             

Huurachterstand in % van de jaarhuur 0,82 0,69 0,69 0,53 0,56 3,28 

Huurderving in % van de jaarhuur 1,91 1,56 1,56 1,27 1,25 0,89 

Mutatiegraad in % 7,1 6,4 6,4 6,6 7,5 6,8 

Acceptatiegraad in % 44,6 37,8 37,8 41,3 48,9 50,4 

Huurtoeslag (alleen matigingen) 308 345 345 378 399 420 

             

Financiële continuïteit             

Solvabiliteit 78,67 78,83 63,28 55,03 60,70 58,76 

Liquiditeit 7,23 4,49 4,49 3,23 2,54 4,83 

Rentabiliteit eigen vermogen 8,08 4,93 12,97 -12,13 7,36 2,65 

Rentabiliteit totaal vermogen 6,35 3,89 8,21 -6,67 4,47 1,56 

Interest Coverage Ratio (ICR) 7,31 9,08 10,24 -3,44 7,37 3,76 

Loan To Value (LTV) 19,21 15,09 30,04 35,14 34,95 37,83 

Interne financiering / per woning 38.700 38.686 17.302 16.079 16.310 14.759 

Cash-flow / per woning 4.690 2.835 3.217 -964 2.240 1.458 

             

Balans en winst- en verliesrekening (*1.000)             

Eigen vermogen  96.278 83.100 37.669 32.783 36.758 34.054 

Lang vreemd vermogen 18.380 13.915 13.915 14.427 13.409 13.870 

Totaal opbrengsten 11.701 11.726 12.539 11.796 11.791 15.283 

Overige bedrijfslasten 5.479 5.650 5.650 5.894 5.969 5.544 

Jaarresultaat na belasting 7.775 4.099 4.886 -3.975 2.704 903 

             

Gemiddeld per woning              

Eigen vermogen  45.673 38.977 17.668 15.559 17.495 16.286 

Lang Vreemd vermogen 8.719 6.527 6.527 6.847 6.382 6.633 

Totaal opbrengsten 5.551 5.500 5.881 5.598 5.612 7.309 

Overige bedrijfslasten 2.599 2.650 2.650 2.797 2.841 2.651 

Jaarresultaat na belasting 3.688 1.923 2.292 -1.887 1.287 432 

             

Personeel             

Personeelsbezetting in FTE 13,22 13,00 13,00 12,88 12,88 12,88 

Aantal VHE’s per FTE 172 178 178 177 177 176 

Ziekteverzuim (%) 1,26 0,90 0,90 0,53 1,36 1,83 

*Opmerking: In 2012 (basisjaar 2011) is over gegaan op waardering volgens richtlijn RJ645. Voor de 

waarderings- en presentatieverschillen tussen RJ645 (Waardering sociaal vastgoed op bedrijfswaarde en 

commercieel vastgoed op marktwaarde) en HIKO (Historische kostprijs) wordt verwezen naar de jaarrekening 

2012. 
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1. Profiel van de Rhenense Woningstichting  

 
Missie/kernwaarden 

Wij zijn als maatschappelijk ondernemer een professionele leverancier van 

kwalitatief goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige woonomgeving. 

Wij zetten ons in voor mensen die moeilijk op eigen kracht in woonruimte 

kunnen voorzien. 

 

Binnen deze missie werken we vanuit een aantal kernwaarden waarop wij 

aangesproken mogen worden: 

 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. 

 
Strategie/Visie 

De RWs wil een professionele, doelmatige, betrouwbare en verantwoordelijke 

volkshuisvester zijn, die stevig geworteld is in de Rhenense samenleving. De 

initiatieven moeten ervoor zorgen dat de RWs in 2016 nog steeds de 

herkenbare en laagdrempelige RWs is, die ze nu is. Doelmatigheid, 

kleinschaligheid en professionaliteit staan hierbij voorop. 

 

Alle activiteiten van de RWs worden getoetst aan de volgende strategische 

thema’s: 

 

1. Hoogwaardige dienstverlening aan onze bewoners, op ons eigen domein. 

2. Actief beheer van ons vastgoed. 

3. Een betrouwbare maatschappelijke samenwerkingspartner. 

4. Een professionele en doelmatige organisatie. 

5. Een financieel-economisch sterke organisatie. 

 

Per thema is een visie ontwikkeld. 

 
Verantwoordelijk, betrouwbaar en zelfbewust 

De corporatiewereld wordt geconfronteerd met incidenten met grote financiële 

en maatschappelijke gevolgen. De RWs staat met beide benen op de grond en 

laat zich niet gek maken. Wij zetten al onze kracht in om onze kerntaak, het 

huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen, zo goed mogelijk te 

vervullen. Dit doen wij op een verantwoordelijke manier, met de middelen die 

ons ter beschikking staan. Wij zijn en blijven een gedegen en betrouwbare 

maatschappelijke volkshuisvester. Wij nemen geen onverantwoorde risico’s, 

maar blijven wel in beweging. 

 
Onze stijl 

Wij zijn een actieve beherende corporatie. We werken klantgericht en efficiënt. 

We weten wat we willen en hebben onze zaken goed op orde. We realiseren 

ons dat we deel uitmaken van een netwerk in een continu veranderende 

omgeving. Deze dynamiek vraagt om alertheid en afgestemde actie. We 

spelen in op deze veranderingen. Dat doen we op een betrokken, bewuste, 

sociale en financieel verantwoorde manier. 

 
Onze bewoners 

Onze bewoners staan bij ons centraal. Op 31 oktober 2012 organiseerden we 

daarom een woonpanel voor onze bewoners. 
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Typering van de RWs door de bewoners 

We vroegen de aanwezigen als eerste om ons in een paar steekwoorden te 

typeren. Wat vinden onze bewoners van ons? De bewoners typeren ons als 

uitstekende verhuurder, die zichtbaar en aanwezig is in de Rhenense samen-

leving. Verder zijn we volgens onze bewoners klantvriendelijk, betrouwbaar en 

staan we dicht bij onze bewoners.  

Onze financiële stabiliteit zorgt voor vertrouwen. We zijn zeer blij met deze 

typering. Voor ons een bevestiging dat we de goede dingen doen. 

 
SWOT-analyse 

We plaatsen de geconstateerde ontwikkelingen in de buitenwereld en de 

kennis over onszelf in een zogenaamde SWOT-analyse. Dit overzicht van 

kansen en bedreigingen in de buitenwereld en onze eigen sterke en zwakke 

punten, geeft een beeld van de externe en interne opgaven waar we in de 

aankomende vier jaar voor komen te staan. 

 
Sterke punten Zwakke punten 

1. Sterke financiële positie 
2. Gemotiveerde en betrokken  medewerkers    
3. Efficiënte werkorganisatie 
4. Goed klantimago 
5. Hoog kennisniveau in relatie tot de grootte 
    van de organisatie 
6. Kwalitatief hoogwaardig vastgoed 
7. Goede kennis van het bezit en de woning- 
    markt 
8. Goede en snelle dienstverlening 

1. Bestaande voorraad sluit niet aan op de 
    (verwachte) vraag uit de markt 
2. Duurzaamheidsverbeteringen aan het bezit 
    zijn kostbaar zo niet onmogelijk (remmende  
    voorsprong) 
3. Kwaliteit van de relatie en samenwerking 
    met de gemeente 
4. Kwetsbare organisatie in omvang 
5. Beperkte kennis en kunde op het gebied van 
    automatisering 
6. Processen zijn onvoldoende geborgd 
7. Beperkt verandervermogen 

Kansen Bedreigingen 

1. Toename van het aantal huishoudens in 
    Rhenen 
2. Financiële crisis versterkt bestaansrecht  
    corporaties 
3. Politieke ontwikkelingen brengen meer  
   duidelijkheid  in hervormingen van de  
   woningmarkt 
4. Digitale ontwikkelingen bieden kansen voor 
    communicatie met en dienstverlening aan  
    bewoners  
5. Vergrijzing leidt tot nieuwe woonbehoefte 
6. Scheiding wonen en zorg werkt als 
    katalysator voor de samenwerking tussen 
    maatschappelijke partners 
7. Er is behoefte aan een bredere 
    maatschappelijke agenda 

1. Overcapaciteit in de voorgenomen productie 
    van de gemeente Rhenen 
2. Beperkte groei van de Rhenense bevolking 
    naar 2040 
3. Mogelijke huurderving en sociaal- 
    maatschappelijke problemen door de 
    financiële crisis 
4. Verdere ontmanteling van de AWBZ zorgt 
    voor een doelgroep die met het huidige bezit 
    niet bediend kan worden 
5. Steeds hogere verwachtingen van bewoners 
    en belanghouders over diensten en 
    vermogen 
6. Heffingen op de sector leggen beslag op het 
    vermogen 
7. Duurzaamheid is in toenemende mate van 
    Belang voor bewoners en belanghouders 
8. Middeninkomens mogen niet gehuisvest 
    worden onder het sociale regime 
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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 2012 als volgt uit: 

 

  

 
Ons personeelsbestand 

In 2012 werkten er 15 medewerkers (13 fte’s) bij de RWs, waarvan  6 

medewerkers parttime. Zeven medewerkers zijn vrouw. Voor het aantal jaren 

werkzaam bij de RWs en de leeftijdsopbouw zie grafiek 1 en 2. 

           
   Grafiek 1: Aantal jaren werkzaam bij de RWs              Grafiek 2: Leeftijdsopbouw 

  
 
Gezondheid 

Bij arbeidsongeschiktheid wil de RWs snel en adequaat kunnen reageren. Daar 

is beleid voor nodig. Dit is vastgelegd in het ziekteverzuimbeleid. 

 

Medewerkers hebben recht op een periodieke keuring (PMO). Deze wordt 

eenmaal per drie jaar aangeboden aan alle medewerkers op basis van 

vrijwilligheid. Deze keuringen worden georganiseerd en betaald door de RWs 

en uitgevoerd door MKBasics. 

 
Grafiek 3: Verzuim 

Het ziekverzuimpercentage lag in 

2012 op 1,83%. Dit is bijna 35% 

hoger dan in 2011. Oorzaak 

hiervan is dat één van de 

medewerkers langdurig ziek is 

geweest. Dat heeft bij zo’n kleine 

bezetting direct een hoog effect 

op het verzuimpercentage.  

  

1 

3 

6 

1 

2 

1 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

< 4 4 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 30 - 34 > 40

Aantal
medewerkers

4 

3 

1 1 

3 3 

0

1

2

3

4

5

35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 > 60

Aantal
medewerkers

D irectiesecretaresse Com m un icatie m edewerkster

Opz ich ter p rojec ten  II

Opz ich ter p rojec ten  I

Medewerkster huuradm inis tratie

W oonconsu lent

Opz ich ter k l.- en  m utatieondh.

Balie en receptie m edewerkster II

Balie en  recep tie m edewerkster I

Manager W onen en  Vastgoed

Medewerkster crediteurenadm.

F inanc iee l m edewerker

financ ieel bele idsm edewerker

Manager F inanc. Econ .Zaken

D irec teur-bestuurder

1,26 

0,9 

0,53 

1,36 

1,83 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2008 2009 2010 2011 2012

Verzuimpercentage



                               Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2012                           14 
 

Personeelsoverleg 

In 2012 heeft een aantal malen overleg met het gehele personeel 

plaatsgevonden. Het ging hierbij om het opstellen van een nieuw 

ondernemingsplan. Met collega’s is gebrainstormd over de opgaven. De kracht 

van de RWs zit volgens de medewerkers in de kleinschaligheid. We zijn 

efficiënt en staan in verbinding met onze bewoners en het werkgebied. Het 

laagdrempelige contact en de persoonlijke benadering wordt als onder-

scheidende kracht van onze organisatie aangemerkt.  

 
Ondernemingsraad 

In 2012 heeft de directeur één keer vergaderd met de Ondernemingsraad. De 

volgende onderwerpen zijn besproken: 

 

 Plan van aanpak / Arbo jaarplan 2012; 

 Procedure Calamiteiten RWs (ontruimingsplan); 

 Calamiteitenplan RWs; 

 Procedure melding en registratie van ongevallen. 

 
2.2 Governancestructuur 

De “Governancecode” in onze organisatie is vastgelegd in de volgende 

documenten: 

 Best practice bepalingen RWs volgens de Governancecode 

Woningcorporaties; 

 Integriteitscode RWs; 

 Klokkenluidersregeling RWs; 

 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. 

 

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 nam voor een bedrag van € 1.000.000,-  deel in de CV Uithof III. In 

2012 is de deelneming teruggebracht naar € 650.000,-. Deze CV is opgericht 

door woningcorporatie Stichting Studenten Huisvesting Utrecht. Er nemen 17 

woningcorporaties deel voor een totaal bedrag van € 24.650.000,-. 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 10 (0,65/24,65 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 2012 is dat 3% van de deelneming. 

 
Stichting Binnenhof 

Door de RWs wordt van de stichting Binnenhof het kantoorpand Binnenhof 9 

gehuurd. De bouw en exploitatie van het kantoorpand is indertijd om belasting 

technische redenen ondergebracht in een aparte stichting.  
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De financieringsmiddelen voor de bouw en later aanpassing van het pand zijn 

tegen een marktconform rentepercentage door de RWs aan de stichting 

Binnenhof 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 

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.   

 
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) 

Met ingang van 2012 heeft KWH het huurlabel vernieuwd. Het label bestaat uit 

een vaste kern van vier thema’s waarop gemeten wordt. 

Deze thema’s zijn gebaseerd op de top vier van onderwerpen die huurders 

belangrijk vinden. 

1. Klantcontact (contact, bereikbaarheid, communicatie en informatie); 

2. Verhuizen (woning zoeken, nieuwe woning en huur opzeggen); 

3. Onderhoud (reparaties en onderhoud); 

4. Klachten behandelen. 

 

De corporaties kunnen vanaf 2012 kiezen voor continu meten of in een vaste 

periode van 12 weken.  

In 2012 heeft de meting plaatsgevonden in de periode 29 mei tot en met 24 

augustus (vaste periode). 
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Uitkomst meting 2012 

Thema Onderdeel Resultaat 

 

Klantcontact 
 

Contact 

Bereikbaarheid 
Communicatie en informatie 

8,0 

8,7 
6,4 

 
Verhuizen 

Woning zoeken 
Nieuwe woning 
Huur opzeggen 

7,9 
8,1 
8,8 

Onderhoud Reparaties 
Onderhoud 

7,5 
7,9 

Klachten Klachten behandelen 7,2 

 
Verlenging label 

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

 
Prestatie-index KWH-huurlabel 

De RWs staat op de 12e plaats in de prestatie-index 2011 van de in totaal 183 

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. 

 
Behandelde zaken 

In 2012 is er een geschil door een huurder van de RWs gemeld bij de 

commissie. 

 
Geschil Onderwerp Advies Besluit directie 

2012-04 Beëindiging huurcontract Klacht ongegrond Advies opgevolgd 

 
2.5 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.   



                               Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2012                           17 
 

In het kader van het opstellen van het ondernemingsplan 2013 – 2016 zijn 

een aantal belanghouders geïnterviewd. De belanghouders typeerden de RWs 

als pragmatisch en no-nonsense. De manier waarop wij op een verantwoorde 

wijze met onze beschikbare middelen omgaan, wordt gewaardeerd. De 

belanghouders herkennen dat wij hart hebben voor onze bewoners.  

 

Onze huurders hebben we natuurlijk ook betrokken bij het opstellen van het 

nieuwe ondernemingsplan. Dat deden we door hen naar hun mening en ideeën 

te vragen tijdens een woonpanel. De bewoners typeren ons als een 

uitstekende verhuurder, die zichtbaar en aanwezig is in Rhenen. De bewoners 

respecteren de kleinschaligheid en gemoedelijkheid.  

De uitkomsten van de interviews en het woonpanel zijn gebruikt bij het 

opstellen van het nieuwe ondernemingsplan.  

 
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.  
 
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 2012 geen peilingen gehouden, wegens gebrek aan 

geschikte onderwerpen.  

 
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 juni 2012 zijn de bewoners van het nieuwe wooncomplex De Tollekamp 

gevraagd wat zij van hun woning en van het (bouw en verhuur)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”.  
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2.5.2.  Gemeente en Overige belanghouders 
Gemeente 

In 2012 is tussen de wethouders en directie van de RWs en op ambtelijk 

niveau regelmatig overlegd. In 2009 zijn er prestatieafspraken met de 

gemeente gemaakt. Deze afspraken zijn in de loop van 2012 geëvalueerd.  

Conclusie van die evaluatie is dat de situatie op de woningmarkt zodanig 

gewijzigd is dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.  
 
Overige belanghouders 

In het kader van het nieuw opgestelde ondernemingsplan organiseert de RWs  

begin 2013 een belanghoudersconferentie waarvoor alle relevante belang-

houders worden uitgenodigd. 

   
2.6 Dienstverlening aan derden 
Gemeente Rhenen 

Voor de gemeente Rhenen werd in 2012 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 2012 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 2012 

 Werkplan 2012 / Ondernemings-

plan 2008 -2012 

Realisatie casu quo stand van zaken 

Organisatie 

1. Beleid formuleren op het gebied van 
wonen en zorg 

Beleidsnotitie is opgesteld en door de RvC 
geaccordeerd. 

2. RWs vindt kwaliteit belangrijker dan 
kwantiteit 

Hierover wordt een notitie opgesteld. Deze notitie 
is in concept gereed en wordt voor een volgende 
RvC vergadering geagendeerd. 

3. Strategisch voorraadbeleid Het strategisch voorraadbeleidsplan is gereed en 
wordt vertaald in beheerplannen per complex. 

4. Opstellen ondernemingsplan 2013 -
2016 

Een nieuw ondernemingsplan 2013 – 2016 is in 
overleg met RvC, MT en medewerkers opgesteld 
en eind vorig jaar door de RvC geaccordeerd. 

Huisvesten van de doelgroep 

1. Partijen bespreken jaarlijks gezamenlijk 
de markt- en managementrapportages 
van Huiswaarts.nu  

Als daartoe aanleiding bestaat worden deze 
geagendeerd voor het bestuurlijk overleg met de 
gemeente. 

2. Woningmarktanalyse In 2010 is gezamenlijk met de gemeente een 
woningmarktanalyse opgesteld. Volgens de 
prestatieafspraken zou deze in 2012 ge-update 

moeten worden.   
In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen 
is de periode van twee jaarlijkse update opgerekt 
naar vier jaar. Dat houdt in dat er in 2014 een 
nieuwe woningmarktanalyse opgesteld wordt. 
Naar aanleiding van een FoodValley rapport over 
de woningmarkt heeft het college van B en W van 
Rhenen besloten om in 2013 zowel een nieuwe 
woonvisie als een woningmarktanalyse op te laten 
stellen. Dit gebeurt in overleg met de RWs. 

4. Europese beschikking De EU norm, 90% van de huishoudens mag geen 
hoger inkomen hebben dan maximaal € 34.085, 
wordt door de RWs ruimschoots gehaald. 
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Kwaliteitssysteem en benchmarken 

1. Evaluatie INK De evaluatie heeft in april 2012 plaatsgevonden. 
Dit heeft geleid tot een verbeteragenda. Die 
verbeteragenda is gebruikt als onderlegger voor 
het  ondernemingsplan 2013-2016 en het jaarplan 
2013. 

2. KWH Ambitie: KWH-label continueren. In de periode 28 
mei 2012 t/m 24 augustus 2012 heeft de jaarlijkse 
meting plaatsgevonden. De officiële uitkomst 

wordt pas in februari 2013 gepresenteerd.  

3. aeDex-IPD Het rendement van alle deelnemende corporaties 
over 2011 (tussen haakjes 2010) bedraagt 0,5%  
(1,9%). Hiervan heeft 2,9% (2,8%) betrekking op 
het directe rendement en -2,4% (-0,9%) op het 
indirecte rendement. Voor de RWs zijn de cijfers: 
totaal rendement -0,2% (-0,7%);direct rendement 
2,9% (2,7%); en indirect rendement -3,0% 
(-3,4%). 

Betrekken belanghouders bij beleid 

1. Internetpanel: RhenenPanel Voor 2012 zijn twee onderzoeken gepland. 
Overleg met de onderzoekers heeft geen 
onderwerpen opgeleverd die aan het panel konden 
worden voorgelegd.  

2. Woonpanels In het werkplan 2012 is één woonpanel voorzien.  

In juni  2012 zijn de bewoners van het nieuw-
bouwcomplex “de Tollekamp” uitgenodigd om aan 
te geven wat zij van het proces van aanbieding, de 
woning en de omgeving vinden. Hiertoe zijn, gelet 
op het grote aantal bewoners, een drietal 
bijeenkomsten georganiseerd.  
 
De uitkomst is dat de bewoners over het algemeen 
zeer tevreden zijn over het aanbiedingsproces, de 
woning en de woonomgeving. Uiteraard is er een 
aantal punten aangegeven waarmee in 
toekomstige projecten rekening kan worden 
gehouden. 

 
 

Overige belanghouders (politie, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente). 

1. Belanghoudersbijeenkomst In 2012 is geen algemene belanghouders 
bijeenkomst georganiseerd. Wel zijn de belang-
houders individueel geïnterviewd in het kader van 
het opgestelde ondernemingsplan 2013–2016. De 
uitkomsten zijn, voor zover mogelijk, gebruikt bij 
het opstellen van het ondernemingsplan.  

 Leefbaarheid 

1. Diverse projecten  In het werkplan 2012 is voor een bedrag van  
€ 153.000,- aan leefbaarheidsprojecten 
opgenomen. Dit bedrag is inmiddels verlaagd tot 
€ 88.000,- omdat het project parkeerplaatsen aan 
de Kleine Kampen niet doorgaat. 
Tot dusver is een bedrag van € 69.135,- 
uitgegeven. 

2. Sponsoring Budget € 10.000. In 2012 zijn diverse sponsor-
verzoeken gehonoreerd tot een bedrag van  
€ 3.329,-. 

3. Participeren in het door de gemeente 
Rhenen opgezette Jongeren Op Straat 
(JOS) project 

Eén van onze medewerkers neemt deel aan de 
bijeenkomsten en koppelt terug als er iets aan de 
orde komt waarbij of waarin de RWs een rol (kan) 
spelen. 

Nieuwbouwprojecten, ook voor bijzondere doelgroepen 

1. Binnenstad-Oost Door RWs is indertijd het complex “De Droge 
Doelen” met 30 appartementen ingebracht. Deze 
appartementen zijn in het kader van de realisatie 
van de nieuwbouw gesloopt. Voor rekening en 
risico van RWs worden in dit project 40 nieuwe 
appartementen gerealiseerd. Daarnaast neemt 
RWs nog 10 extra appartementen af, zodra de 
ontwikkelaar voor de bouw daarvan de benodigde 
vergunningen heeft verkregen.  
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De bouw vordert gestaag. Het hoogste punt is in 
december 2012 bereikt. De verwachting is dat het 
project in de loop van 2013 gereed is. 

2. Lijsterberg Rhenen In eerste instantie wilde Zideris, voor eigen 
rekening en risico, hier samen met de huisartsen 
een gebouw voor huisvesting van mensen met een 
verstandelijke beperking en ruimte voor twee 
huisartsen maatschappen  ontwikkelen. Het bouw-
volume dat hierdoor zou ontstaan en de daaraan 
gekoppelde parkeercapaciteit bleek voor de lokale 
overheid niet acceptabel. 

Nu heeft Zideris bij de RWs een verzoek ingediend 
om op deze locatie voor haar rekening en risico 
een gebouw te realiseren waarin huisvesting 
geboden wordt aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Hierop hebben wij 

positief gereageerd. Eén van de voorwaarden is 
dat de gemeente bereid is hieraan mee te werken 
en bij de grondverkoop dezelfde condities han-
teert die zij heeft afgesproken met RWs. Een 
verzoek daartoe is in december ingediend bij de 
gemeente Rhenen. 

3. Het Bosje te Elst (U) fase 3 Voor de realisatie van dit gebied is indertijd door 
de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Die 
prijsvraag is gewonnen door de combinatie 
RVG/van Wijnen uit Arnhem. Het lag in de 
bedoeling om in dit gebied ook 14 sociale huur-
woningen voor de RWs te bouwen. De gemeente 
en de prijsvraagwinnaar zijn echter niet tot 
overeenstemming gekomen over de uitvoering van 
het plan. 

Herstructureringsprojecten 

1. Valleiweg/Lijsterberg Na sloop van de eerste flat is de aannemer met de 
nieuwbouw van start gegaan. Verwacht wordt dat 
de woningen voor de bouwvakvakantie van 2013 
gereed zijn. Om het totale project vloeiend te 
laten verlopen zijn wij gestart met het her-
huisvesten van de bewoners van de nog te slopen 

twee flats. Met alle bewoners hebben inmiddels 
uitplaatsingsgesprekken plaats gevonden. 

2. Vreewijk en omstreken In de projectgroep is afgesproken om Vreewijk in 
ieder geval in twee fasen op te delen. Fase 1 is het 
gebied ten oosten van de Ds. Bergweg (56 
woningen). Fase 2, mogelijk nog op te splitsen in 
2a en 2b, betreft de overige 26 woningen. 
Als eerste wordt nu getracht om overeenstemming 
te bereiken over een af te sluiten anterieure 
overeenkomst. Het gaat dan met name over de 
kosten die RWs aan de gemeente moet betalen om 
Vreewijk te kunnen ontwikkelen. 

 Financiële Continuïteit 

1. Risicomanagement In samenwerking met Ernst & Young zijn de 
risico’s in kaart gebracht en vastgelegd in een 
document. Dit document is in een RvC vergadering 
besproken en vastgesteld. 
Inmiddels is voor een deel van de risico’s de 
toetsingswijze vastgesteld. Voor de rest moeten 
nog toetsingswijzen worden uitgewerkt. De stand 
van zaken is als volgt: 
 Externe communicatie, onderzoek naar 

mogelijkheden invoeren social media. Intern 
is afgesproken om dit onderwerp (nog) geen 

hoge prioriteit te geven. 
 ICT, richtlijn of handboek IT ontwikkelen. Is 

gereed en door de RvC geaccordeerd. 
 Organisatiecultuur, een vervolgtraining voor 

medewerkers organiseren. In de loop van 
2012 is een cursus interne- en externe 
communicatie voor alle medewerkers en MT 
georganiseerd.  
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In 2013 wordt een opfriscursus verzorgd. 
 Fiscaal statuut, invoering staat gepland voor 

2012. Fiscaal statuut is gereed en door RvC 
geaccordeerd. Implementatie horizontaal toe-
zicht vanuit de belastingdienst. Op dit 
moment worden alle van belang zijnde 
procedures van de aandacht voor fiscaliteiten 
voorzien. Zodra dit gereed is wordt dit met de 
belastingdienst besproken om te bezien of dit 
voor de belastingdienst aanleiding is om met 
de RWs een overeenkomst aan te gaan.   

2. Invoeren bedrijfswaarde als waardering 
van de materiële vaste activa 

De richtlijn RJ 645 is inmiddels ingevoerd. In 2012 
wordt de jaarrekening daarop gebaseerd. 

3. Financieel toetsingskader voor 
investeringen 

Een toetsingskader is opgesteld en met  de RvC 
besproken. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
model op basis waarvan bepaald kan worden of de 
RWs ruimte heeft voor het doen van extra 
investeringen. Een notitie waarin het model is 
opgenomen is in 2012 met de RvC besproken. 

4. Taks Control Framework (TCF) Zie bij punt 1, vijfde aandacht bolletje. 

 
 
 

Rhenen, januari 2013 

 

 

 

 

Eep van Dijk, directeur/bestuurder 
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3. Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
3.1 Inleiding 

De corporatiesector stond ook in 2012 weer sterk in de belangstelling in 

Nederland. Wederom niet positief, met de grote fraudezaak bij collega 

corporatie Vestia als dieptepunt. Dat is ronduit slecht voor de sector. Helaas is 

de sector zelf nog niet in staat gebleken over voldoende zelfreinigend 

vermogen te beschikken.  

Gelukkig speelden wederom geen van die negatieve zaken bij de Rhenense 

Woningstichting (RWs). Toch raakt dit ook de RWs. Bij sommige partijen, ook 

lokaal, ontstaat een ongenuanceerd beeld, waardoor relaties, afspraken en 

samenwerking onder druk komen te staan. Het venijn zat dit jaar echter in de 

staart; het nieuwe kabinet heeft draconische plannen afgekondigd, die ook de 

RWs direct (en dus de huurders) hard zullen raken. Het is op dit moment van 

schrijven nog onduidelijk of en in welke mate deze plannen ook daadwerkelijk 

van kracht zullen worden.  

 
3.2 Taak van de RvC 

De taak van de RvC is drieledig:  

 

1. toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 

 en buiten de RWs; 

2. het bestuur (gevraagd en ongevraagd) met adviezen terzijde staan; 

3. het vervullen van de rol als werkgever. 
 

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 2012 was de Raad van Commissarissen als volgt 

samengesteld: 
 

Naam Leeftijd Functie Benoemd 

per 

Herbenoemd 

per 

Aftredend  

per 

Hr. Drs. G.R. Staal 47 Voorzitter 01-01-2010 01-09-2012 01-01-2017 

Hr. G.J.M. Dorrestijn 67 vicevoorzitter 01-12-2001 01-09-2009 01-01-2014 

Hr. Drs. J.B. Wilschut 48 Lid 01-01-2006 01-09-2011 01-01-
2013*) 

Hr. Ir. D.M. Gudden 33 Lid 01-01-2010 - 01-01-2014 

Hr J. de Jong 59 Lid 01-10-2010 - 01-01-2015 

*) De heer J.B. Wilschut heeft op 24 september aangegeven zijn functie per 31 december 
vroegtijdig neer te leggen. De RvC heeft het verzoek ingewilligd. 
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De heer G.R. Staal is als lid benoemd ingaande 1 januari 2010. Sinds 1 

september 2011 is hij benoemd als voorzitter van de RvC en per 1 september 

2012 herbenoemd voor een tweede termijn. Aftredend 1  januari 2017.  

Is zelfstandig ondernemer/consultant. Voorheen werkzaam als afdelings-

directeur ABN AMRO bank. Voormalig sectorspecialist Woningcorporaties 

binnen ABN AMRO, jarenlange ervaring op gebied van financieringen en 

risicomanagement (met focus op publieke sector), heeft bestuurlijke, sociaal- 

en maatschappelijke ervaring onder andere via diverse onbezoldigde 

bestuursfuncties (momenteel geen meer). 

 

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 kalkzandsteen-

fabrieken.  

Huidige nevenfuncties: commissaris bouwmaterialenhandel Van Buren te 

Nijverdal, voorzitter stichting Welzijn en Zorg Twenterand en omstreken en 

voorzitter van stichting “Levend Vroomshoop”.  

Benoemd ingaande 1 december 2001. Derde termijn. Aftredend 1  januari  

2014. 

 

De heer J.B.Wilschut is secretaris/directeur bij de regio Achterhoek. Benoemd 

op voordracht van de huurders. Heeft bestuurskundige- en sociaal- 

maatschappelijke 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.M. 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 (vanaf maart 2013 

is hij projectmanager/adviseur in gebieds- en vastgoedontwikkeling bij bureau 

OverMorgen in Ede).  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 (in januari 2013 is hij bestuurslid geworden van D66 

Gelderse Vallei en sparringpartner van de D66-fractie in Wageningen). 

Benoemd per 1 januari 2010. Eerste termijn. Aftredend 1 januari 2014.  

 

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 plaats-

vervangend voorzitter van de gemeenteraad. Heeft nu geen betrokkenheid 

meer met de gemeenteraad. Benoemd per 1 oktober 2010. Eerste termijn. 

Aftredend 1 januari 2015. 

  

Volgens de huidige statuten moet het aantal leden van de RvC tenminste vijf 

bedragen. Per 31 december  bestond de raad uit vijf leden.  
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3.4 Werkwijze van de Raad van Commissarissen en de thema’s 

De RvC is in 2012 zeven maal bijeen geweest. 

De belangrijkste onderwerpen die de RvC  in het verslagjaar heeft besproken 

en waar nodig over heeft besloten, zijn: 

  sloop/bouw Vreewijk; 

  beleidsnotitie bijdrage aan de combinatie Zorg en Wonen; 

  sloop/nieuwbouw Valleiweg/Lijsterberg; 

• formaliseren besluit tot aankoop opnieuw extra appartementen in 

 Binnenstad Oost; 

  concept model extra investeringsmogelijkheden RWs; 

  ondernemingsplan; 

  fiscaal statuut; 

 ICT statuut; 

  vroegtijdige beëindiging lidmaatschap huurdercommissaris; 

• vacatures voorzitter en huurdercommissaris; 

  rooster van aftreden; 

• continuiteitsoordeel 2012 Centraal Fonds Volkshuisvesting; 

 financieel toetsingskader bij investeringen; 

• functioneren, opvolging, beloning en opleiding RvC en directie; 

• werkplan 2013 in meerjarig kader (2013 – 2022); 

  jaarverslag 2011; 

  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 

30/01/2012 Formaliseren besluit tot aankoop grond aan 
Valleiweg/Lijsterberg 

Akkoord met besluit 

30/01/2012 Beleidsnotitie bijdrage aan de combinatie 
Wonen en Zorg 

Akkoord met notitie  

30/01/2012 Sloop/nieuwbouw 1e flat 
Valleiweg/Lijsterberg 

Akkoord met sloop 

06/03/2012 Mandaat directeur/bestuurder tot 
gebruikmaking subsidie Valleiweg/Lijsterberg 

Akkoord met mandaat 

07/05/2012 Goedkeuring besluit van het bestuur tot 
vaststelling van de jaarstukken 2011 inclusief 
cijfermatige kerngegevens 

Akkoord met goedkeuring 
besluit 

07/05/2012 Notitie bij schetsplan Vreewijk Akkoord voor verder overleg 

07/05/2012 Evaluatie prestatieafspraken met gemeente Akkoord met evaluatie 

07/05/2012 Verzoek tot aankoop tien extra 
appartementen in Binnenstad Oost 

Akkoord met verzoek 

18/06/2012 Vacature RvC met ingang van 1 september 
2012 

Akkoord met continuering 
tweede termijnbenoeming  
G.R. Staal 

18/06/2012 Concept model bepaling extra investerings-
mogelijkheden RWs 

Akkoord met concept 

18/06/2012 Notitie route ondernemingsplan RWs Akkoord met notitie 

24/09/2012 Fiscaal statuut Akkoord met statuut 

24/09/2012 Paraferen declaraties D/B Akkoord met voorstel  

24/09/2012 Verzoek tot vroegtijdige beëindiging 
lidmaatschap J.B. Wilschut 

Akkoord met verzoek 

30/10/2012 Notitie herstructurering Vreewijk Akkoord met notitie 

30/10/2012 Rooster van aftreden RvC stellen op 1 januari 
betreffende jaar 

Akkoord met rooster 

30/10/2012 Eventuele overname collega corporatie Geen intentie tot overname 

27/11/2011 Werkplan 2013 in meerjarig kader 2013 tot 
en met 2022 
 

Het besluit van de directeur/ 
bestuurder tot vaststelling van 
het werkplan wordt door de 
RvC goedgekeurd. 

27/11/2011 Vergaderschema Akkoord met vergaderschema 

27/11/2011 Financieringslimiet Akkoord met voorstel 

27/11/2012 ICT statuut Akkoord met statuut 
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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.  

 

Inhoudelijk is dit toezicht als volgt samen te vatten: 
  
Algemeen 

Ondanks de wat sombere inleiding  is  2012 voor de RWs niet alleen maar 

kommer en kwel geweest. De RWs heeft wederom een groter belang genomen 

in het aantal appartementen in Binnenstad-Oost. Daarnaast gaat de RWs de 

drie flats aan de Valleiweg/Lijsterberg slopen. Hier komen drie nieuwe 

woongebouwen voor terug. De eerste flat is inmiddels gesloopt en als alles 

naar wens verloopt, is de bouw van het eerste woongebouw rond de 

zomervakantie van 2013 gereed. 

 

De vorderingen rond “Vreewijk” lopen helaas minder snel dan gewenst. Dat 

baart ons zorgen, omdat de huurders al erg lang wachten en de nieuwe 

kabinetsplannen de financiering wel eens onmogelijk zouden kunnen maken.  

Wij dringen daarom aan op snelle en concrete vorderingen. 

 

Verheugend was ook weer de hoge score op het KWH onderzoek. De RWs 

scoort hier al jaren hoog op, waarmee zij zich mag scharen onder de beste 

corporaties van Nederland.  

 

Jaarlijks wordt door de bestuurder een werkplan en meerjarenraming 

vastgesteld. Die vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de RvC. 

De RvC geeft 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. 

 

In december hebben wij het 40-jarig jubileum gevierd van onze 

directeur/bestuurder. In die veertig jaar heeft hij, samen met zijn team, de 

RWs uitgebouwd tot wat het nu is; een zeer solide en financieel gezonde 

woningcorporatie, die midden in de samenleving staat en iedere dag het 

belang van de huurders met verve dient. Wij zijn de directeur/bestuurder 

daarvoor zeer erkentelijk. Overigens zal hij zoals het er nu uit ziet uiterlijk 

februari 2014 gaan vertrekken, vanwege het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd. 

 

Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen van het zoeken naar een 

opvolger. Dat zal met grote zorg gebeuren, omdat het een grote impact zal 

hebben op de RWs. De nieuwe plannen van het kabinet maken dat niet 

makkelijk, omdat volgens de inkomensstaffel het inkomen van de nieuwe 

directeur/bestuurder met circa 50% zal moeten dalen. Het is maar de vraag of 

voor een dergelijk inkomen een kwalitatief geschikte kandidaat te vinden is. 

 

Eind 2012 hebben wij vroegtijdig afscheid moeten nemen van RvC-lid J.B. 

Wilschut. Zijn aanstelling als wethouder in  Doetinchem maakte het 

onmogelijk dit nog met zijn taken als RvC-lid te combineren. Wij danken hem 

voor zijn deskundige en levendige inbreng in al die jaren dat hij aan de RWs 

verbonden is geweest. Voor hem is inmiddels een geschikte kandidaat 

aangenomen; de heer B. Ploeg uit Rhenen.  
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Eind 2013 zal ook de vicevoorzitter van de RvC aftreden. Aangezien dit zijn 

derde termijn betreft is verlenging niet toegestaan. Daarmee gaan wij 

eveneens een zeer gerespecteerd en ervaren lid verliezen (hij is langstzittend 

lid in de RvC). 

 

Al met al betekent dit dat er in de nabije toekomst aanzienlijke wijzigingen in 

het bestuur en toezicht van de RWs zullen gaan plaatsvinden, hetgeen meer 

van onze tijd en aandacht zal gaan vergen. 

 

Alle huidige RvC leden zijn lid van de Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties (VTW). Enkele leden woonden in 2012 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. De financiële positie is nog immer gezond en 

robuust. Echter, de nieuwe plannen van het kabinet en de daarmee opgelegde 

heffingen (meer dan een miljoen euro!) vormen een ernstige bedreiging voor 

de toekomst. Bovendien heeft het waarborgfonds WSW aangekondigd in 2014 

geen borgingen meer af te geven. Dat maakt grote investeringen bijna 

onmogelijk. We zien dat veel woningcorporaties daardoor al vele investeringen 

hebben stopgezet. De RWs heeft daar vooralsnog niet voor gekozen, maar als 

de partijen niet snel tot overeenstemming komen, dan zou de sloop/ 

wederopbouw van Vreewijk wel eens ernstig in gevaar kunnen komen. 

 

Wij krijgen regelmatig ongenuanceerde uitspraken te horen dat de RWs “rijk” 

is en wel wat meer zou kunnen doen. De RWs staat er inderdaad financieel 

gezond voor. Daar zijn wij trots op, omdat we daarmee onze huurders ook 

voor de langere termijn kwaliteit kunnen bieden. De huidige liquide middelen 

zijn echter allemaal “gelabeld” voor lopende projecten zoals Binnenstad-Oost, 

sloop/bouw Valleiweg/Lijsterberg en last but not least Vreewijk. Zoals gezegd 

zet het kabinet dit met de huidige plannen en heffingen stevig onder druk. De 

RvC volgt de ontwikkelingen dan ook met argusogen. 

   

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 uiteraard 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. 
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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 onder-

houden 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. In de overloop naar het nieuwe jaar is 

er bij wijze van uitzondering voor gekozen om alle huurders schriftelijk te 

benaderen met de vraag:  wat zij vinden van de huidige kabinetsplannen; 

daarin waren de huurders verre van slapend, want de respons was relatief 

hoog.    

 
Deelnemingen en verbindingen 

De RWs heeft één BV, Buitenhof Vastgoed I BV, waarvan de RWs 100% van de 

aandelen heeft. Het toezicht van de RvC betreft mede deze besloten 

vennootschap. Deze BV is opgericht op het moment dat er sprake was van 

invoering van de partiële Vpb, met de bedoeling om hierin zowel project-

ontwikkeling en het bezit voor commerciële doeleinden onder te brengen. 

Sinds de oprichting hebben er echter geen activiteiten in plaatsgevonden. 

  

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 CV Uithof 3. In deze CV nemen op dit moment 17 

woningcorporaties deel. Gezamenlijk hebben deze corporaties € 29 miljoen 

bijeengebracht voor de bouw van 377 studenten-eenheden in Utrecht. De RWs 

participeert nu nog voor een bedrag van €  650.000 in Uithof 3. De CV is een 

initiatief van woningcorporatie SSH te Utrecht. 

 

Vanaf juni 2000 is de RWs deelnemer in het 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. Dit is in 2012 niet van toepassing 

geweest. 

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.  
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Zowel de bestuurder als de RvC zijn tevreden over het functioneren van de 

individuele leden en de RvC als collectief. De RvC is tevreden met de huidige 

samenstelling; er is een evenwichtige spreiding ten aanzien van ervaring en 

achtergrond van de leden. Met het wegvallen van de heer J.B. Wilschut en het 

aanstaande vertrek (01/01/2014) van de vicevoorzitter zal er echter flink wat 

kennis en ervaring “weglekken”.  

Voor de invulling van de vacature van de heer Wilschut is het helaas niet 

gelukt een geschikte vrouwelijke kandidaat te krijgen. Dat zal voor een 

volgende vacature wederom nadrukkelijk de aandacht krijgen. Wij zijn wel 

verheugd dat zijn opvolger veel kennis en ervaring meebrengt en tevens zelf 

woonachtig is in Rhenen.  

 

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. 

  

Binnen de RvC dienen de leden en de directeur 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 VTW uitgebrachte aanbeveling. Het streven is om te komen tot een 

landelijke harmonisering. Aan het einde van dit verslagjaar was de 

jaarvergoeding afgerond bruto € 5.578,- per lid.  

De VTW adviseert een toeslag van 50% voor de voorzitter. De vergoeding voor 

de voorzitter was in 2012 bruto € 8.368,- 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 gezins-

consumptie over het voorgaande jaar. 

Onkosten worden op basis van declaratie door de RWs vergoed indien deze 

zijn gemaakt na voorafgaand overleg met- en toestemming van de voorzitter 

(er zijn dit jaar geen declaraties geweest). 

 

Volgens de staffel van de nieuwe kabinetsplannen zal de vergoeding voor de 

RvC met circa 40% gaan dalen. 

 
Commissie RvC                                                                                                                              

Er is binnen de RvC geen vaste commissie.  Momenteel is er ook geen 

commissie ad hoc.  
 
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. 
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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 rechts-

voorgangers van de huidige RWs, onder andere het gemeentelijk woning-

bedrijf, was hij onafgebroken sedert 1972 in diverse functies werkzaam. 

Hij is in onbetaalde nevenfuncties lid van één 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  toe-

stemming te worden gevraagd.  

 
Functioneren directeur/bestuurder 

De RvC is van mening dat de directeur/bestuurder ook in 2012 op een 

uitstekende wijze leiding heeft gegeven aan de organisatie. Met een klein team 

wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan de volkshuis-

vestelijke 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. 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 financierings-

constructies. 
  
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 binnen het 

afgegeven budget passen. Daarboven dient toestemming van de voorzitter 

van de RvC verkregen worden (is in 2012 niet aan de orde geweest). 

 

Inkomensgegevens over 2012: 

• bruto inkomen €  114.365,-; 

  gratificatie in verband met 40-jarig dienstjubileum € 17.710,- 

 (waarvan € 8.855,- belast en € 8.855,- onbelast); 

• bijtelling in verband met auto van de zaak € 9.694,-; 

• pensioenlasten € 30.667,-- waarvan ten laste van werknemer  

 € 10.891,-;  

• belastbaar inkomen € 123.537,-. 

 

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 2012.  
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4. Volkshuisvestingverslag 
 
4.1  Kwaliteit van het woningbezit 

Eén van de prestatievelden  van een woningcorporatie is het kwalitatief in 

stand houden van het woningbezit. Dit prestatieveld draagt bij aan de 

kerntaak “Het zorgdragen voor degelijke huisvesting van huishoudens die 

moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien”. Om die taak te 

kunnen uitvoeren is behoud van voldoende financiële continuïteit een 

randvoorwaarde.  

 

Het kwaliteitsbeleid zoals dat door de RWs wordt gehanteerd is vastgelegd in 

de beleidsnotitie “Kwalitatief in stand houden woningbezit”. Deze beleidsnotitie 

is via www.rhenensewoningstichting.nl te raadplegen. Kortheidshalve wordt 

hiernaar verwezen. 

 

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.  

 

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 (2.108 woningen) is verdeeld over drie woonkernen (grafiek 4): 

 Rhenen: 1.642 woningen, waarvan 74 gelabeld voor verkoop; 

 Elst: 418 woningen, waarvan 30 gelabeld voor verkoop; 

 Achterberg: 48 woningen, waarvan 8 gelabeld voor verkoop. 

 
  Grafiek 4 : woningvoorraad per kern (december 2012)          Grafiek 5: voor verkoop gelabelde woningen 

 
 

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  

acht woningen in Elst. Deze woningen voldoen niet meer aan de huidige woon- 

en bouwtechnische normen.  

 

Van die 162 woningen:  

 is in 2012 een aanvang gemaakt met sloop/nieuwbouw van 72 

portieketageflats. Deze worden vervangen door 63 appartementen met lift.  

 staan 82 vooroorlogse woningen (bouwjaar 1920) in de buurt Vreewijk op 

de nominatie voor sloop/nieuwbouw;  
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 is voor de 8 vooroorlogse woningen (bouwjaar 1920) in Elst aan de 

Rijksstraatweg, die sterk verouderd zijn, 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. 

 
  Grafiek 6: onderhoudsuitgaven 2012                                Grafiek 7: niet-cyclisch onderhoud 

  
 
Niet cyclisch onderhoud (dagelijks onderhoud) 

 Klachtenonderhoud 

 Mutatieonderhoud 

 Cv-onderhoud 
 

Omschrijving 2011  2012  

 Meldingen Opdrachten Meldingen  Opdrachten 
aan derden 

Totaal 3.011 4.289* 3.147 3.134 

Aantal per VHE 
(woningen en 
garages) 

1,4 2,0 1,5 1,5 

 
Grafiek 8: Totaal onderhoudsmeldingen                                  Grafiek 9: Opdrachten aantal per VHE 

  
 * Toelichting: 
Het aantal opdrachten in 2011 geeft een vertekend beeld.  In de periode oktober 2010 t/m 30 juni 
2011 was 6% btw, in plaats van 19% btw, verschuldigd over arbeidsloon. Over materialen bleef 
19% btw verschuldigd. Om dat administratief goed te verwerken 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. Oorzaak hiervan is 
dat de woningen ouder worden en daarnaast vindt er na de eerste grote onderhoudscyclus (circa 
25e jaar) geen groot onderhoud meer plaats.  
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Cyclisch onderhoud 

Dit bestaat uit planmatig- en preventief onderhoud. 

 
Grafiek 10: vergelijk cyclisch onderhoud 2010 t/m 2012 Grafiek 11: uitsplitsing onderhoud 2012 naar soort 

                    onderhoud  

  
 

De afwijking in 2012 is hoofdzakelijk veroorzaakt door: 
Planmatig: 

 € 51.800,- voor calamiteiten die zich voor zouden kunnen doen bij de 

herstructureringsplannen Vreewijk en de Valleiweg/Lijsterberg. Er zijn geen 

calamiteiten geweest; 

 € 124.000,- voor vervanging van Cv-ketels in de herstructurering Vreewijk, 

niet uitgevoerd, doorgeschoven naar 2013 en verder; 

 € 12.100,-, complex 230, 75 appartementen aan de Kleine Kampen; het 

creëren van een toegang tot de flat in verband met het leefbaarheidsplan 

van de gemeente Rhenen (parkeerplaatsen achter de flat). Dit 

verbeteringsplan is niet doorgegaan; 

 € 35.300,-, complex 250, Cv-ketel vervangen doorgeschoven; 

 € 52.890,-, complex 310, 18 appartementen aan de Van Zwietenhof; 

vervangen van de dakbedekking en de dak ventilatoren. Noodzaak tot 

vervanging niet 100% noodzakelijk en daarom doorgeschoven naar 2015; 

 € 20.660,- complex 500, 18 woningen aan de Acacialaan, Verlengde 

Acacialaan, Berkenlaan en het Van Suylenplein; vervangen van dakgoten 

en hemelwaterafvoeren is niet noodzakelijk en doorgeschoven naar 2017; 

 € 21.700,-, complex 906, verholen goten vervangen is vervallen; 

 € 6.400,-, complex 909, dakgoten en hemelwaterafvoer vervangen 

vervallen; 

 Circa € 70.000,- aanbestedingsvoordeel en overlopende posten naar 2013.  

 
Preventief: 

 € 197.000,-,  

1. Aanbestedingsvoordeel; 

2. In de RWs begroting (systeem afhankelijk) is gerekend met 19% btw. 

Het grootste deel van preventief onderhoud valt onder de 6% btw 

regeling; 

3. Schilderwerk 2012 wat overloopt naar 2013.  
 
 

Omschrijving Uitgave per VHE (2.108 inclusief BTW 

Dagelijks onderhoud €    339,-- 

Contractonderhoud €      71,-- 

Achterstallig onderhoud en ontruimingen €    153,-- 

Planmatig onderhoud €    210,-- 

Preventief onderhoud €    239,-- 

Totale onderhoudsuitgave € 1.021,-- 
(Zie hiervoor grafiek 7)  
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Grafiek 12: Onderhoudsuitgaven op VHE niveau 

 
 
Uitgevoerd cyclisch onderhoud 2012 (planmatig onderhoud) 

In 2012 is opdracht verstrekt om 448 woningen te schilderen. De uitvoering is 

voor 98% gereed. Het schilderwerk van de overige 2% is gereed voor 1 maart 

2013. 
 
In 2012 uitgevoerde werkzaamheden boven € 5.000,-- 

Com-

plex 

Adressen Omschrijving Com-

plex 

Adressen Omschrijving 

030 Rijksstraatweg 

198 t/m 212 

Goten incl. timmer- 

werk en h.w.a. 

220 De Kleine Kampen 1 t/m 

41 

Voegen 

104 Pr. Bernhard-

straat 1 t/m 23 

en 29 t/m 55 

Dakbedekking 410 De Horst 11 t/m 19 Cv-ketels en 

keukeninrichting 

110 Beatrixstraat  

1 t/m 11.1 

Reinigen ventilatie 

units 

420 Den Oven 3 t/m 35 Cv-ketels en 

keukeninrichting 

113 Dr. Wallerstraat 

32 t/m 114 

Moederhaarden 450 Wilhelminahof  29 t/m 

75 

Galerijcoating 

114 Dr. Wallerstraat  

1 t/m 95 

Moederhaarden 902 Kerkplein 4 t/m 14 Dakbedekking, 

goten en h.w.a. 

130 Akeleiplantsoen  

2 t/m 24, Irene-

straat 7 t/m 35 

Cv-ketels 903 Weverstraat 7, 9,  

25 t/m 29 

Dakbedekking 

141 Papaverstraat  

1 t/m 75 

Reinigen ventilatie 

units 

906 Julianastraat 1 t/m 27 Dakbedekking, 

goten en h.w.a. 

142 Beatrixstraat 37 

t/m 63, 52 t/m 
66,Schoolweg 

86 t/m 104 

Voegen 911 Franseweg  

31 t/m 39, 43 t/m 53 

Voegen 

 

 

Deelname planmatig onderhoud 

Complex Vertrek/Verbetering Aantal woningen 

gepland en begroot 

Aantal woningen 

uitgevoerd 

100 Keuken 1 1 

125 Keuken 1 1 

410 Keuken 4 4 

420 Keuken 13 16 

Totaal aantal woningen 19 22 

 
 
Achterstallig onderhoud 

Vanaf de jaren tachtig is aan de meeste woningen van ons bezit groot-

onderhoud 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. 
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Grafiek 13: Achterstallig onderhoud (x € 1.000)  Grafiek 14: Ontruimingen (x € 1.000) 

  
 
Ontruimingen 

In 2012 zijn er:  

 op grond van overlast (drugsgebruik/-dealen) twee woningen ontruimd.  

 zes woningen ontruimd vanwege betalingsproblemen.   

 

Om verhuur van de ontruimde woningen mogelijk te maken moesten er 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. 

 
Brandschade 

In 2012 zijn er drie meldingen geweest van brandschade. De totale schade 

bedroeg € 18.890,-. De schade is voor 100% door de verzekering gedekt. 

 
4.2  Duurzaam bouwen  

Duurzaam bouwen is een container begrip. Het gaat bij duurzaam bouwen niet 

alleen om energiebesparing maar 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; 

 verantwoord watergebruik; 

 voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken; 

 woningen of gebouwen die over 50 jaar nog populair zijn. 
 
Aanpasbaar bouwen 

Aanpasbaar bouwen is het zodanig ontwerpen en bouwen dat aanpassingen 

eenvoudig en daardoor relatief goedkoop kunnen plaatsvinden. Wanneer een 

bewoner functiebeperkingen heeft of krijgt, moet de woning worden 

aangepast. 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. 
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Energie 

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. Met de gemeente Rhenen 

zijn hierover prestatieafspraken gemaakt.  

Op dit moment zijn al onze woningen voorzien van een energielabel.  
 
Grafiek 15: verdeling energielabels 

 
 

Het verschil in de waardering van het label ten opzichte van de woningen 

wordt veroorzaakt door: 

1. Verzwaring van normering van de overheid (BRL 9500, voorheen BRL 

9502) en de daarop aangepaste rekenmethode. 

2. Theoretisch is 100% gewaardeerd op de oude norm, BRL 9502. Voor de 

nieuwe norm is fasegewijs opdracht verstrekt voor het opnieuw waarderen 

van de woningen (75% is opgenomen, laatste 25% in 2013).  
 

Veiligheid 

Veiligheid is een belangrijk issue. Het aantal inbraken in woningen van de RWs 

is laag (circa zes per jaar op ruim 2.100 woningen).  Bij nieuwbouw  en het 

uitvoeren van planmatig onderhoud, waaronder kozijnvernieuwing,  wordt het 

op dat moment meest inbraakpreventieve hang- en sluitwerk toegepast.  Bij 

woningmutatie geldt hiervoor hetzelfde.  

 

In het kader van brandveiligheid zijn al onze woningen die gebouwd zijn voor 

het jaar 2000  recent voorzien van rookmelders.  Woningen gebouwd vanaf 

2000 zijn in overeenstemming met het bouwbesluit standaard voorzien van 

rook- of brandmelders.  
 
Voorzieningen voor gehandicapten 

De gemeente is, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo), verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning van haar 

inwoners. Eén van de taken uit die wet is: “Voorzieningen voor mensen met 

een beperking”. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 

beperking kunnen  daardoor hulp en ondersteuning krijgen. Hiertoe behoort 

onder andere het aanpassen van woningen.  Doel van dit alles is de woningen 

beter geschikt te maken voor bewoning door de huidige bewoners.  

 

In 2012  is in 22 woningen een Wmo-voorziening aangebracht. De  totale 

investering bedroeg € 13.000,-. Het totale bedrag is door de gemeente ver-

goed.  
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Grafiek 16: Aangepaste woningen en investering (x € 1.000)      Grafiek 17: Aantal ZAV aanvragen 

  
 
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. Als er wettelijke regels 

van toepassing zijn dan moeten aanvragen daaraan voldoen.  

In 2012 zijn er 28  aanvragen ingediend. Voor 25 aanvragen is toestemming 

verleend.  Drie aanvragen zijn geweigerd omdat ze de kwaliteit van het straat-

beeld en de woonomgeving verstoren. Eén hiervan  is tevens in strijd met het 

bestemmingsplan.  

 
Service onderhoud 

Dit onderhoud wordt doorberekend aan de huurders en omvat: 

1. Het schoonmaken van dakgoten (jaarlijks 50%); 

2. Het schoonmaken van trappenhuizen; 

3. Het onderhoudsabonnement huurdersonderhoud, aantal deelnemers eind 

2012 868 (821), ofwel 42% van het aantal huurders; 

4. Het ramen wassen bij hoogbouw, aantal deelnemers eind 2012 473 (486), 

ofwel 81%.  

De terugloop van het aantal deelnemers is een gevolg van de sloop van 24 

portieketagewoningen. 

 
4.3 Woonomgeving en leefbaarheid 
 
Grafiek 18: woonomgeving en leefbaarheid 

 

In 2012 is in het kader van 

verbetering en/of instandhouding van 

de woonomgeving en leefbaarheid 

€ 77.442,- uitgegeven. 

Daarnaast hebben wij evenementen 

met een sociaal of maatschappelijk 

karakter gesponsord voor een totaal 

bedrag van € 3.332,-.  

 

 

Daarnaast vallen onder leefbaarheid ook: 

 kosten van salarissen en administratie voor registratie, bemiddeling van 

overlastzaken. Hieraan is door ons € 7.500,- uitgegeven; 

 contributie en kosten per casus aan de Regionale Instelling Beschermd 

Wonen (RIBW) à € 2.335,-.  

 Onderhoud door IW4 aan openbaar groen wat niet bij de huurder in 

rekening wordt gebracht. 
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4.4 Nieuwbouw 

Overzicht van de projecten in uitvoering en ontwikkeling:  

 
Binnenstad-Oost 

Dit project is een ontwikkeling van VolkerWessels Vastgoed in samenwerking 

met de gemeente Rhenen en de Rhenense Woningstichting. Het plandeel 

waarin de RWs deelneemt omvatte 84 woningen (62 koop en 22 huur). 

 

Om de ontwikkeling van Binnenstad-Oost kwalitatief een impuls te geven heeft 

de RWs: 

 In 2004 een dertigtal bestaande HAT-eenheden ingebracht. Deze zijn in 

2011 gesloopt. Ter compensatie van de 30 HAT-eenheden zijn indertijd 22 

nieuwe appartementen voor de verhuur aangekocht. 

 

Vanaf 2008 is de koopmarkt ingestort. Gevolg: er waren onvoldoende 

woningen verkocht om het plan in uitvoering te nemen. Om de uitvoering toch 

mogelijk te maken heeft de RWs in 2011 18 extra appartementen voor de 

verhuur aangekocht. In het totale programma waren zes zogenaamde 

stadswoningen voor de verkoop opgenomen. Hiervoor bleek geen 

belangstelling. Op dit onderdeel is het plan nu zodanig gewijzigd dat drie 

stadswoningen worden omgezet in tien appartementen voor de verhuur. Deze 

woningen worden door de RWs aangekocht. De overige drie stadswoningen 

zijn omgezet naar zes appartementen voor de verkoop. 

 

De bouwwerkzaamheden zijn in april 2011 van start gegaan. De 

geprognotiseerde oplevering van de appartementen is midden 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.  

 

Inmiddels:  

 zijn er 108 woningen op hoog niveau gerenoveerd;  

 is er voor 72 woningen een sloop/nieuwbouw plan gereed en in uitvoering; 

 wordt er gewerkt aan een sloop/nieuwbouw plan voor 82 woningen.    
 

Valleiweg/Lijsterberg (72 woningen) 

Het betreft hier drie bouwblokken met ieder 24 portieketagewoningen. 

Hiervoor is een plan ontwikkeld waarbij 63 appartementen worden terug-

gebouwd. Drie blokken met ieder 21 appartementen. Deze appartementen  

zijn primair geschikt voor ouderen. Er wordt in drie fasen gesloopt en 

gebouwd.  

 

Eind 2011 is gestart met de uitplaatsing van de bewoners van de 1e flat. Deze 

flat is in augustus 2012 gesloopt. Aansluitend is de nieuwbouw van start 

gegaan. Eind 2012 is gestart met de uitplaatsing van bewoners van flat 2 en 

3. Oplevering van de eerste flat is in september 2013. Het totale project (fase 

1, 2 en 3) wordt in 2015 afgerond. 
 
Lijsterberg 

In het plangebied Rhenen Noord heeft de RWs met de gemeente een 

koopovereenkomst voor een perceel grond. Levering heeft tot dusver niet 

plaatsgevonden.  De intentie was om hierop samen met zorgverlener Zideris 

appartementen voor verstandelijk gehandicapten te bouwen. Dit bleek 

financieel niet haalbaar.  
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Zideris wil nu op het betreffende perceel voor eigen rekening en risico en plan 

ontwikkelen.  Daartoe is een verzoek bij de RWs ingediend om de grond, 

onder dezelfde condities als dat wij die hebben, over te nemen van de 

gemeente. De RWs kan daar mee instemmen. Dat verzoek is vervolgens in 

december 2012 bij de gemeente ingediend. Hierop is nog geen antwoord 

ontvangen.  
 

  
 Artist impression Valleiweg/Lijsterberg   Vreewijk 

 
Vreewijk (82 woningen in tuindorp stijl) 

Om tot herstructurering van dit gebied te komen overlegd de RWs vanaf 2002 

met bewoners en de gemeente. In 2005 heeft de RWs besloten deze woningen 

te slopen en te vervangen door een nieuw tuindorp.  

Sindsdien is er veel gebeurd maar tot daadwerkelijke sloop/nieuwbouw is het 

nog niet gekomen. 

 

De activiteiten sinds 2005 op een rij: 

 In 2005 wordt het sloop/nieuwbouw plan gepresenteerd aan het college 

van B en W en gemeenteraad. Plan werd met enthousiasme ontvangen. 

 In 2007 bevestigde het college van B en W in een plan van aanpak dat 

renovatie van de wijk geen optie was. 

 In 2008 vond het college van B en W het noodzakelijk om de 

cultuurhistorische waarde van Vreewijk te laten onderzoeken door de 

stichting Landschaps Erfgoed Utrecht. De uitkomst was niet verrassend. 

Vreewijk is van grote cultuurhistorische waarde. In cultuurhistorische 

waarde kun je helaas niet wonen, en daar gaat het ons om. 

 Vanaf 2009 is met name de gemeenteraad zich met het project bezig gaan 

houden.  

 Via een aantal zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken werd begin 2010 door 

gemeenteraad en college van B en W besloten dat 60 van de 82 woningen 

gerenoveerd moesten worden. Dit tegen de visie van bewoners en RWs in. 

 Na de verkiezingen in 2010 werd met het nieuwe college van B en W 

afgesproken om te onderzoeken of een hofje met 14 woningen behouden 

kon blijven. Dit bleek zowel financieel als technisch een onbegaanbare 

weg. 

 In een gemeenteraadsvergadering begin 2011 heeft de gemeenteraad, 

onder grote druk van de bewoners, besloten om in te stemmen met 

volledige sloop/nieuwbouw van Vreewijk in tuindorp stijl.  

 Met de bewonerscommissie Vreewijk is in april 2011 een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten. 

 Om het werk een nieuwe en frisse start te geven is door de RWs een 

extern projectleider aangetrokken. 

 In september 2011 is met de gemeente Rhenen een intentieovereenkomst 

afgesloten. Hierin werd onder andere afgesproken om gezamenlijk een 

beeldkwaliteitsplan en programma van eisen op te stellen. 

 Door de gemeente is in 2011, zonder enige vorm van overleg met de RWs, 

een beeldkwaliteitsplan en programma van eisen opgesteld in de vorm van 

een handboek. 

  



                               Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2012                           40 
 

 In de loop van 2011 is dit handboek door de RWs en bewoners van 

kritische kanttekeningen voorzien. 

 De gemeenteraad heeft begin 2012 het handboek vastgesteld. 

 Vanaf 2012 wordt er getekend en gerekend aan het herstructureringsplan.  

 Ondanks dat het al meer dan 10 jaar duidelijk is dat de herstructurering 

van Vreewijk er aan komt is er door de gemeente geen enkele reservering 

gedaan om het openbaar gebied aan te pakken. 

 De RWs heeft van meet af aan aangegeven dat zij veel geld wil steken in 

de realisatie van nieuwe woningen in tuindorp stijl maar niet wil investeren 

in het openbaar gebied. In het totale gebied Rhenen-Noord investeert de 

RWs uiteindelijk circa € 45 miljoen. Het zou de gemeente Rhenen sieren 

om ook haar verantwoordelijkheid voor dit gebied, en dan met name de 

openbare ruimte, eens te nemen. 

 Begin 2013 is afgesproken het totale plan op te delen in twee fasen (fase 1 

56 woningen en fase 2 26 woningen). Daarnaast is afgesproken dat er een 

anterieure overeenkomst wordt opgesteld met bijbehorende kosten-

begroting. 
 
Het Bosje (fase 3) 

In het restant van uitbreidingsgebied “Het Bosje” kunnen nog circa 60 

woningen gerealiseerd worden. In 2008 heeft de gemeente een ontwerp- 

ontwikkelopdracht uitgeschreven. In dit plan participeerde de RWs met afname 

van het sociale deel, 14 sociale huurwoningen voor de doelgroep senioren en 

14  sociale koopwoningen voor starters. De winnende ontwikkelaar is na twee 

jaar van voorbereiden niet tot overeenstemming met de gemeente gekomen. 

Daardoor komt er geen overeenkomst meer tot stand tussen de gemeente en 

de winnende ontwikkelaar. Als gevolg daarvan is ook de nakoming door de 

RWs van haar verplichting, die immers uit de door de gemeente met de 

ontwikkelaar te sluiten overeenkomst zou ontstaan, blijvend onmogelijk. Op 

grond hiervan heeft de RWs de overeenkomst met de gemeente (voor zover 

nodig) ontbonden. 
 
4.5 Wonen,  Zorg en Welzijn 

De bevolking van de gemeente Rhenen vergrijst. In 2020 zal 20% van de 

inwoners ouder zijn dan 65 jaar.  

 

Tot 2040 stijgt dit percentage zelfs naar 24%. Voor de RWs geldt dat ruim 

30% van de hoofdbewoners 65 jaar of ouder is. Van die groep is meer dan 

15% 75 jaar of ouder. De kanteling van de AWBZ, waarbij mensen met een 

zorgindicatie tot en met ZZP 2 in 2013, ZZP 3 in 2014 en ZZP 4 naar 

verwachting in 2016 zelfstandig in woonruimte moeten voorzien, zal ook 

gevolgen hebben voor de RWs. Samen met gemeente, zorg- en 

welzijnspartijen zal beleid ontwikkeld moeten worden hoe deze groep op een 

goede manier gehuisvest en verzorgd kan worden.  

In het ondernemingsplan 2013 – 2016 is daar een aanzet toe gedaan.  
 
Dak- en thuislozen 

Door de RWs is het Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 

“De Valleiregio” ondertekend. Partijen streven hierbij naar een optimale OGGZ 

op basis van een gezamenlijke visie, doelstellingen en een activiteitenplan.  

 

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. 
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In 2012 heeft het centrale meldpunt geen verzoeken bij de RWs ingediend om 

OGGZ-cliënten  te huisvesten.  

 
4.6 Het verhuren van woningen 
Algemeen 

Acht corporaties in de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal 

bieden regionaal hun woningen aan. Het doel hiervan is inwoners van die 

gemeenten meer keuzevrijheid te bieden op het gebied van wonen. De 

woningverdeling vindt plaats in overeenstemming met de huisvestings-

verordening van de gemeente Rhenen. 
 
Huurprijsbeleid 

Het huurprijsbeleid 2012/2013 is vastgelegd in een circulaire van het 

ministerie van BZK: de MG 2012-01. Dit huurbeleid omvat samengevat de 

volgende elementen:  

 
1. Maximale huurstijging per woning: 

 2,3% voor huishoudens met een inkomen tot € 43.000,-  
 7,3% voor huishoudens in zelfstandige woningen met een inkomen boven  

€ 43.000,- 

2. Maximale huurprijsnorm 2,3% 

3. Stijging maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen, 
woonwagens en standplaatsen 2,3% 

 

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 huurverhoging voorstel 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 2011 zijn er in 2012 geen formele bezwaren tegen de 

huurverhoging ingediend. Wel werden er twee bezwaren ingediend die wij 

schriftelijk hebben afgehandeld (deze bezwaren hadden betrekking op de 

woningwaarderingspunten (WWS-punten) en het toegekende energie label). 
 
Huurachterstand 

De huurachterstand in 2012 is ten opzichte van 2011 gestegen met circa 25%. 

Per 31 december bedroeg de huurachterstand € 95.210,- is 0,82% (0,68%) 

van de totale bruto jaarhuur (€ 11.669.810,-). Oorzaak hiervan is een 

toename van het aantal huurders met een langere achterstand. 

 

In december waren er 171 (170) huurders met een achterstand van één of 

meerdere maanden. Reden die hieraan ten grondslag ligt  lijkt de economische 

malaise. Een aantal huurders heeft met name in het laatste kwartaal van 2012 

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 huurders die één of twee 

maanden met de huur achterlopen. Het aantal mensen met drie maanden en 

meer loopt echter ook op.  
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In 2012 wordt het incassoproces stringenter uitgevoerd, aangescherpt  en 

verder geautomatiseerd. Die optimalisatie betekent onder andere dat er in 

plaats van één nu twee aanmaanrondes per maand gaan plaats vinden.  

 
Grafiek 19: huurachterstand 2012 ten opzichte van 2011  

 
 
Huurachterstand in aantallen 2012 

 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

1 maand 122 99 120 93 109 94 94 121 116 114 87 107 105 

2 maanden 22 26 29 35 28 21 25 16 28 31 35 30 31 

3 maanden 18 15 10 10 13 13 16 17 11 18 13 19 20 

> 3 maanden 8 12 12 13 15 14 13 12 15 15 17 12 15 

Totaal 170  152  171  151  165  142  148  166  170  178  152  170  171  

 
Woonruimteverdelingbeleid 

Eén van de kerntaken van woningcorporaties is om de goedkope voorraad 

zoveel als mogelijk 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 € 524,37. Dit 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 2012 

vond plaats overeenkomstig de huisvestingsverordening van de gemeente 

Rhenen. 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/ compensatie-

datum wordt bij de verdeling gebruikt om de rangorde te bepalen; 

 de inschrijfcriteria (economische en sociale binding); 

 de wijze waarop woningzoekenden bezwaar kunnen maken. 

 

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). 

 
  

jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

2012 0,67 0,72 0,68 0,75 0,66 0,62 0,62 0,65 0,76 0,70 0,75 0,82

2011 0,43 0,46 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,49 0,43 0,48 0,51 0,68

Voortschr. 12 mnd. Gem. 0,46 0,48 0,51 0,54 0,57 0,59 0,61 0,62 0,65 0,67 0,69 0,70

Voortschr. 60 mnd. Gem. 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52
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EU regel 

Met instemming van de Nederlandse regering heeft Europese Commissie (EC) 

een besluit genomen over het staatsteundossier voor woningcorporaties. In 

het besluit zijn de voorwaarden opgenomen waaraan op 1 januari 2011 moest 

worden voldaan om staatsteun beschikbaar te stellen voor woningcorporaties. 

Ten aanzien van de woningtoewijzing gelden vanaf  1 januari 2012 de 

volgende belangrijke voorwaarden: 

 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  € 34.085,-;  

 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 vergewissen 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 2012 hebben wij 100% voldaan aan de EU-regelgeving. Van alle 

vrijgekomen woningen is 98% toegewezen aan huurders met een verzamel-

inkomen van maximaal € 34.085,-. De RWs  houdt de 10% extra ruimte 

beschikbaar om de stadsvernieuwings-, medische – en/of sociaal urgenten in 

de gemeente Rhenen te kunnen huisvesten. 

 
Toewijzingen gesplitst in DAEB en niet DAEB (cumulatief)  

Maanden Jan Febr Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

DAEB 19 33 46 51 68 73 85 102 108 121 128 140 

Niet DAEB 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Percentage DAEB 95% 97% 98% 99% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

 
Woonfraude 

Het is belangrijk dat woonfraude wordt bestreden. Het moet echter niet 

uitmonden in een bureaucratisch opgetuigd systeem waarbij de kosten ver 

boven de baten uitgaan. In onze kleine gemeenschap is nog een goed 

werkende sociale controle. Wij denken dat in onze kleine plattelandsgemeente, 

die ook nog eens verdeeld is over drie woonkernen, praktisch geen 

woonfraude plaatsvindt. Specifiek beleid hebben wij hiervoor dan ook niet 

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.  

    
Verkoop 
Grafiek 20: verkochte woningen 

Het verkoopbeleid is een integraal onderdeel 

van ons strategisch voorraadbeleid. Een klein 

deel van ons vastgoed is gelabeld voor 

verkoop. De hieraan ten grondslag liggende 

argumenten zijn economisch (generen van 

middelen, het vitaal houden van buurten) en 

strategisch (verspreid bezit en overschot van 

bepaalde categorieën woningen) van aard. 

In 2012 hebben wij geen woningen verkocht.  
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Tabel: aantal verhuureenheden naar woningtype  

  Aantal Aantal 
Type woning 2012 2011 

    
Eengezinswoningen 1.195 1.195 

Kleine wooneenheden (duplex) 52 52 

Meergezinsetagewoningen zonder lift 513 537 

Meergezinsetagewoningen met Lift 75 75 

Meergezinsetagewoningen nul trede 169 169 

Seniorenwoningen nul trede 64 64 

Seniorenwoningen 40 40 

    
Overige verhuureenheden   

Twee groepswoningen voor de doelgroep verstandelijk 
gehandicapten (Rijnstraat 20-22) 

2 2 
Twee groepswoningen voor de doelgroep verstandelijk 
gehandicapten (Het Nateland 13 en 15) 

2 2 

Woonzorgcomplex Elst (12 verpleeghuisplaatsen) 1 1 
Verzorgingshuis de “Tollekamp” (gedeeltelijk) 1 1 
Bibliotheek (Bantuinweg 2) 1 1 
Garages 157 169 

     

Totaal bezit Rhenense Woningstichting 2.272 2.308 

     
Beheer:    
Beheer ten behoeve van de gemeente  
Woonwagencentrum met 20 standplaatsen 

20 20 
Beheer ten behoeve van de Stichting "Gast- en Weeshuis"     
woningen 8 8 
      

Totaal in beheer 28 28 

 
Tabel: aantal woningen per bouwperiode 

Bouwperiode tot 1945 160 

Bouwperiode 1945 - 1959 733 

Bouwperiode 1960 - 1969 441 

Bouwperiode 1970 - 1979 360 

Bouwperiode 1980 - 1989 138 

Bouwperiode 1990 - 1999 145 

Bouwperiode 2000 - 2010 56 

Bouwperiode 2010 en later 75 

Totaal  2.108 

 
Grafiek 21: woningvoorraad naar type   Grafiek 22: indeling bestaande voorraad naar 

                        puntenaantal volgens het woningwaarderingsstelsel 
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Huurprijzen voorraad 

De huurprijzen van de woningvoorraad kunnen naar verschillende gezichts-

punten worden ingedeeld. De volgende indeling in huurklassen vloeit voort uit 

de Wet op de Huurtoeslag. 
 
Tabel: huurprijzen woningvoorraad voortvloeiend uit de Wet op de huurtoeslag 

*In de grafiek is gerekend met de aftoppingsgrens voor drie personen of meer, overeenkomstig het Aedes 

overzicht. De genoemde huurprijs € 524,37 betreft hier de aftoppingsgrens voor één of twee 

persoonshuishoudens. 

 
Tabel: gemiddelde maximale redelijke huurprijs 

Aantal 
woningen 

Totaal WWS-punten Gem. aantal WWS-
punten 

Gem. maximale  
huurprijs 

2.108 311.345 155 € 744,90 

 
Gemiddelde huurprijzen 

De gemiddelde huurprijs per woning ultimo 2012 bedraagt € 428,14  

(€ 411,66). Het percentage van de gemiddelde huurprijs ten opzichte van de 

maximaal redelijke huur is in 2012 57,5%. Deze lichte stijging van 3,85% ten 

opzichte van 2011 (56,7%) wordt veroorzaakt door de huurharmonisatie bij 

mutatie en door het wegvallen van de 24 gesloopte woningen in verband met 

de herstructurering Valleiweg met een lage huur.  

Landelijk ligt de gemiddelde huurprijs op € 422,- en is 72% van de maximaal 

redelijke huur.  
 
Vraag naar huurwoningen 

Per 31 december  bedraagt het aantal woningzoekenden, regionaal, 29.613 

(27.068) huishoudens. Hiervan komen er 2.033 (1.916) 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 180 (141) woningen zijn ingeleverd en de huurovereen-

komsten beëindigd. Van deze 180 woningen is er één in de verkoop 

gegaan. Er was geen belangstelling en na negen maanden te koop hebben 

gestaan is de woning opnieuw in de verhuur genomen. Daarnaast zijn er 

19 in gebruik gegeven aan Ad Hoc (tijdelijk beheer). In 2012 hebben wij 

ingestemd met een drietal verzoeken tot woningruil.  

Totaal zijn er 141 woningen waarvan de sleutels zijn ingeleverd en die 

regulier doorverhuurd kunnen worden. Dit leverde een mutatiegraad op 

van 7,1 % of 7,7 % inclusief de herstructurering (6,4 %). De hogere 

mutatiegraad in 2012 is met name een gevolg van het doorstroomeffect 

dat veroorzaakt is door oplevering van het complex de Tollekamp. Mutaties 

over de complexen vinden niet evenredig plaats. Met name in    

flatwoningen komen  uitschieters voor ten opzichte van het gemiddelde.  

 

Huurprijzen 2012 2011 

 Aantal Percentage Aantal Percentage 

t/m € 365,- (361) per maand 
(goedkoop) 
 
van € 366,- (362) t/m € 561,- (554) per 
maand (betaalbaar) (€ 524,37)* 
 
van € 562,- (555) t/m € 664,- (652) 
(duur, maar valt nog binnen de huur-
toeslag)  
 
vanaf € 665,- (653) en duurder (duur) 

634 
 
 

1.262 
 
 

196 
 
 
 

15 
 

30,1 
 
 

59,9 
 
 

9,3 
 
 
 

0,7 
 

736 
 
 

1238 
 
 

144 
 
 
 

14 

34,5 
 
 

58,1 
 
 

6,7 
 
 
 

0,7 

Totaal 2.108 100,0 2.132 100,0 
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 2012 2011 

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

11,1% 
 

27,8% 
11,1% 
8,9% 

10,4% 

7,4% 
 

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

 

* 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 
 
Grafiek 23: aantal advertenties per kern in 2012 

De woningen worden toe-

gewezen op basis van de 

huisvestingsverordening.  

In 2012 zijn er 130 (112) 

advertenties geplaatst voor 

het aanbieden van 123 (112) 

woningen. Het verschil met 

het aantal afgesloten huur-

contracten komt voort uit 

woningen die al in 2011 zijn 

geadverteerd en waarvoor 

pas in 2012 een huurcontract 

is afgesloten. 

In 2012 zijn voor 153 (145) woningen huurovereenkomsten afgesloten. De 

acceptatiegraad van de toegewezen woningen lag tot en met 31 december  op 

44,6% (37,8%). 

Het aantal afgesloten huurcontracten vloeit voort uit: 

 acceptatie van via Huiswaarts toegewezen woningen; 

 mutaties in 2012; 

 doorstroming vanwege nieuwbouw 34 zorgappartementen de Tollekamp; 

 woningen die bestemd zijn voor bijzondere doelgroepen: CIZ-kandidaten 

voor de zorgappartementen, stadsvernieuwingsurgenten en asielzoekers; 

 woningruil (5x). 

 
Tabel: advertenties, reacties en gemiddelden in 2012 

Woningtype Advertenties 

01-01 tot en met 31-12 

 

Gem. 

aantal 

reacties 
2012 

Gem. 

aantal 

reacties 
2011 

 

 Aantal 

2012 

Perc. 

2012 

Aantal 

2011 

Perc. 

2011 
  

Eengezinswoning 
Flat met lift 
Flat zonder lift 
Benedenduplex 
Bovenduplex 
Seniorenwoning  
Senioren (zorg)- 
Woning 
Senioren 50+ * 

46 
8 

45 
5 
6 

13 
1 
 

6 

35,4 
6,2 

34,6 
3,8 
4,6 

10,0 
0,8 

 
4,6 

51 
5 

38 
2 
3 

13 
0 
 

0 

45,5 
4,5 

33,9 
1,8 
2,7 

11,6 
0 
 

0 

85 
22 
56 
27 
28 
4 
3 
 

5 

93 
32 
68 
45 
41 
9 
0 
 

0 

Totaal 130 100,0 112 100,0 54 70 

*De belangstelling voor seniorenappartementen aan de Dr. Stegemanhof is zeer minimaal. Bij het adverteren 

van een woning (55-plus) waren er geen reacties. Na vier advertenties is de minimale leeftijd aangepast naar 45 

jaar. Er reageerden vier aspirant huurders. Het appartement werd aansluitend verhuurd. 
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Uit de tabel blijkt dat het gemiddeld aantal reacties op 31 december 2012 met 

ruim 23% is gedaald ten opzichte van 31 december 2011. Deze forse daling 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 

 de EU maatregel die per 1 januari 2011 van kracht is geworden (huurders 

die meer dan € 34.085,- aan gezamenlijk inkomen hebben komen niet 

meer in aanmerking voor een woning met een huurprijs die ligt onder de  

€ 664,- per maand); 

 huurharmonisatie bij mutatie, de woning wordt in enkele situatie fors 

duurder;  

 huurders houden de hand op de “knip”. Economisch gaat het allemaal 

slechter. De primaire doelgroep wordt daarbij het hardst getroffen.  

 
 

Grafiek 24: aantal reacties op woningen 

  

Het aantal reacties daalt structureel 

(grafiek 24). Deze daling ( 46% ten 

opzichte van 2010) baart ons 

zorgen. Daar komt nog bij dat 

slechts 1/3 van de reacties van 

inwoners uit de gemeente Rhenen 

komt. In de drie andere deelgemeenten ligt dit op tenminste 2/3 van de eigen 

inwoners. Hierdoor trekken wij de conclusie dat er in Rhenen kwantitatief 

gezien, genoeg woningen zijn om onze primaire doelgroep te huisvesten. 

Wellicht moet er door de vergrijzing en het beleid ouderen langer zelfstandig 

te laten wonen in kwalitatieve zin nog een inhaalslag plaatsvinden. Dit laatste 

kan bereikt worden bij nieuwbouw of bij herstructurering. De woningmarkt-

analyse 2013 moet hierover meer duidelijkheid geven.  

 
Urgenten 

De WERV gemeenten hebben gezamenlijk een regionale urgentiecommissie. 

Bij de gemeente Rhenen zijn in 2012 21 urgentieverzoeken ingediend. Van 

deze verzoeken zijn er 11 toegewezen (drie medisch en acht sociaal) en 10 

afgewezen.  

 
Leegstandsgraad  

Het percentage huurderving bedraagt in 2012 1,91% (1,56%). 

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 (€ 153.154,-); 

 

Van de totale leegstand heeft 1,32% (1,04%) betrekking op herstructurering. 
 
Grafiek 25: cumulatieve leegstand 2012 ten opzichte van 2011 

Opmerkingen: 

1.) Leegstand absoluut € 223.797,- 

2.) Complex 1, Herstructurering Vreewijk e.o. zit nog in het percentage(€ 63.242,-)  

3.) Complex 14, Herstructurering Valleiweg zit nog in het percentage (€ 89.912,-) 
4.) Leegstand van “verkoop” woning (Donderberg 33: € 2.540,-(per 25 mei weer verhuurd) 
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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 2012 308 (345) 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 2012 zijn zeven woningen beschikbaar gesteld. De taakstelling tot eind 

december was om 12 statushouders te huisvesten. Uiteindelijk zijn er in de 

zeven woningen 14 statushouders gehuisvest. De voorstand van twee 

personen wordt verrekend met de taakstelling van 2013. 
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4.7 Waarborgen van de financiële continuïteit 
 
Vermogenspositie 

Zoals uit de jaarrekening en uit de genoemde financiële kengetallen in dit 

jaarverslag blijkt is de financiële continuïteit van de RWs gewaarborgd. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de financiële huishouding van de RWs op orde 

is. Dat blijkt onder andere uit : 

 Een ruimschoots voldoende solvabiliteit. Er is voldoende financiële  

weerstand tegen onverwachte gebeurtenissen die een aanslag kunnen 

doen op onze investeringscapaciteit. Ook op lange termijn. 

 Een voldoende liquiditeit. Ook op de korte termijn kunnen we aan onze 

verplichtingen voldoen.  

 Voldoende leencapaciteit. De RWs blijft financierbaar. 
 
Waarderingsgrondslag materiële vaste activa jaarrekening 2012 

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.   

In 2012 is een classificatie uitgevoerd met betrekking tot de typologie van ons 

vastgoed. De classificatie betreft het onderverdelen naar sociaal of 

commercieel vastgoed. Deze onderverdeling volgt hiervoor de Beschikking van 

15 december 2009 van de Europese Commissie. In deze beschikking is 

bepaald dat een corporatie haar activiteiten moet splitsen in DAEB ( Dienst 

van Algemeen Economisch Belang ) en niet-DAEB activiteiten. Dit in verband 

met geoorloofde en niet-geoorloofde staatssteun. DAEB vastgoed is gelijk aan 

sociaal vastgoed en niet-DAEB aan commercieel vastgoed. Door de raad is in 

2012 vastgesteld dat het sociaal vastgoed wordt gewaardeerd tegen 

bedrijfswaarde en het commercieel vastgoed tegen marktwaarde.  

Ons sociaal vastgoed wordt tegen bedrijfswaarde gewaardeerd. Kenmerk 

hiervan is  dat ons sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel wordt gezien. De 

nadruk van ons beleid ligt namelijk op het uitvoeren van de volkshuisvestelijke 

taken. Ons sociaal vastgoed heeft dus een huisvestingsfunctie. 

Ons commercieel vastgoed wordt als vastgoedbelegging gezien. De nadruk 

van ons beleid ligt bij commercieel vastgoed op het optimaliseren van het 

financiële rendement. 

Per 31 december 2012 bestaat ons commercieel vastgoed uit 157 garages en 

29 huurwoningen. Van deze 29 woningen zijn er per 31 december 15 met een 

huurprijs van > € 664,66 per maand. De overige woningen zullen bij mutatie 

of huurverhoging ook over de huurtoeslaggrens gaan met als doel 

rendementsoptimalisatie.  
 
Tabel: Verdeling van het sociaal vastgoed en commercieel vastgoed 

 

2012 2011 Verschil 

Aantal woningen sociaal 2.079 2.113 -34 

Aantal overige sociaal (Zorgwoningen en Bibliotheek) 7 7 0 

Totaal aantal VHE commercieel ultimo  2086 2120 -34 

  

  

  

Verloop aantal woningen 2012 2011 
 

Aantal woningen commercieel 29 19 10 

Aantal overige commercieel (garages) 157 169 -12 

Totaal aantal VHE commercieel ultimo 186 188 -2 

  

  

  

Totaal aantal woningen per ultimo 2.108 2.132 -24 

  

  

  

Totaal aantal VHE per ultimo 2.272 2.308 -36 
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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. 

 

Over de jaren 2008 tot en met 2011 is de aangifte vennootschapsbelasting 

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 heeft de RWs met succes de 

herbestedingsreserve geclaimd in de jaren 2008 tot en met 2011. 

Als gevolg van de toepassing van de herbestedingsreserve bedraagt de fiscale 

winst in 2008 tot en met 2011 nihil. De RWs heeft de betaalde belasting over 

de jaren 2008 tot en met 2011 van de Belastingdienst terugontvangen.  
 
Tabel: Teruggaaf VPB 2008-2011 

Belasting jaar Bedrag Datum ontvangst 

2008 € 1.221.030,- 04-02-2013 

2009 € 1.289.500,- 10-10-2011 

2010 € 1.315.000,- 15-05-2012 

2011 € 1.277.500,- 15-05-2012 

Totaal € 5.103.030,-  

 
Strategisch voorraadbeleidsplan  

In 2012 zijn strategische plannen op technisch complexniveau opgesteld. 

In 2013 worden de beheerplannen geëvalueerd en waar nodig aangevuld met 

andere gegevens om het document zo compleet mogelijk te maken. Ook zal in 

2013 een slag worden gemaakt met betrekking tot het verder automatiseren 

van de beheerplannen en het integreren ervan in het bedrijfs-

informatiesysteem van de RWs. 
 
Liquiditeitsprognose 

Om het verloop van onze kasstromen te kunnen volgen is in 2012 met 

betrekking tot de maandelijkse managementinformatie een liquiditeits-

prognose toegevoegd.  

In 2013 zal maandelijks een liquiditeitsprognose worden opgesteld met een 

bijstelling op basis van de werkelijke kasstromen, waarbij een toelichting 

wordt gegeven op significante verschillen. 
 
 
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. 
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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. In 2012 zijn 

daarom in de bedrijfsprocessen die daarvoor in aanmerking komen de fiscale 

aspecten verwerkt. 

 

Tevens is in 2012 een fiscaal statuut opgesteld waarin de volgende 

onderwerpen zijn 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. 
  
Treasurybeleid 

Het vigerende treasurystatuut dateert van 2009. In het statuut is onder 

andere vastgelegd dat beschikbare middelen primair binnen de RWs worden 

aangewend. 

In 2013 wordt het treasurystatuut geëvalueerd. 

De treasurycommissie, bestaande uit de directeur/bestuurder, de manager 

FEZ en een extern treasury deskundige, is in 2012 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. 

 

Met uitzondering van de aankoop van 18 woningen in Binnenstad-Oost zijn alle 

investeringen in  2012 intern gefinancierd.  

 

Evenals in voorgaande jaren is in 2012 geen gebruik gemaakt van derivaten 

om renterisico’s af te dekken. 

 

Om eventueel goedkoper leningen te kunnen aantrekken heeft het WSW  op 

28 februari 2012 een positieve kredietwaardigheidsverklaring afgegeven. 

Tevens heeft het WSW een overzicht verstrekt van het faciliteringsvolume. 

Het faciliteringsvolume voor de jaren 2012 tot en met 2014 bedroeg per 28 

februari 2012 € 4 miljoen, gebaseerd op de door de RWs opgegeven 

investerings- en herfinancieringsprognose over de jaren 2012 tot en met 

2014. Het vrijgegeven faciliteringsvolume was op nul gesteld omdat rekening 

werd gehouden met een afgesloten lening van € 4 miljoen in 2010 met 

storting in september 2012.  
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Op 3 januari 2012 is van de al in december 2010 afgesloten fixe lening bij de 

NWB , bekend onder nummer 2-26967, € 3 miljoen gestort. De vaste rente 

bedraagt 3,86 % en de looptijd van deze lening is 8 jaar tot 2 januari 2020. 

Door de ontstane overliquiditeit is het variabele gedeelte van de roll-

overlening 20024487 bij de NWB zijnde  € 2 miljoen op 2 januari 2012 terug-

gestort. 

 

Eind februari 2010 is een lening overeenkomst gesloten met de NWB, bekend 

onder nummer 1-26544, voor een bedrag van  € 4 miljoen. Storting van dit 

bedrag heeft plaatsgevonden op 4 september 2012. De looptijd van deze 

lening is 5 jaar en de vaste rente is 4,21 %. 

  

Al in juni 2010 zijn voor twee leningen die lopen bij de BNG en die in 2012 in 

aanmerking komen voor een renteconversie nieuwe rentes overeengekomen 

gedurende 10 jaar ná de renteconversie datum.  Daarnaast zijn voor een 

viertal  BNG leningen die in 2013 in aanmerking komen voor een 

renteaanpassing in  december 2012 nieuwe renteafspraken gemaakt. 
 

BNG 

Lening- 

nummer 

Bedrag Restant 

looptijd 

in  jaren 

Huidig rente 

percentage 

Tot datum Nieuw 

renteper-

centage 

t/m datum 

83850 € 416.613,- 23 6,23 % 01/01/2012 3,99 % 31/12/2021 

83507 € 375.855,- 14  6,25 % 01/04/2012 3,98 % 31/03/2022 

83771 € 448.718,- 22 6,41 % 01/01/2013 2,46 % 31/12/2022 

83766 € 520.399,- 12 6,43 % 01/04/2013 2,36 % 31/03/2025 

83845 € 578.077,- 17 6,46 % 01/07/2013 2,58 % 30/06/2023 

83509 € 646.934,- 23 6,50 % 01/10/2013 2,77 % 30/09/2023 

 
Beleggingen 
  
Beleggingen op lange termijn ( > 2 jaar ) 
Mutaties   

In 2012 hebben er geen nieuwe beleggingen op lange termijn (> 2 jaar) 

plaatsgevonden. 

Wel heeft in juli 2012 een uitkering plaatsgevonden aan alle participanten in 

de CV Uithof III in verband met overtollige middelen. Voor de RWs bedroeg die 

uitkering € 350.000,-. De deelname in deze CV bedraagt voor de RWs nà 

genoemde uitkering € 650.000,- nominaal.  
 
Vrijval  

De BNG lening u/g nummer 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 ( < 2 jaar )   

In januari 2012 is de internetspaarrekening bij de SNS opgeheven. De rating 

van deze bank was namelijk gedaald tot A-. In ons treasurystatuut is bepaald 

dat de minimale rating A bedraagt. 

  

In 2012 hebben met betrekking tot de direct opeisbare beleggingen de 

volgende mutaties plaatsgevonden  door de aanwezigheid van overtollige 

middelen onder andere door teruggaaf van vennootschapsbelasting over 2010 

en 2011 en door de storting van al afgesloten geldleningen :  

 in januari 2012 is een 1-jaars fixe deposito van € 1,5 miljoen geplaatst bij 

de ING tegen een rentevergoeding van 3,2 %; 

 in mei 2012  is ook een 1-jaars fixe deposito van € 1,5 miljoen geplaatst 

bij de ING tegen een rentevergoeding van 2,45 % en een storting van  

€ 1,9 miljoen op een spaarrekening bij de ABN-AMRO tegen een variabele 

rentevergoeding van 2,7 %. Dit percentage kan veranderen, afhankelijk 

van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt; 
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 in juni 2012 is nog eens  € 0,6 miljoen op dezelfde spaarrekening bij de 

ABN-AMRO als in mei gestort; 

 in november 2012 is € 2,5 miljoen weggezet bij de Rabo op een 

Bedrijfsbonusrekening, eveneens € 2,5 miljoen op een Vermogen 

Spaarrekening bij de ING en € 0,9 miljoen op de spaarrekening bij de ABN-

AMRO.  

    

Totaal staat er aan spaarrekeningen en deposito’s  per 31 december 2012 uit : 

€ 19.810.980,-. 

 

Specificatie per bank is als volgt : € 7.256.009,- bij de ABN-AMRO bank ,  

€ 7.054.971,- bij de Rabobank en € 5.500.000,-  bij de ING bank. 

In verband met risicospreiding ten opzichte van de banken is geld weggezet 

bij de ABN-AMRO, de RABO en de ING. 
 
Financiële positie 

Het resultaat over 2012 bedraagt € 7,7 miljoen positief en is verbeterd met  

€ 3,7 miljoen ten opzichte van 2011. Deze verbetering van het resultaat is 

vooral veroorzaakt door teruggaaf van VPB over de jaren 2008 tot en met 

2011.  

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 

2012. 
 

Het jaarresultaat in het verslagjaar werd beïnvloed door (bedragen x € 1.000) 
Structureel   
Hogere huuropbrengsten 570  
Hogere rentebaten 284  
Lagere lasten onderhoud 228  
Hogere vergoeding servicekosten 45  
Lagere personeelskosten 3  
Hogere ontvangen erfpacht 46  
Lagere bestuurskosten 3  
Hogere overige bedrijfsopbrengsten 48  
Meer resultaat deelneming 22  
Lagere bijdrage CFV bijzondere projectsteun 36  
Lagere bijdrage CFV saneringssteun 51  
Lagere diverse lasten 6  
  1.342 
   
Incidenteel   
Lagere vennootschapsbelasting 4.812  
Plaatsen rookmelders 18  
Waardeverandering vaste activa  -1.413  
   
Subtotaal positief  3.417 
   
Structureel   
Hogere huisvestingskosten  1  
Hogere algemene kosten 16  
Hogere belastingen en verzekeringen 27  
Hoger bedrag dubieus verklaringen debiteuren 45  

Hogere afschrijvingen 165  
Hogere rentelasten 10  
Hogere kosten leefbaarheid en woonomgeving 40  
Hogere kosten levering goederen en diensten  45  
  349 
   
Incidenteel   
Lager resultaat verkoop woningen  734  
   
Subtotaal negatief  1.083 
   
Totaal saldo hoger jaarresultaat 2012 t.o.v. 2011  3.676 
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Realisatie begroting/jaarresultaat 

Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 7,7 miljoen. 

In de begroting 2012 is rekening gehouden met een voordelig resultaat van 

€ 4,4 miljoen. 

Het verschil wordt in de volgende tabel verklaard. 
 
Tabel: Verschil tussen exploitatiebegroting en de realisatie 

 
Verschil tussen exploitatiebegroting en de realisatie 
 

 
Bedrag x  
€ 1.000 *) 

Meer ontvangsten huren en vergoedingen + 121 
Lagere verkoopopbrengsten woningen - 757 
Hogere overige bedrijfsopbrengsten + 18 
Lagere overige waardeverminderingen vaste activa + 296 
Lagere personeelskosten + 106 

Lagere overige beheerkosten + 101 
Lagere onderhoudskosten woningen + 616 
Lagere kosten leefbaarheid woonomgeving + 64 
Lagere belastingen en verzekeringen + 4 
Lagere kosten leveringen en diensten derden + 3 
Lagere bijdrage CFV heffingen + 51 
Hoger resultaat deelnemingen + 52 
Hogere dubieus verklaringen debiteuren  - 101 
Hoger resultaat rentebaten en –lasten + 289 
Hogere afschrijvingskosten - 127 
Lagere uitgaven rookmelders 
Lagere vennootschapsbelasting 
Hogere diverse lasten 

+ 
+ 

5 
4.644 

-            9  
Verschillen ontstaan door de waardering van de vaste materiele activa in de 
begroting op bedrijfswaarde en de realisatie op basis van historische kostprijs 

 
- 

 
993 

 
Totaal verschil begroting en realisatie 

 
+ 

 
4.383 

*) Toelichting bedragen: 

    bedragen met een + hebben een gunstig effect op het resultaat, bedragen met een – een 

    negatief effect. 

 
Grafiek 26: Bepaling solvabiliteit                                             Grafiek 27: Overzicht vreemd vermogen (x € 1.000) 

 
 

De solvabiliteit is in 2012 met 78,7% vrijwel gelijk gebleven aan 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. 
 
Bedrijfswaarde 

In de jaarrekening 2012 worden de balans en verlies- en winstrekening voor 

het eerst gewaardeerd op bedrijfswaarde voor het sociaal vastgoed en op 

marktwaarde voor het commercieel vastgoed. 

Daarom is er veel aandacht besteed aan het conformeren van de 

bedrijfswaarde berekening hierbij is rekening gehouden met de richtlijn voor 

de jaarverslaggeving RJ645.  
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Voor het commercieel vastgoed is de marktwaarde bepaald op basis van de 

DCF methode. De DCF (Discounted cashflow methode) ofwel de contante 

waarde methode wordt berekend door toekomstige inkomsten en uitgaven 

contant te maken. 

 

Bij de berekening van de bedrijfswaarde en marktwaarde zijn de  

uitgangspunten gehanteerd die in de toelichting op de balans staan. 

 

De bedrijfswaarde voor het sociale vastgoed bedraagt € 90,9 (2011: € 88,7) 

miljoen. Ten opzichte van de boekwaarde betekent dit een overwaarde van  

€ 49,2 (2011: € 47,7) miljoen.  

 

De marktwaarde voor het commerciële vastgoed bedraagt € 4,8 (2011: € 3,5) 

miljoen. Deze stijging komt door de toevoeging van 10 woningen aan de niet-

DAEB portefeuille in 2012. Totaal zitten er nu 29 woningen en 157 garages in 

de niet-DAEB portefeuille. 
 
Grafiek 28: Ontwikkeling jaarresultaat na belasting            Grafiek 29: Ontwikkeling jaarresultaat incl.      

overheidsmaatregelen  

   
 

In grafiek 28 staat het jaarresultaat na belasting. Het jaarresultaat zal zich in 

de periode 2012 tot en met 2017 naar verwachting als volgt ontwikkelen, 

hierbij is rekening gehouden met de richtlijn RJ645. De veelbesproken post 

van de verhuurdersheffing is in deze berekening maar 1 jaar meegenomen en 

de inkomensafhankelijke huurverhoging is niet meegenomen.  

 

In grafiek 29 hebben we de overheidsmaatregelen wel helemaal meegenomen. 

De meegenomen maatregelen betreffen: 

 De verhuurdersheffing oplopend van € 41.000,- in 2013 tot € 1,9 

miljoen in 2017 en verdere jaren. 

 De inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 (4%, 4,5% en 6,5% in 

plaats van de geraamde 2,5%). 

Het jaarresultaat zal na 2 jaren met een klein verlies in 2016 en 2017, 

ondanks alle overheidsmaatregelen, vanaf 2018 weer ieder jaar positief zijn. 

 
Ontwikkeling cashflow operationele activiteiten / Ontwikkeling eigen vermogen 
(Algemene reserve en Herwaarderingsreserve) 

De cashflow operationele activiteiten en het eigen vermogen zullen zich in de 

periode 2012 tot en met 2017 naar verwachting als volgt ontwikkelen: 
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Grafiek 30: verwachte ontwikkeling cashflow operationele            Grafiek 31: verwachte ontwikkeling eigen vermogen 

activiteiten 

   
 

De getallen in de de grafiek “verwachte ontwikkeling eigen vermogen” is 

inclusief een herwaarderingsreserve die ontstaat als gevolg van de gewijzigde 

waarderingsgrondslag volgens de RJ645, waarbij het vastgoed gewaardeerd 

wordt op bedrijfswaarde in tegenstelling tot de historische kostprijs. 
 

Financiële meerjarenprognose 2012-2017  

Uit de in 2013, op basis van de jaarrekening 2012, bijgestelde 

meerjarenprognose tot en met 2017 blijkt dat het eigen vermogen stijgt van  

€ 96,3 miljoen eind 2012 tot  € 126,9 miljoen eind 2017. 
 
In deze meerjarenprognose is rekening gehouden met de volgende investeringen: 
  

Projectnaam Aantal Totale 
stichting 
kosten 

Rendabel Onrendabel Jaar in 
exploitatie 

  

Project Binnenstad Oost 22 1.485.000 1.485.000 0 2013 

Project Binnenstad Oost  
Aankoop 18 

2.880.000 2.009.000 871.000 2013 

Project Binnenstad Oost  
Aankoop 10 

950.000 880.000 70.000 2013 

Herstructurering Lijsterberg 
Valleiweg  63 

13.192.000 7.122.000 6.070.000 2013-2015 

Herstructurering Vreewijk  82 18.627.000 9.729.000 8.898.000 2015-2018 

Totaal 195 37.134.000 21.225.000 15.909.000   

 

Het totaalbedrag aan investeringen (stichtingskosten) bedraagt circa 37,1 

miljoen, daarvan is circa 15,9 miljoen onrendabel. 

Van deze 15,9 miljoen is al € 6,9 miljoen afgeboekt ten laste van de Verlies- 

en Winstrekening in 2010 en 2012: 

 

Herstructurering Valleiweg   € 6.053.000  

Aankoop 18 woningen Binnenstad Oost €    871.000 

Aankoop 10 woningen Binnenstad Oost €     70.000 

Totaal:     € 6.994.000 

 

De genoemde investeringsbedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2012. 

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 van het BBSH. 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 op het gebied van de volkshuisvesting” 

zoals omschreven in artikel 11 van het BBSH. 

 

 

Rhenen, 29 april 2013 

 

 

 

 

 

E.P. van Dijk, directeur/bestuurder 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 14 mei 2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 

drs. G.R. Staal, voorzitter   G.J.M. Dorrestijn, vicevoorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. D.M. Gudden, lid    J. de Jong, lid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

G. Ploeg, lid  
 



Jaarrekening 2012
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING 

  
 

 

Regelgeving 
 

De Rhenense Woningstichting (RWs)  heeft de geconsolideerde en enkelvoudige 

jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit 

Beheer Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW 2 Titel 9 voor, 

behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Verder zijn de door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645  “Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting” (herzien 2011) in het bijzonder.   

 

Stelselwijziging 
 

Wijzigingen Richtlijnen 645 

Met ingang van het boekjaar 2012 is de herziene Richtlijn 645 “Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting” van toepassing. 

De voor de RWs belangrijkste wijzigingen en keuzes zijn: 

-het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau onderverdeeld naar sociaal en 

commercieel vastgoed op basis van de criteria van de beschikking van de Europese 

Commissie van 15 december 2009; 

-in 2012 heeft de RWs de keuze gemaakt om het sociaal vastgoed te kwalificeren als 

bedrijfsmiddel en het commercieel vastgoed als vastgoedbelegging; 

-het sociaal vastgoed wordt gewaardeerd tegen bedrijfswaarde en het commercieel 

vastgoed tegen marktwaarde; 

-bij toepassing van de bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag vervalt de post  “mutatie 

actuele waarde” in de winst- en verliesrekening en worden waardevermeerderingen van 

het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel (gewaardeerd tegen bedrijfswaarde) conform de 

algemeen geldende RJ-richtlijnen rechtstreeks in het eigen vermogen verantwoord ( i.c. 

onder de overige reserves aangezien de herziene Richtlijn 645 geen post 

herwaarderingsreserve kent); 

-bij toepassing van de bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag wordt afgeschreven over 

de bedrijfswaarde. 

 

Wijziging waarderingsgrondslagen  

De hiervoor genoemde RJ-wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat de 

RWs haar stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2012 heeft gewijzigd op de 

volgende onderdelen: 

a herclassificatie van het bezit naar sociaal en commercieel vastgoed, waarbij de tot 

 en met 2011 voor deze beide typologieën gevolgde historische kostenwaardering 

 vanaf 2012  is vervangen door het actuele waardemodel  i.c. de bedrijfswaarde 

 voor het sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel en de reële waarde  

 i.c. de marktwaarde voor het commercieel vastgoed. De waardering tegen actuele 

 waarde draagt bij aan een verdere verbetering van het inzicht in het resultaat, de 

 waarde van het bezit en de vermogenspositie.  

b de waarderingskeuze voor de bedrijfswaarde als invulling van de actuele waarde 

 inzake het sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel, welke keuze is 

 gebaseerd op het beleid waarbij met name het realiseren van de 

 volkshuisvestelijke taken centraal staat. 

c aanpassingen van de bedrijfswaarde-uitgangspunten wegens het vervallen van de 

 rentabiliteitswaardecorrectie, het uitsluitend inrekenen van vastgoedgerelateerde 

 kosten en het verlengen van de restant levensduur bij doorexploitatie van 

 minimaal 10 jaar naar minimaal 15 jaar in het geval nog geen concrete sloop- of 

 verkoopbesluiten zijn genomen. 
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d als gevolg van de onder punt c genoemde wijzigingen is het onrendabele deel van 

 de sociale vastgoedontwikkelprojecten  bij aanvang boekjaar en voorafgaand 

 boekjaar  (indien een jaar eerder al in ontwikkeling) herrekend. 

 

Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat  

De wijzigingen in de waarderingsgrondslag zoals genoemd bij de onderdelen a tot en met 

d zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende 

cijfers 2011 in de jaarrekening 2012 zijn aangepast. 

De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de 

nieuwe waarderingsgrondslag al van toepassing was in voorgaande boekjaren. 

 

Herwaardering en belastinglatenties      

De herwaardering van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel, als gevolg 

van de grondslagwijziging van historische kosten naar bedrijfswaarde leidt niet tot een 

hogere commerciële boekwaarde dan de fiscale boekwaarde. Bovendien ligt de fiscale 

boekwaarde onder de afschrijfbare (WOZ) bodemwaarde. De fiscale boekwaarde gaat  

pas teniet als in de toekomst eerst bij sloop de bouwbestemming zou komen te 

vervallen. Gezien de lange looptijd van het actief en de onzekerheid dat bij sloop in de 

toekomst  de bouwbestemming vervalt, tendeert de actieve belastinglatentie over het 

verschil tussen de (geherwaardeerde) boekwaarde in de jaarrekening en de fiscale 

boekwaarde contant gemaakt derhalve naar nihil. Om die reden is bij deze herwaardering 

geen rekening gehouden met de invloed van latente belastingen op het vermogen en 

resultaat. 

 

Oordelen en schattingen      

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 

vormt het bestuur van de RWs zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste 

oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa (zowel het sociaal als het 

commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en 

latente belastingen.   

 

Balanswaardering 
 

Materiële vaste activa 

 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

Classificatie en kwalificatie 

Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd nar sociaal en commercieel 

vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese 

Commissie van 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 

instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een 

huurprijs tot aan de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige 

sociale vastgoed. 

 

Maatschappelijk vastgoed  is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan 

maatschappelijke organisaties, waaronder zorg- en culturele instellingen en 

dienstverleners en dat tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-

beschikking van 15 december 2009.  

Op deze bijlage is ook een dorpsbibliotheek vermeld. Onze bibliotheek is door het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als dorpsbibliotheek gekwalificeerd en valt 

dus onder sociaal vastgoed. 

 

De RWs heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als bedrijfsmiddel 

gekwalificeerd, gelet op ons beleid waarbij vooral het realiseren van de 

volkshuisvestelijke taken centraal staat. Als gevolg hiervan wordt het sociaal vastgoed 

beschouwd als bedrijfsmiddel. 
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Waardering bij eerste verwerking 

Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de 

kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

De afschrijving vangt aan zodra het sociaal vastgoed beschikbaar is voor exploitatie. 

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden in het jaar dat de exploitatie in de 

toekomst wordt beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar verantwoord. 

 

Waardering na eerste verwerking  

Het sociaal vastgoed  in exploitatie (gekwalificeerd als bedrijfsmiddel) wordt na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde (welke veelal lager is dan de 

vervangingswaarde), onder aftrek van van lineaire afschrijvingen gebaseerd op de 

verwachte gebruiksduur en met toepassing van de componentenbenadering. Uit 

pragmatische overwegingen is alleen van de laatste vijf in exploitatie gebracht sociaal 

vastgoed de componentenbenadering toegepast. 

 

Complexindeling   

Het woningbezit is opgedeeld naar complexen, waarvoor per complex een daarop gericht 

beleid is bepaald. Bij de indeling naar complexen is bepalend de de differentiatie in de 

vastgoedsturing ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte aanpak. 

Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en prijsklasse. De 

indeling sluit derhalve aan op het strategische vastgoedbeleid. 

 

Herwaardering  

Waardevermeerderingen als gevolg van verschillen tussen de boekwaarde op, basis van 

de bedrijfswaarde en de boekwaarde op basis van de historische kosten  worden 

rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. 

Positieve verschillen tussen de boekwaarde op basis van de bedrijfswaarde en de 

boekwaarde op basis van de historische kosten worden conform RJ Richtlijn 645 (herzien 

2011) alinea 506 als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.   

 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 

 

Vastgoed 

Het betreft investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen  

(herstructurering). Waardering vindt plaats tegen de kostprijs (verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs) onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen als gevolg van 

een lagere realiseerbare waarde (bedrijfswaarde). 

 

Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening verantwoord bij het 

aangaan van feitelijke investeringsverplichtingen inzake het sociaal vastgoed. Hiervan is 

sprake zodra voldaan wordt aan de criteria “intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd”. Intern geformaliseerd: zodra het bestuur het onomkeerbare besluit 

heeft genomen. Extern gecommuniceerd : zodra hierover uitingen zijn gedaan naar 

huurders, de gemeente en overige belanghouders. 

 

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd 

tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervangingsprijs), minus eventuele 

investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend 

met een eventuele restwaarde.  
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Vastgoedbeleggingen  

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

 

Classificatie 

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en 

commercieel vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de 

Europese Commissie van 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 

instellingen. Op grond van deze criteria omvat het commercieel vastgoed de woningen 

met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en alle garages. 

 

Waardering bij eerste verwerking 

Bij de eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd 

tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief 

transactiekosten  minus eventuele investeringssubsidies. 

 

Waardering na eerste verwerking 

Na eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie vanaf boekjaar 2012 

gewaardeerd tegen reële waarde overeenkomstig het actuele waardemodel van RJ 213 

“Vastgoedbeleggingen”. De reële waarde wordt bepaald met inachtneming van de 

relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten instellingen actief 

zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH. 

Wegens het ontbreken van courante prijzen op een actieve markt wordt de reële waarde 

bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen. De aannames van de 

kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling 

die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen) 

aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop de 

toegelaten instellingen actief zijn. 

Op het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de reële waarde wordt op 

grond van RJ 213 “Vastgoedbeleggingen” niet afgeschreven.   

 

Te vorderen BWS-subsidies 

Dit betreft de nog te ontvangen subsidies voor de in exploitatie zijnde materiële vaste 

activa welke gebouwd zijn onder de toepassing van de regeling Besluit Woninggebonden 

Subsidies. 

De vordering is opgenomen tegen de contante waarde van de uit hoofde van de BWS 

toegezegde bedragen (subsidiebeschikkingen inzake de voorgecalculeerde jaarlijkse 

exploitatietekorten) en wordt jaarlijks verminderd met de door de budgetbeherende 

instanties beschikbaar gestelde bijdragen. 

De te vorderen subsidies zijn op het moment waarop de aanspraak is ontstaan voor het 

volledige bedrag opgenomen, onder aftrek van de jaarlijks ontvangen termijnen en 

verhoogd met rente over het jaarlijks resterend saldo tegen het subsidierendement. 

 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen  

Een latente belastingvordering of –verplichting wordt gevormd voor tijdelijke verschillen 

tussen de waardering van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale 

grondslagen. Verder wordt een latente belastingvordering opgenomen voor verrekenbare 

tijdelijke waarderingsverschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie 

voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn 

voor verrekening. 

Bij de inschatting van verrekenbare fiscale winsten wordt geen rekening gehouden met 

toekomstige (beleids)beslissingen. 
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De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen 

de op het einde van het boekjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in de 

komende jaren geldende tarieven, voor zover al bij wet vastgelegd. 

 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa als de 

verwachte looptijd langer is dan een jaar. 

De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.   

 

Fiscale eenheid   

Tussen de RWs en Buitenhof Vastgoed I BV bestaat een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. 

De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats uitgaande van de 

situatie dat de RWs met Buitenhof Vastgoed BV afrekent alsof Buitenhof Vastgoed 

zelfstandig belastingplichtig is. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke 

in een zakelijke transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt 

waardering plaats tegen de kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor onïnbaarheid. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden (rekening-courant en spaarrekeningen) en 

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Voorzieningen onrendabele investeringen en herstructureringen 

Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake sociaal 

vastgoed in ontwikkeling worden op het moment dat sprake is van een feitelijke 

verplichting (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd)  als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe 

de investeringen en herstructureringen gaan behoren. Indien en zover de verwachte  

verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit 

meerdere een voorziening gevormd. 

 

 

 

Resultaatbepaling 
 
Algemeen 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze 

gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

grondslagen voor  waardering en toegerekend aan het verslagjaar, waarop zij betrekking 

hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden  

voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden 

voor het opnemen van voorzieningen. 

 

Bedrijfsopbrengsten 

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke 

kenmerkend zijn voor het bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de 

opbrengst respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop van woningen uit het 

eigen bezit en leveringen van aanvullende diensten jegens huurders. 
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Huuropbrengsten 

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de 

geleverde prestaties. 

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de RWs, 

rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, 

maximaal redelijke huur) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en 

onïnbaarheid. 

 

Vergoedingen  

Dit betreft de vergoedingen die de huurders naast de nettohuur verschuldigd zijn voor 

energielevering, schoonmaakkosten, enzovoorts. De vergoeding is gebaseerd op 

geraamde kosten. Jaarlijks vindt op basis van werkelijke kosten afrekening of 

verrekening plaats. 

 

Vergoedingsderving 

Hieronder zijn begrepen de vergoedingen die niet ontvangen worden door leegstand. 

 

Resultaat verkochte woningen 

De verkoop van woningen uit ons eigen bezit is een regulier onderdeel van de 

bedrijfsactiviteiten en wordt daarom als onderdeel van de omzet verantwoord. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten   

Hieronder vallen onder andere aan derden doorberekende kosten  voor overige 

dienstverlening inzake administratieve dienstverlening, inschrijfgelden woningzoekenden, 

inschrijfgelden onderhoudsabonnement, e.d. 

 

Bedrijfslasten   

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De  afschrijvingen op het sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de 

bedrijfswaarde aan het begin van het boekjaar.  De afschrijvingen op onroerende en 

roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis 

van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde van de 

opstallen wordt geen rekening gehouden aangezien wordt uitgegaan van sloop aan het 

einde van de economische levensduur, tenzij bij sociaal vastgoed in exploitatie de 

woningen binnen vijf jaar worden verkocht in welk geval de afschrijving wordt gestopt 

gelet op de hogere restwaarde door verkoop dan de boekwaarde.    

 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa  

Hieronder worden afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane 

juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake sociaal vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor de eigen exploitatie. 

 

Lasten onderhoud  

Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte werkzaamheden 

verantwoord, voor zover de werkzaamheden in het rekeningjaar hebben plaatsgevonden. 

 

Leefbaarheid woonomgeving  

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale en fysieke activiteiten 

opgenomen. 

De uitgaven voor sociale activiteiten omvatten de kosten voor het bestrijden van 

woonoverlast, de kosten voor zorgbemiddeling en het verstrekken van sponsorgelden 

voor activiteiten die een relatie hebben met het wonen of de leefbaarheid. 

De uitgaven voor fysieke activiteiten omvat onder andere het in stand houden en waar 

mogelijk verbeteren van de woonomgeving en de leefbaarheid. Te denken valt aan 
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onderhoud van groenvoorzieningen, schoonhouden van trappenhuizen, vervangen van 

teerhoudend asfalt van achterpaden door herbestrating met klinkers. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen  

Hieronder wordt de jaarlijkse waardeverandering opgenomen van het tegen reële waarde 

(marktwaarde)  gewaardeerd commercieel vastgoed in exploitatie. 

 

Overige bedrijfslasten  

Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de 

gewone  bedrijfsvoering zoals huisvestingskosten, bestuurskosten, algemene kosten, 

overige personeelskosten, belastingen, verzekeringen, levering goederen en diensten. 

 

Rentebaten en rentelasten  

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verkiesrekening verwerkt rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag 

bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. 

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van 

de resterende hoofdsom. 

 

Vennootschapsbelasting  

Deze belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en 

verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten 

en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen 

en –schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigen in het belastingtarief, herbeoordeling 

van de mogelijkheid tot  realisatie van latente belastingvordering en of een wijziging van 

de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost. 
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GECONSOLIDEERDE BALANS

 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

- sociaal vastgoed in exploitatie 90.914 88.680

- sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.025 1.416

- onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 78 55

Totaal materiële vaste activa 93.017 90.151

Vastgoedbeleggingen

- commercieel vastgoed in exploitatie 4.769 3.529

- commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 4.769 3.529

Financiële vaste activa

- andere deelnemingen 425 906

- vorderingen op maatschappijen met deelname 1.102 1.102

- latente belastingvordering 20 57

- leningen ug 576 576

- overige effecten 1 1

- te vorderen BWS subsidies 50 72

Totaal financiële vaste activa 2.174 2.714

Totaal vaste activa 99.960 96.394

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

- huurdebiteuren 102 76

- gemeenten 4 2

- belastingen en premies sociale verzekeringen 1.395 0

- overige vorderingen 10 266

- overlopende activa 406 394

Totaal vorderingen 1.917 738

Liquide middelen 20.511 8.280

Totaal vlottende activa 22.428 9.018

TOTAAL ACTIVA 122.388 105.412
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 (bedragen x € 1.000)

PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 96.278 83.100

Totaal groepsvermogen 96.278 83.100

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 4.090 5.770

Voorziening latente belastingverplichtingen 84 163

Totaal voorzieningen 4.174 5.933

LANGLOPENDE SCHULDEN

- leningen kredietinstellingen 18.368 13.834

- bouwfonds stimuleringsleningen 12 81

Totaal langlopende schulden 18.380 13.915

KORTLOPENDE SCHULDEN

- schulden aan leveranciers 1.071 591

- schulden aan gemeenten 27 29

- belastingen en premies sociale verzekeringen 1.708 1.262

- overige schulden 44 44

- overlopende passiva 706 538

Totaal kortlopende schulden 3.556 2.464

TOTAAL 122.388 105.412

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2012, pagina 71



                            Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over 2012

(bedragen x € 1.000)

Rekening Rekening

Omschrijving 2012 2011

Bedrijfsopbrengsten

Huren 10.985 10.415

Opbrengsten servicecontracten 570 525

Resultaat verkochte woningen -2 732

Overige bedrijfsopbrengsten 148 54

Som der bedrijfsopbrengsten 11.701 11.726

Bedrijfslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.111 1.946

Overige waardeveranderingen vaste activa -296 -1.709

Lonen en salarissen 721 749

Sociale lasten inclusief pensioenlasten 227 216

Onderhoudslasten 2.163 2.391

Leefbaarheid woonomgeving 81 41

Overige bedrijfslasten 2.287 2.253

Som der bedrijfslasten 7.294 5.887

Bedrijfsresultaat 4.407 5.839

Financiele baten en lasten

Resultaat deelnemingen 52 30

Rentebaten 579 295

Rentelasten 689 679

Saldo financiële baten en lasten -58 -354

Resultaat voor belastingen 4.349 5.485

Vennootschapsbelasting 3.426 -1.386

Groepsresultaat na belastingen 7.775 4.099
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Toelichting op de geconsolideerde balans
( x € 1.000,- )

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.2012 31.12.2011

- Sociaal vastgoed in exploitatie 90.914 88.680

- Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.025 1.416

- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 78 55

Totaal 93.017 90.151

Het verloop van deze posten is als volgt:

Stand per 1 januari 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Bedrijfswaarde resp. Aanschafwaarde 65.078 57.877 1.416 4.065 111 111

Cumulatieve afschrijvingen en waarderingen -19.582 -17.671 -56 -44

Boekwaarde vóór stelselwijziging 45.496 40.206 1.416 4.065 55 67

Stelselwijziging 43.184 47.497

Boekwaarde na stelselwijziging 88.680 87.703 1.416 4.065 55 67

Mutaties 2012:

Opleveringen 7.078 -6.920

Aankopen en verbeteringen 166 325

Desinvesteringen -409 -202

Herclassificatie -400

Herwaardering 4.972 -4.313

Afwaarderingen -1.219 -1.154

Terugname afwaarderingen

Overige mutaties 1.828 5.425 39

Afschrijvingen -2.095 -1.911 -16 -12

Totaal van de mutaties 2.234 977 609 -2.649 23 -12

Stand per 31 december

Bedrijfswaarde resp. Aanschafwaarde 64.435 65.078 3.244 2.570 150 111

Cumulatieve afschrijvingen en waarderingen -21.677 -19.582 -1.219 -1.154 -72 -56

Herwaarderingen 48.156 43.184

Boekwaarde per 31 december 90.914 88.680 2.025 1.416 78 55

Afschrijvingen

In het kader van RJ 645 (herzien 2011) is vanaf boekjaar 2012 de afschrijving op het sociaal vastgoed gewijzigd van annuïtair naar lineair en tevens gebaseerd

op de componentenbenadering 1). Vanaf 2008 wordt echter al lineair afgeschreven. Onder RJ 645 (2005) werden geen afschrijvingen op de bedrijfswaarde

toegepast. Deze wijziging is als stelselwijziging in de jaarrekening 2012 verwerkt (zie onder Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de enkel-

voudige en geconsolideerde jaarrekening, paragraaf Stelselwijzigingen).

(1)

De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn, onder toepassing van de componentenbenadering bepaald volgens de lineaire methode op basis van

de volgende verwachte gebruiksduur:

- Grond Geen afschrijving

- Opstal 50 jaar

- Inrichting (keuken, badkamer, cv, ed) 25 jaar

- Werktuigbouwkundige en Elektronische installaties (W/E) 20 jaar

- Liftinstallatie 25 jaar

- Isolatie 20 jaar

In 2012 hebben de volgende investeringen plaatsgevonden:

Ad Sociaal vastgoed in exploitatie

* Aanbrengen van isolatie, doucheverbetering,  plaatsen van CV-installaties en individuele woningverbetering in diverse complexen tot een 

totaalbedrag van € 165.765,-.

Dit bedrag is onder te verdelen in:

- CV-installaties 41.128,00

- Isolatie muren en daken 18.644,00

- Isolatie kozijnen 26.968,00

- Doucheverbetering 47.708,00

- Dakramen en dakkappellen 25.189,00

- Luxe keukens 6.128,00

- Overige woningverbeteringen 0,00

165.765,00

In 2012 hebben de volgende desinvesteringen plaatsgevonden:

* Geen

Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed in ontw 

bestemd voor eigen exploitatie

Onroerende en roerende zaken 

t.d.v. exploitatie
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Uitgangspunten bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt gevorm door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatie-

lasten over de geschatte resterende levensduur van de complexen. De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van het sociaal vastgoed totdat het

vastgoed door sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige bestemming van het sociaal vastgoed

(i.c. sociale huurwoning). De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur

weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van toepassing zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex.

Deze veronderstellingen zijn nader geconcertiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten.

De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting waarbij voor de verwachte kosten van

contractueel aangegane onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar de contractsperiode is

ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component.

Voor latere jaren worden de kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting gebruikmakend van een vast groeipercentage voor

inflatie en huurstijging.

Bij de bedrijfswaarde parameters zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Stijgingsparameters:

1e 5 jaar na 5 jaar 1e 5 jaar na 5 jaar

- Huurverhoging 2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

- Huurharmonisatie Maximaal 5 jaar meenemen Maximaal 5 jaar meenemen

- Huurderving 0,60% 0,60% 0,40% 0,40%

- Mutatiegraad 6,40% 6,40% 5,80% 5,80%

- Stijging exploitatieuitgaven 2,00% 3,00% 2,25% 2,25%

- Stijging onderhoudsuitgaven 2,00% 3,00% 2,75% 3,00%

Volumeparameters:

- Klachten- en mutatieonderhoud per VHE € 375 € 345

- Planmatig en groot onderhoud per complex Volgens begroting Volgens begroting

- Directe exploitatielasten (Bel. En Verz.) per VHE € 338 € 317

- Overige indirecte exploitatielasten per VHE € 1.050 € 1.030

- Verhuurdersheffing alleen voor 2013 41.000 0

- Leefbaarheidsuitgaven totaal in bedrijfswaarde 122.500 145.000

Discontering:

- Diconteringsvoet (medionummerando) 5,25% 5,25%

- Contantmakingsperiode Minimaal 15 jaar Minimaal 15 jaar

Overige aspecten:

- Restwaarde grond 20.000 20.000

- Kosten sloop, woonrijpmaken etc. 10.000 10.000

- Verkopen 5 jaar meenemen 5 jaar meenemen

Analyse stijging bedrijfswaarde

De stijging van de bedrijfswaarde inzake het sociaal vastgoed in exploitatie in 2012 is als volgt te analyseren:

Verloop bedrijfswaarde 2012:

Bedrijfswaarde 2011 (kasstromen) in euro's 88.679.572 Opmerkingen

Autonome ontwikkeling

Vrijval kasstromen -5.740.812 Wegvallen van positieve kasstromen 2012.

Effect een jaar opschuiven 7.548.482 Kasstromen komen één jaar dichterbij.

Subtotaal autonome ontwikkeling 1.807.670

Voorraadmutaties

Verkoop 157.579 Vijf woningen geraamd, nul verkocht.

Sloop 679.940 Minder woningen gesloopt dan gepland.

Verbeteringen -5.881 Minder huurverhoging ontvangen dan berekend

via de verbeteringen

Transformatie 2012 -610.736 10 eenheden zijn van sociaal vastgoed naar

commercieel vastgoed gegaan

Aankoop 0

Overige nieuwe vhe's 0

Overige mutaties woninggegevens -8.578 Verandering WWS punten enkele VHE's.

Subtotaal voorraadmutaties 212.324

Parameterwijzigingen

Indexaties * 1.592.486 Wijzigingen parameters, zie toelichting.

Disconteringsvoet 0 Geen wijzigingen.

Levensduur 0 Geen wijz, in herrekening 2011 al meegenomen

Mutatiegraad 326.950 Mutatiegraad is aangepast van 5,8% naar 6,4%.

Hierdoor meer mutaties en andere verkopen.

Subtotaal parameterwijzigingen 1.919.436

Wijzigingen exploitatiebeleid

Huren -1.128.654 Het nieuwe streefhuurbeleid heeft een negatief

effect op de bedrijfswaarde.

Huurderving -291.105 Als gevolg van hogere huurderving

(0,4% naar 0,6%) ontstaat een negatief effect.

Onderhoud -1.982.056 De onderhoudsuitgaven zijn in de nieuwe mjb

hoger dan bij de vorige

Baten/lasten** 4.673.838 Zie toelichting.

Subtotaal wijzigingen exploitatiebeleid 1.272.023

Wijzigingen (des)investeringsbeleid

Verkoop -869.580 Verkoopprognose naar beneden bijgesteld.

Sloop -2.108.445 Vanwege het 5 jaar meenemen van sloop komen

er in 2017 nog 20 woningen bij.

Subtotaal wijzigingen (des)investeringsbeleid -2.978.025

Bedrijfswaarde 2012 (kasstromen) 90.913.000

2012 2011

2012 2011

Jaarverslag Rhenense Woningstichting 2012, pagina 74



Toelichting:

*

Een aantal parameters is gewijzigd wegens voortschrijdend inzicht. De eerste 5 jaar zijn eigen beleid. De jaren erna hebben wij de WSW normen gehanteerd.

NIEUW 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Looninflatie 0,00% 2,25% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Bouwindex 0,00% 2,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Onderhoudsindex 0,00% 2,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Marktindex -6,80% -7,00% 1,20% 1,82% 2,56% 3,16%

OUD 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prijsinflatie 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Looninflatie 0,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%

Bouwindex 0,00% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00%

Onderhoudsindex 0,00% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00%

Marktindex 1,76% 1,03% 1,20% 1,82% 2,56% 3,16%

**

In het exploitatiebeleid zijn een aantal zaken gewijzigd, de grote afwijkingen staan hieronder genoemd.

Omschrijving in € Opmerking

Verhuurdersheffing 7.326.842 Vorig jaar is de verhuurdersheffing voor 10 jaar meegenomen, nu maar 1 jaar.

Saneringsteun 731.262 In 2011 ingerekend, in 2012 niet

Veiligheid hang- en sluitwerk -631.606 Nieuwe begrotingspost i.v.m. politiekeurmerk voor alle woningen. 

Belastingen en verzekeringen -424.456 Stijging van de overheidsbelastingen en verzekeringen.

Leefbaarheid -1.651.273 Daling door uitgaven leefbaarheid die niet-woning gerelateerd zijn weg te laten

Dynamisch achterstallig onderhoud -361.762 Hogere geraamde uitgaven voor deze post.

Restwaarde -409.789 Restwaarde i.o.m. accountant gewijzigd naar opbrengst van 20k en kosten van 10k

Overige zaken 94.620 Overige kleine veranderingen op basis van begroting.

Totaal 4.673.838

Ad Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Herstructurering Valleiweg/Lijsterberg

Dit project omvat drie identieke flats. De eerste flat (24 woningen en 12 garages) is in 2012 gesloopt. Vervangende nieuwbouw (21 woningen) vindt

momenteel plaats. De verwachting is dat deze flat in september 2013 opgeleverd wordt en nog in het derde kwartaal 2013 in exploitatie zal worden genomen.

De sloop van de tweede flat zal plaatsvinden in september 2013. Kort erna zal de nieuwbouw van flat 2 (ook 21 woningen) starten. De verwachting is dat deze

in september 2014 zal worden opgeleverd. De derde flat zal naar vervolgens in de loop van 2014 gesloopt gaan worden. Ook dan zal kort na de sloop de

nieuwbouw van nog eens 21 appartementen starten. Naar verwachting is eind 2015 het gehele project gereed.

Aankoop woningen in project Binnenstad Oost

Eind 2010 is ons complex "De Droge Doelen" inclusief grond waarin 30 HAT-eenheden zaten verkocht aan Planoform. Direct erna is het pand gesloopt

en bouwrijp gemaakt als onderdeel van het geheel nieuwe project "Binnenstad Oost". Dat project bestaat uit koop- en huurwoningen, commerciele ruimten

en een parkeergarage. De RWs  neemt deel aan dit project door de aankoop van 22 HAT eenheden en 18 appartementen. In 2013 zijn nog eens 10

appartementen aangekocht. Alle appartementen zullen in 2013 worden opgeleverd en in exploitatie worden genomen.

Aanloopkosten herstructurering Vreewijk e.o.

Vanaf 2010  zijn aanloopkosten gemaakt ten behoeve van de herstructurering van Vreewijk. Te denken valt aan kosten zoals de bewonerscommissie,

procesmanagement, adviseurs en architectkosten. Helaas is het niet gekomen tot een anterieure overeenkomst met de gemeente. In 2013 is opdracht

gegeven aan een bureau tot het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan om er voor te zorgen dat er toch nieuwbouw gepleegd zal worden.

De uitgaven van de lopende projecten zijn hieronder gespecificeerd. De afwaardering betreft het salderen van de uitgaven met de eerder opgenomen

voorziening voor onrendabele toppen per project. Wat overblijft is geactiveerd en staat onder het kopje "Investeringen".

Uitgaven Afwaardering Investeringen

(cumulatief)

Aanloopkosten herstructurering Valleiweg/Lijsterberg 1.432 1.432 0

Aanloopkosten herstructurering Vreewijk (oa kosten Bewonerscommissie) 402 0 402

Inbreng Droge Doelen in Binnenstad-Oost en aankoop 40 appartementen 2.565 872 1.693

Totaal 4.399 2.304 2.095

Ad Onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode op basis van de volgende

verwachte gebruiksduur:

- Automatisering 3 tot 5 jaar

- Bedrijfsauto's 3 tot 4 jaar

- Inventaris 5 tot 15 jaar

In 2012 is de bedrijfsauto voor de directeur-bestuurder vervangen door een nieuwe. De investering van de nieuwe auto bedroeg € 40.776,-.

De inruilwaarde van de oude auto bedroeg € 19.161,-.

Ook is in 2012 de bedrijfsauto voor de opzichters vervangen door een nieuwere. De investering van de vervangende auto bedroeg € 15.000,-

De inruilwaarde van de oude auto bedroeg € 4.000,-.

Ten behoeve van de automatisering is in 2012 nieuwe hardware aangeschaft voor een totaalbedrag van € 6.227,-.
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Vastgoed beleggingen 31.12.2012 31.12.2011

Commercieel vastgoed in exploitatie 4.769 3.529

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

Totaal 4.769 3.529

Het verloop van deze posten is als volgt:

Boekwaarde = Marktwaarde

Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie

Commercieel 

vastgoed in 

ontw bestemd 

voor eigen 

exploitatie

Stand per 1 januari 2012 2012 2012

Boekwaarde 1 januari 2012 volgens jaarrekening 2011 3.529 0

Stelselwijziging 0 0

Boekwaarde 1 januari na stelselwijziging 3.529 0

Mutaties 2012:

Opleveringen 0 0

Investeringen 0 0

Desinvesteringen -67 0

Herclassificatie 139 0

Aanpassing reële waarde 1.168 0

Overige mutaties 0 0

Boekwaarde 31 december 2012 4.769 0

Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie

Commercieel 

vastgoed in 

ontw bestemd 

voor eigen 

exploitatie

Stand per 1 januari 2011 2011 2011

Boekwaarde 1 januari 2012 volgens jaarrekening 2011 882 0

Stelselwijziging 2.098 0

Boekwaarde 1 januari na stelselwijziging 2.980 0

Resultaateffect 2011 wegens stelselwijziging 1 januari 2012 0 0

Mutaties 2012:

Opleveringen 0 0

Investeringen 0 0

Desinvesteringen 0 0

Herclassificatie 0 0

Aanpassing reële waarde 549 0

Overige mutaties 0 0

Boekwaarde 31 december 2012 3.529 0

Ad Commercieel vastgoed in exploitatie

Uitgangspunten reële waarde:

Aangezien de waardering van het commercieel vastgoed niet kan worden afgeleid van courante/recente prijzen op de vastgoedmarkt, is de reële waarde

benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (Discounted Cash Flow methode). De toekomstige kasstromen

worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. De reëele waarde als waarderingsgrondslag in de jaarrekening wordt bepaald

als de meest waarschijnlijke prijs, die redelijkerwijs op de markt te krijgen is, berekend op basis van beide scenario's. 

De contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt dehalve berekend op basis van marktconforme uitgangspunten. Verder wordt rekening gehouden

met bestaande juridische en feitelijke verplichtingen, verbonden aan het vastgoed waaronder de huidige huurcontracten.

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de

veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.

De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar, met gebruikmaking van een gemiddelde mutatiegraad, een indexeringsvoet en een

disconteringsvoet (zie onderstaande tabel). Daarnaast wordt de eindwaarde ultimo 15e jaar bepaald door de huuropbrengst van het 15e jaar te delen door de

exit yield (rendementseis). De door de groep gehandeerde exit yields liggen tussen 6% en 7% en zijn afhankelijk van de veroudering van het actief uit hoofde

van locatie, economisch/marktechnisch en bouwtechnisch oogpunt.

De parameters zijn bepaald door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur.

2012 2011

Prijsinflatie 2,13% 2,18%

Bouwkostenstijging 2,13% 2,26%

Looninflatie 3,00% 3,11%

Disconteringsvoet

* IFRS 2,51% 3,06%

* Risico-opslag 5,75% 5,39%

Totaal 8,26% 8,45%

Mutatiegraad 5,00% 5,00%

Onderhoudsnorm per vhe 972 940

Beheernorm per vhe 632 629

Splitsingskosten 406 401

Verkoopkosten 1.858 1.993

Exit Yield doorexploiteren 6,56% 6,51%

Exit Yield uitponden 6,90% 6,88%
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Aanvullende informatie

Zekerheden

Er zijn geen activa als zekerheid gesteld voor de verstrekte leningen.

Verzekering

De onroerende zaken en roerende zaken in exploitatie zijn per 31 december 2012 voor € 217 miljoen verzekerd tegen het risico van

brand- en stormschade.

Actuele waarde 

De waarde in het economisch verkeer volgens de onroerend zaak belasting 2012 bedroeg circa € 357 miljoen (prijspeil 1-1-2011)

Financiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.2012 31.12.2011

1. Te ontvangen BWS subsidies 50 72

2. Beleggingen 1.102 1.102

3. Leningen u/g 576 576

4. Effecten 1 1

5. Latente belastingvordering 20 57

6. Overige 425 906

Totaal 2.174 2.714

Het verloop van deze post is als volgt:

1.  Te ontvangen BWS subsidies

31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 72 93

                                                                                                     

Mutaties in het boekjaar:

- bij: rentetoerekening cpl 43, 44 en 45 3 3

- af: ontvangen subsidies cpl 43, 44 en 45 -25 -24

-22 -21

Saldo per 31 december met een restant looptijd van 3 jaar 50 72

2.  Beleggingen

31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari

BNG 5000.26723 602 602

BNG-WIF 78.22 500 500

1.102 1.102

Mutaties

Geen 0 0

Saldo per 31 december

BNG 5000.26723 602 602

                                                                                                     BNG-WIF 78.22 500 500

Saldo per 31 december 1.102 1.102

3. Leningen u/g

31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 576 576

Mutaties in het boekjaar 0 0

Saldo per 31 december 576 576

4. Effecten

31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 1 1

Mutaties in het boekjaar 0 0

Saldo per 31 december 1 1

Specificatie verstrekte leningen en effecten

- Aan de Stichting Binnenhof is in 1994 een lening verstrekt ad € 521.523,- en in 1998 een aanvullende lening van € 54.325,-.

Per 1 januari 2007 bedraagt het rentepercentage voor beide leningen 5,25%.

5. Latente belastingvordering 

31.12.2012 31.12.2011

Deze post is als volgt samengesteld:

Latentie als gevolg van verschillen tussen commerciële en fiscale waardering 0 295

Afname actieve latentie verschillen commercieel en fiscaal agv stelselwijziging 0 -295

Latentie als gevolg van disagio leningen o/g *** 20 31

Latentie als gevolg van commercieel niet geactiveerde kosten 0 26

Totaal 20 57

*** In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille o/g een latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil

tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. marktwaarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs).

De latentie loopt af over de resterende looptijd van die leningen.
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6. Overige 31.12.2012 31.12.2011

Kapitaalstorting SSH te Utrecht 1.000 1.000

Terugstorting kapitaal -150 0

Verkoop 200 participaties tegen nominale waarde van €1.000,- per stuk aan SSH te Utrecht -200 0

Correctie afwaardering Netto Vermogenswaarde Eigen Vermogen CV Uithof III als gevolg van verkoop 33 0

Afwaardering Netto Vermogenswaarde Eigen Vermogen CV Uithof III -258 -94

425 906

Storting kapitaal in verband met kapitaaldeelname aan CV Partners Uithof 3. Eind 2006 is de bouw van het project "Casa Confetti" gestart.

De bouw is voltooid in 2008. In een buitengewone algemene ledenvergadering van 3 juli 2012 is besloten de participaties van €500.000,- per stuk om te zetten

naar €1.000,- per stuk. Daarnaast is besloten 15% van het gestorte kapitaal terug te storten aan de participanten en 20% van het oorspronkelijk gestorte

kapitaal te verkopen aan SSH te Utrecht.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.2012 31.12.2011

1. Huurdebiteuren 102 76

2. Gemeente 4 2

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.395 0

4. Overige vorderingen 209 336

5. Overlopende activa 406 394

Sub-totaal 2.116 808

Af: voorziening wegens dubieusheid overige vorderingen 199 70

Totaal 1.917 738

1. Huurdebiteuren

De huurachterstanden kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:

Periode                         aantal huurders

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

tot 1 maand 105 137 29 29

1  tot 2 maanden 31 24 25 15

2  tot 3 maanden 20 18 23 17

3  of meer maanden 15 8 25 15

Totaal 171 187 102 76

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 0,88 % ( 2011: 0,69 % ) van de huren en vergoedingen.

2. Gemeente

Deze post is als volgt samengesteld: 31.12.2012 31.12.2011

a. Te ontvangen bijdragen inzake woningaanpassing 4 2

Totaal 4 2

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 31.12.2012 31.12.2011

a. Vennootschapsbelasting 2008 incl heffingsrente 1.392 0

b. Omzetbelasting 3 0

Totaal 1.395 0

4. Overige vorderingen 31.12.2012 31.12.2011

Afrekeningen vertrokken huurders & stookkosten voorgaande jaren 209 161

Af: wegens dubieusheid ten laste van exploitatie gebracht 199 101

Vooruitbetaalde investering "Tollekamp" te vorderen van Charim 0 206

Totaal 10 266

5. Overlopende activa

Deze post is als volgt samengesteld: 31.12.2012 31.12.2011

a. Te ontvangen huur standplaatsen WWC 2 3

b. Te ontvangen rente 283 108

c. Vooruitbetaalde assurantiepremies 78 72

d. Vooruitbetaalde kosten 22 17

e. Nog te ontvangen Charim met betrekking tot Tollekamp (incl erfpacht) 4 134

f. Nog te ontvangen Quarijn met betrekking tot Het Bosje 12 0

g. Subsidie infrastructuur Tollekamp 0 60

h. Te ontvangen ziekengeld 2 0

i. Te ontvangen schadevergoedingen 3 0

Totaal 406 394
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Liquide middelen

Deze post is als volgt samengesteld: 31.12.2012 31.12.2011

a. Rekening Courant saldi (direct opvraagbaar):

- Rabobank 1 1

- ABN/Amro 275 253

- ING 57 16

- Bank Nederlandse Gemeenten 367 699

Subtotaal 700 969

b. Direct opeisbare gelden:

- Ondernemers deposito's zonder einddatum:

ABN-AMRO Ondernemersdeposito: 478297408, vanaf 12-06-09 3 2.801

Rabobank Ondernemersdeposito: 145959759, vanaf 08-01-09 0 1.890

- Ondernemers deposito's met einddatum:

ING 650562003, vanaf 18-01-12, 1 jaar Fixe 3,20% rente op jaarbasis 1.500 0

ING 651548314, vanaf 30-05-12, 1 jaar Fixe 2,45% rente op jaarbasis 1.500 0

- Spaarrekeningen:

SNS-Bank Internet spaarrekening: 934191689, vanaf 12-03-03 0 22

ABN-AMRO Parkeerrekening: 500290229, vanaf 13-08-04 0 1

Rabobank: 3492595561, vanaf 20-08-09 13 4

Rabobank: 3157832824, vanaf 08-01-10 4.542 2.593

ABN-AMRO 412504677, vanaf 25-05-12 7.253 0

Rabobank: 3663399036, vanaf 09-11-12 2.500 0

ING 4484245 Vermogen Spaarrekening, vanaf 23-11-12 2.500 0

Subtotaal 19.811 7.311

Totaal 20.511 8.280

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Deze post is als volgt samengesteld: 31.12.2012 31.12.2011

1. Overige reserves 96.278 83.100

Totaal 96.278 83.100

Deze post is als volgt samengesteld:

a. Algemene bedrijfsreserve 31.12.2012 31.12.2011

Stand 1 januari volgens jaarrekening 2011 resp. 2010 37.669 32.783

Bij: cumulatief effect 1 januari 2012 resp 2011 wegens stelselwijziging * 45.431 49.169

Stand per 1 januari op basis van nieuwe grondslagen 83.100 81.952

Resultaat 2011 volgens jaarrekening 2011 4.886

Aanpassing resultaat 2011 voor vergelijkingsdoeleinden -787

Aangepast resultaat 2011 op basis van nieuwe grondslagen 4.099

Resultaat 2012 7.775

Resultaat van het jaar bestaande uit:

- herwaardering 11.090 2.026

- afschrijving herwaardering -5.687 -4.977

Saldo per 31 december 96.278 83.100

* Het cumulatief effect bestaat uit twee delen, te weten ongerealiseerde waardestijging sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie en een

afschrijvingsverschil. Het afschrijvingsverschil ontstaat door de nieuwe richtlijn RJ 645. Daarin staat vermeld dat over het niet-DAEB bezit

niet wordt afgeschreven. Dit gebeurde in de oude situatie wel.

In de overige reserves is ultimo 2012 een bedrag ad € 51.263.000,- (2011: € 45.860.000,-) aan ongerealiseerde waardestijging begrepen bestaande uit:

(in duizenden euro's) 31.12.2012 31.12.2011

Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie 47.376 43.213

Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie 3.887 2.647

51.263 45.860

De ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de bedrijfswaarde 

en de boekwaarde op basis van de historische kosten ultimo boekjaar.

De ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de boekwaarde voor en na de herwaardering, 

zijnde de - per 1 januari gefixeerde - boekwaarde op basis van de historische kosten en de reële waarde ultimo boekjaar.

VOORZIENINGEN

Deze post is als volgt samengesteld: 31.12.2012 31.12.2011

Voorziening onrendabele investeringen herstructurering (Project Valleiweg-Lijsterberg) 4.090 5.770

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw (Project Binnenstad-Oost) 0 0

Voorziening latente belastingverplichting door verschil tussen commerciele en fiscale waardering ** 84 160

Voorziening latente belastingverplichting door agio leningen u/g *** 0 3

Totaal 4.174 5.933
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Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen herstructurering is als volgt:

Sociaal 

vastgoed in 

ontwikkeling

Commercieel 

vastgoed in 

ontwikkeling

Stand per 1 januari 2012 volgens jaarrekening 2011 5.770 0

Stelselwijziging 1 januari 2012 0 0

Stand per 1 januari 2012 na stelselwijziging 5.770 0

Toevoegingen 69 0

Onttrekking -530 0

Vrijval -1.219 0

Stand per 31 december 2012 4.090 0

** De latentie ontstaan als gevolg van het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering ultimo 2012 bedraagt circa 39 miljoen euro.

Echter, gezien de lange afwikkeltermijn in combinatie met waardering van de latentie op contante waarde zal de waarde van de latentie naar nihil

tenderen.

De wel opgenomen latentie heeft betrekking op de verhuureenheden die of gelabeld zijn voor verkoop of naar verwachting binnen 5 jaar

gesloopt zullen gaan worden. Gezien de relatief korte tijdsduur is de waardering voor deze latentie wel nominaal opgenomen.

*** In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille u/g een latente belastingverplichting tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil

tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. marktwaarde) en de waardering als toegepast in de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs).

De latentie loopt af over de resterende looptijd van die leningen.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Deze post is als volgt samengesteld:           31.12.2012           31.12.2011

waarvan waarvan

looptijd looptijd

totaal > 5 jaar totaal > 5 jaar

1. Leningen kredietinstellingen 18.368 18.368 13.834 13.834

2. Bouwfondsstimuleringsleningen 12 0 81 0

Totaal 18.380 18.368 13.915 13.834

Het verloop van deze post is als volgt:

1. Leningen kredietinstellingen

1a. Leningen BNG 31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 11.334 11.777

Mutaties in het boekjaar

- Nieuwe leningen 0 0

- Aflossingen -466 -443

Saldo -466 -443

Saldo per 31 december 10.868 11.334

1b. Leningen NWB 31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 0 0

Mutaties in het boekjaar

- Nieuwe leningen 7.000 0

- Aflossingen 0 0

Saldo 7.000 0

Saldo per 31 december 7.000 0

1b. Roll-over lening NWB 31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 2.500 2.500

Mutaties in het boekjaar

- Aflossing per 2 januari 2012 -2.000 0

- Opname per 2 september 2011 0 1.242

- Aflossing per 2 november 2011 0 -1.242

Saldo -2.000 0

Saldo per 31 december 500 2.500

2. Bouwfondsstimuleringslening 31.12.2012 31.12.2011

Saldo per 1 januari 81 150

Mutaties in het boekjaar

- Nieuwe leningen 0 0

- Aflossingen -69 -69

Saldo -69 -69

Saldo per 31 december 12 81
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Rentevoet en aflossingssysteem

De gemiddelde rentevoet bedraagt per 31 december 2012 circa 4,40 %.

De leningen worden op basis van annuïteiten of lineair afgelost.

Het aflossingsbestanddeel voor de leningen van kredietinstellingen zal in 2013 circa € 0,54 miljoen bedragen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Deze post is als volgt samengesteld: 31.12.2012 31.12.2011

1. Schulden aan gemeenten 27 29

2. Schulden aan leveranciers 1.071 591

3. Schulden belastingen / s.v. premies 1.708 1.262

4. Overige schulden 44 44

5. Overlopende passiva 706 538

Totaal 3.556 2.464

De specificaties zijn als volgt:

1. Schulden aan gemeenten 31.12.2012 31.12.2011

De specificatie is als volgt:

- exploitatieresultaat woonwagencentrum 27 29

Totaal 27 29

2. Schulden aan leveranciers 1.071 591

3. Schulden belastingen / s.v. premies 31.12.2012 31.12.2011

De specificatie is als volgt:

- loonheffingen 37 34

- omzetbelasting 103 89

- premies pensioenen 16 16

- verschuldigde vennootschapsbelasting ** 1.552 1.123

Totaal 1.708 1.262

** De post verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar  betreft de naar verwachting te betalen belasting over het belastbaar bedrag van

het boekjaar van de woningstichting, rekening houdend met de fiscale fiscaliteiten en de fiscale waarderingsregels volgens de vaststellings-

overeenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 

verslagdatum is besloten. Daarnaast is ook de verschuldigde vennootschapsbelasting opgenomen van Buitenhof Vastgoed I BV.

De post verschuldigde vennootschapsbelasting is als volgt opgebouwd: 31.12.2012 31.12.2011

- Verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 1.524 1.096

- Verschuldigde vennootschapsbelasting Buitenhof totaal 28 27

1.552 1.123

4. Overige schulden 31.12.2012 31.12.2011

- Lasten voortkomende uit de CAO 2009, individueel opleidingsbudget per medewerker (10 keer c5f 44 44

Totaal 44 44

5. Overlopende passiva 31.12.2012 31.12.2011

De specificatie is als volgt:

- niet vervallen rente 436 294

- vooruitontvangen huur 74 78

- vooruitontvangen huurtoeslag 50 51

- vooruitontvangen erfpacht 31 0

- te verrekenen servicekosten inz. gas- en waterlevering en glasverzekering 57 49

- vervallen rente 0 2

- accountantskosten 18 23

- diverse nog te ontvangen nota's 40 41

Totaal 706 538

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

De in 1995 bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten geldleningen én de in 2004 afgesloten lening bij de SVN zijn door het WSW gegarandeerd.

Obligo aan het WSW uit hoofde van door het WSW geborgde leningen, die opeisbaar worden als blijkt dat het aan het WSW betaalde disagio niet

voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Ultimo het boekjaar bedraagt het obligo € 763.380,-.

Huur kantoorgebouw Binnenhof 9

Het jaarlijkse bedrag van de met de Stichting Binnenhof aangegane huurverplichting met het kantoorpand Binnenhof 9 bedraagt € 48.083,-

De huurverplichting loopt tot 14 november 2014. Als niet vóór of op 14 november 2013 de huur wordt opgezegd door de Stichting Binnenhof

of de Rhenense Woningstichting wordt de huurovereenkomst verlengd voor de duur van tien jaar.

Aankoop appartementen Binnenstad-Oost

Van de aankoop van in totaal 50 appartementen in Binnenstad-Oost is het bedrag van nog niet vervallen termijnen per 1 januari 2013

€ 2.453.407,- incl 21% btw.

Bouw flat 1 herstructurering Valleiweg/Lijsterberg

Voor het bouwen van de eerste flat aan de Valleiweg in het kader van herstructurering is het bedrag van nog niet vervallen termijnen van de

aannemer per 1 januari 2013 € 2.458.391,- incl 21% btw.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
( x € 1.000,- )

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 2012 2011

Woningen en woongebouwen DAEB 10.867 10.352

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 222 119

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 55 53

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 65 66

11.209 10.590

Huurderving wegens leegstand -73 -64

Huurderving in verband met herstructurering -151 -111

10.985 10.415

De 'te ontvangen nettohuur' is ten opzichte van het vorige 2012 2011

boekjaar gewijzigd als gevolg van:

- De huurverhoging per 1 juli 2012 die gemiddeld 2,3 % bedroeg 182 121

- Er zit ten opzichte van 2011 bijna 11 maanden meer huur in voor de in 2011 in exploitatie genomen 354 278

34 appartementen in de Tollekamp. 

- Geriefsverbeteringen (cv's/isolatie e.d.) 17 15

- Huurharmonisatie (volgen huurbeleid) 114 94

- Het leegkomen van sloopwoningen aan de Valleiweg/Lijsterberg en Vreewijk leidt tot een lagere -48 -101

huuropbrengst

Saldo 619 407

De huurderving wegens leegstand bedraagt gemiddeld 2,00 % van de te ontvangen huur. ( In 2011: 1,65%). De stijging komt vooral door de huurderving

als gevolg van herstructurering.

Vergoedingen 2012 2011

Te ontvangen vergoedingen:

Overige zaken, leveringen en diensten 730 715

Subtotaal 730 715

Af: Vergoedingsderving wegens leegstand -45 -24

Te verrekenen met bewoners -115 -166

Totaal 570 525

De vergoedingsderving bedraagt circa 6,16 % van de te ontvangen vergoedingen. ( In 2011: 3,36%)

Resultaat verkochte woningen 2012 2011

Opbrengst verkochte woningen (2011: 9 stuks) 0 1.788

Af: Boekwaarde verkochte woningen (bedrijfswaarde) 0 -1.015

Overdrachtsbelasting 0 -17

Makelaarscourtage -1 -19

Taxatiekosten -1 -3

Notariële kosten 0 -2

Totaal -2 732

Overige bedrijfsopbrengsten 2012 2011

Deze post kan als volgt nader worden gespecificeerd:

1. Vergoedingen voor verrichte diensten: 31 33

2. Bedrijfsopbrengsten

- Erfpacht De Tollekamp 62 16

- Teruggaaf Pro-Rata BTW over 2010 44 0

- Overig 11 5

Totaal 148 54

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op materiële vaste activa 2012 2011

- Sociaal vastgoed in exploitatie (DAEB) 7.783 6.888

Afschrijving herwaardering vastgoed -5.687 -4.977

- goederen ten dienste van exploitatie 15 35

Totaal 2.111 1.946

Conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt vanaf 1 januari 2008 lineair in plaats van annuïtair op de materiële vaste activa afgeschreven.
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Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 2012 2011

Afboeking heeft plaatsgevonden op de volgende complexen:

- Complex 151 (Tollekamp 34 appartementen) afboeking geraamde onrendabele top 0 -374

- Complex 152(Tollekamp huurdeel Charim) afboeking geraamde onrendabele top 0 -556

- Complex 153(Tollekamp koopdeel Charim) activering grondwaarde 0 -1.134

- Complex 54 (Het Bosje 16 woningen) afboeking naar lagere bedrijfswaarde 0 262

- Complex 29 (Binnenstad-Oost) afboeking geraamde onrendabele top sociaal vastgoed in ontwikkeling 70 0

- Complex 14 (Valleiweg/Lijsterberg) terugneming geraamde onrendabele top sociaal vastgoed in ontwikkeling -530 0

Totaal -460 -1.802

Overige waardeveranderingen financiële vaste activa 2012 2011

Afboeking heeft plaatsgevonden op de volgende deelneming(en):

- CV Uithof III 164 93

Totaal 164 93

Lonen en salarissen 2012 2011

- Lonen en salarissen 725 708

Af: ontvangen ziekengeld/WAO -4 -3

- Uitzendkrachten 0 44

Totaal 721 749

Het fiscaal belastbaar inkomen van de directeur/bestuurder over 2012 bedroeg € 123.537,-. Voor de directeur/bestuurder is geen variabele 

beloning ingevoerd.

Sociale lasten 2012 2011

- Sociale lasten (exclusief pensioenlasten) 92 85

- Pensioenlasten 135 131

Totaal 227 216

Lasten onderhoud 2012 2011

De lasten onderhoud betreffen:

- Kosten dagelijks onderhoud 724 716

- Kosten achterstallig onderhoud 254 191

- Kosten woningontruimingen 68 33

- Kosten planmatig onderhoud 445 980

- Kosten preventief onderhoud 508 400

- Kosten contractonderhoud 164 71

- Kosten onvoorzien onderhoud 0 0

Totaal 2.163 2.391

Leefbaarheid woonomgeving 2012 2011

- Onderhoud groenvoorzieningen en tuinen 14 4

- Renovatie groenvoorzieningen 2 3

- Onderhoud of renovatie achterpaden en straatwerk 33 7

- Plaatsen damwanden / grondkeringen 6 8

- Lediging, reiniging en plaatsing nieuwe containers 8 8

- Strooizout 2 2

- Aanpassingen woonomgeving 0 3

- Ongediertebestrijding 4 0

- Bemiddeling overlast 2 0

- Beheer- en administratiekosten 7 0

- Sponsorgelden 3 6

Totaal 81 41

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten betreffen: 2012 2011

1. Overige kostensoorten

- Overige personeelskosten 59 45

- Huisvestingskosten 82 81

- Bestuurskosten* 39 42

- Algemene kosten** 651 665

2. Bedrijfslasten

- Belastingen:

- OZB 399 388

- Rioolheffing 161 145

- Watersysteemheffing (door Waterschap) 84 83

- Verzekeringen 37 38

- Contributie Landelijke Federatie 23 24

- Levering goederen en diensten 565 519

- Bijdrage bijzondere projectsteun - "Vogelaarheffing" 41 77

- Bijdrage saneringssteun 0 51

- Afboeking onïnbaarverklaringen 0 0

- Incassokosten 7 3

- Rookmelders 5 23

- Kosten deelname aeDex/IPD (voorheen onder Advieskosten) 28 0

- NUTS-kosten woningen gedurende leegstand bij mutaties en nieuwe exploitatie 1 4

- Dubieusverklaring huurdersvorderingen ouder dan 90 dagen staan nog wel op debiteuren 101 56

- OZB 2011 bouwterreinen Rankterrein, Tollekamp en Stationsweg 0 2

- Afboeking oude Servicekosten 1 1

- Exploitatieresultaat Servicekosten Boekjaar 0 5

- Afboeking definitief oninbare vorderingen kleiner dan € 500,-, afname debiteurenpositie 1 1

- Diversen 2 0

Totaal  2.287 2.253

* Onder "Bestuurskosten" is een bedrag van € 30.681,- aan vergoedingen aan de Raad van Commissarissen begrepen.

** Onder "Algemene kosten" zijn o.a. begrepen een bedrag van € 23.474,- inclusief 21% btw voor het accountantshonorarium voor de (interim)controle

van de jaarrekening 2012, de kosten van automatisering ad € 208.385,- inclusief 21% btw  en een bedrag van € 236.000,- voor advieskosten.
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De advieskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd (afgerond op een veelvoud van € 100,-):

Diverse fiscale adviezen 69.000,00

Diverse juridische adviezen 56.500,00

Advieskosten Energielabels 36.900,00

Advieskosten ondernemersplan 28.800,00

Advieskosten treasury 17.700,00

Fiscale adviezen Tax Control Framework 6.600,00

Diverse financieel economische adviezen 5.100,00

Advieskosten INK-positie 4.700,00

Advieskosten Binnenstad-Oost 4.700,00

Diverse technische adviezen 2.000,00

Advieskosten politiekeurmerk veilig wonen 2.000,00

Advieskosten directie 2.000,00 +

Totaal advieskosten 2012 236.000,00

Financiële baten en lasten

Rentelasten 2012 2011

Rente langlopende schulden

  Leningen kredietinstellingen 546 688

  Mutatie transitorische rente 142 -14

  Disagio "roll-over"-lening 1 1

Rente kortlopende schulden

  Heffingsrente Vpb 2008 en Vpb 2009 0 4

Totaal rentelasten 689 679

Rentebaten 2012 2011

Geactiveerde rente materiële vaste activa

  Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

  Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

Financiële vaste activa

  Rente op te vorderen subsidie BWS 3 3

  Rente op beleggingen 40 40

  Rente lening u/g Stichting Binnenhof 30 30

Vorderingen

  Rente op overige vorderingen 231 72

Liquide middelen

  Rente op uitgezette middelen 275 150

Totaal rente baten 579 295

Saldo rentelasten en rentebaten -110 -384

Aan exploitatie toe te rekenen vermogenskosten 2012 2011

Materiële vaste activa

- Onroerende en roerende zaken in exploitatie 2.553 2.270

Totaal renteresultaat 2.443 1.886

Resultaat deelneming 2012 2011

CV Uithof III (Casa Confetti) 52 30

Totaal 52 30

Vennootschapsbelasting

Schattingen

De acute en latente belastingen I nde jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector met de 

Belastingdienst gemaakte afspraken (VSO I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor

discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten

inzake projectontwikkeling en de inschatting op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beshikbare fiscale

verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen.

Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Belastingdruk winst- en verliesrekening

De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:

2012 2011

- Acute belastingen boekjaar 1.482 1.386

- Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren -4.908 0

-3.426 1.386

Acute belastingen boekjaar

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar,

rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van 

belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum.
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De post "Acute belastingen boekjaar" is als volgt bepaald:

Commercieel resultaat  voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening 4.349

Permanente verschillen

- Vogelaarheffing 41

- Gemengde kosten 4

Totaal 45

Tijdelijke verschillen

- Afschrijvingen 1.984

- Bijzondere waardeveranderingen -460

- Verschil tussen commercieel en fiscale waardering onderhoud/verbetering -27

- Niet aftrekbare onderhoudslasten 9

- Vrijval agio/disagio leningen o/g en u/g -9

- Fiscaal toegerekende algemene kosten aan nieuwbouwprojecten 52

- Fiscaal toegerekende loonkosten aan nieuwbouwprojecten 26

- Overige tijdelijke verschillen -1

Totaal 1.574

5.968

Dotatie herinvesteringsaftrek 0

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek -2

Fiscaal Resultaat = Belastbaar bedrag 5.966

Acutye belastingen boekjaar

- 20% over de eerste 200.000,- 40

- 25% over het meerdere 1.442

Totaal 1.482

Overige gegevens

Toerekening jaarresultaat 2012 2011

                                                                                                    

1. Algemene bedrijfsreserve 7.775 4.099

Totaal 7.775 4.099

Voor de analyse van het jaarresultaat wordt verwezen naar paragraaf 4.7 Waarborgen van de financiële continuïteit van het Volkshuisvestingsverslag.

2012
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Enkelvoudige

Jaarrekening 2012
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ENKELVOUDIGE BALANS

 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

- sociaal vastgoed in exploitatie 90.914 88.680

- sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.025 1.416

- onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 78 55

Totaal materiële vaste activa 93.017 90.151

Vastgoedbeleggingen

- commercieel vastgoed in exploitatie 4.769 3.529

- commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

Totaal vastgoedbeleggingen 4.769 3.529

Financiële vaste activa

- deelnemingen in groepsmaatschappijen 212 211

- andere deelnemingen 425 906

- vorderingen op maatschappijen met deelname 1.102 1.102

- latente belastingvordering 20 57

- leningen ug 576 576

- overige effecten 1 1

- te vorderen BWS subsidies 50 72

Totaal financiële vaste activa 2.386 2.925

Totaal vaste activa 100.172 96.605

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

- huurdebiteuren 102 76

- gemeenten 4 2

- belastingen en premies sociale verzekeringen 1.395 0

- overige vorderingen 10 266

- overlopende activa 403 394

Totaal vorderingen 1.914 738

Liquide middelen 20.274 8.042

Totaal vlottende activa 22.188 8.780

TOTAAL ACTIVA 122.360 105.385
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 (bedragen x € 1.000)

PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 96.278 83.100

Totaal groepsvermogen 96.278 83.100

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 4.090 5.770

Voorziening latente belastingverplichtingen 84 163

Totaal voorzieningen 4.174 5.933

LANGLOPENDE SCHULDEN

- leningen kredietinstellingen 18.368 13.834

- bouwfonds stimuleringsleningen 12 81

Totaal langlopende schulden 18.380 13.915

KORTLOPENDE SCHULDEN

- schulden aan leveranciers 1.071 591

- schulden aan gemeenten 27 29

- belastingen en premies sociale verzekeringen 1.680 1.235

- overige schulden 44 44

- overlopende passiva 706 538

Totaal kortlopende schulden 3.528 2.437

TOTAAL PASSIVA 122.360 105.385
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                            Enkelvoudige Winst- en Verliesrekening over 2012

(bedragen x € 1.000)

Rekening Rekening

Omschrijving 2012 2011

Bedrijfsopbrengsten

Huren 10.985 10.415

Opbrengsten servicecontracten 570 525

Resultaat verkochte woningen -2 732

Overige bedrijfsopbrengsten 148 54

Som der bedrijfsopbrengsten 11.701 11.726

Bedrijfslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.111 1.946

Overige waardeveranderingen vaste activa -296 -1.709

Lonen en salarissen 721 749

Sociale lasten inclusief pensioenlasten 227 216

Onderhoudslasten 2.163 2.391

Leefbaarheid woonomgeving 81 41

Overige bedrijfslasten 2.286 2.253

Som der bedrijfslasten 7.293 5.887

Bedrijfsresultaat 4.408 5.839

Financiele baten en lasten

Resultaat deelnemingen 54 30

Rentebaten 576 295

Rentelasten 689 679

Saldo financiële baten en lasten -59 -354

Resultaat voor belastingen 4.349 5.485

Vennootschapsbelasting 3.426 -1.386

Groepsresultaat na belastingen 7.775 4.099
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Toelichting op de enkelvoudige balans
( x € 1.000,- )

ALGEMEEN

In deze toelichting worden alleen de verschillen weergegeven tussen de geconsolideerde balans inclusief winst- en verliesrekening 

en de enkelvoudige balans inclusief winst- en verliesrekening per 31 december 2012.

Deze verschillen bestaan als gevolg van de kapitaaldeelname in CV Uithof III en de 100% deelname in de groepsmaatschappij

Buitenhof Vastgoed 1 BV en zullen hieronder worden toegelicht.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

Te ontvangen BWS subsidies 50 50 0

Beleggingen 1.102 1.102 0

Leningen u/g 576 576 0

Effecten 1 1 0

Latente belastingvordering 20 20 0

Kapitaaldeelname CV Uithof III 425 425 0

Deelname in groepsmaatschappij Buitenhof Vastgoed 1 BV 212 0 212

2.386 2.174 212

Toelichting

Het verschil in de Financiële vaste activa komt voort uit de 100% deelname in de groepsmaatschappij Buitenhof Vastgoed 1 BV.

De hoogte van het verschil van € 212.000,- betreft het eigen vermogen na toevoeging van het resultaat na belastingen over 2012 

van de groepsmaatschappij.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

Huurdebiteuren 102 102 0

Gemeente 4 4 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.395 1.395 0

Overige vorderingen 10 10 0

Overlopende activa 403 406 -3

1.914 1.917 -3

Toelichting

Het verschil in de Vorderingen komt voort uit de Overlopende activa. De groepsmaatschappij Buitenhof Vastgoed 1 BV heeft 

per 31-12-2012 € 3.000,- rente te vorderen in verband met uitstaande liquide middelen.

Liquide middelen Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

Liquide middelen 20.274 20.511 -237

20.274 20.511 -237

Toelichting

Het verschil in de Liquide middelen betreft het saldo liquide middelen per 31 december 2012 van de groepsmaatschappij Buitenhof

Vastgoed 1 BV.

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

Schulden aan gemeenten 27 27 0

Schulden aan leveranciers 1.071 1.071 0

Schulden belastingen / s.v. premies 1.680 1.708 -28

Overige schulden 44 44 0

Overlopende passiva 706 706 0

3.528 3.556 -28

Toelichting

Het verschil in de Kortlopende schulden komt voort uit de Schulden belastingen / s.v. premies. De groepsmaatschappij 

Buitenhof Vastgoed 1 BV is per 31 december 2012 nog een bedrag van € 28.000 vennootschapsbelasting schuldig aan

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

Bedrijfslasten

Overige bedrijfslasten Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.111 2.111 0

Overige waardeveranderingen vaste activa -296 -296 0

Lonen en salarissen 721 721 0

Sociale lasten inclusief pensioenlasten 227 227 0

Onderhoudslasten 2.163 2.163 0

Leefbaarheid woonomgeving 81 81 0

Overige bedrijfslasten 2.286 2.287 -1

7.293 7.294 -1

Toelichting

Het verschil in de Overige bedrijfslasten is zichtbaar bij de overige bedrijfslasten. Hierin zit € 2.000 aan lasten van de groepsmaat-

schappij Buitenhof Vastgoed 1 BV. Het gaat om contributies en bijdragen, kosten betalingsverkeer en afrondingsverschillen.

Financiële baten en lasten

Resultaat deelnemingen Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

CV Uithof III (Casa Confetti) 52 52 0

Buitenhof Vastgoed 1 BV 2 0 2

54 52 2

Toelichting

Het verschil in Resultaat deelnemingen wordt veroorzaakt door het positieve resultaat voor belasting van de groepsmaatschappij

Buitenhof Vastgoed 1 BV

Rentebaten Enkelvoudig Geconsolideerd Verschil

Rentebaten 576 579 -3

576 579 -3

Toelichting

Het verschil in Rentebaten wordt veroorzaakt door het positieve renteresultaat op de uitgezette liquide middelen van de

groepsmaatschappij Buitenhof Vastgoed 1 BV.
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Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur

De jaarrekening van de Rhenense Woningstichting is vastgesteld door het bestuur op 29 april 2013.

E.P. van Dijk

Directeur/bestuurder

Raad van commissarissen

De jaarrekening is goedgekeurd door de raad van commissarissen op 14 mei 2013.

drs. G.R. Staal G.J.M. Dorrestijn

Voorzitter Vicevoorzitter

Ir. D.M. Gudden J. de Jong

Lid Lid

G. Ploeg

Lid
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Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening volgens de indirecte methode 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 4.407 6.626
Aanpassingen voor:
  afschrijvingen 2.111 1.972
  waardeverandering materiële vaste activa -1.529 -1.709
  verkopen woningen 0 -1.545
  vrijval/dotatie voorziening onderhoud 0 0

4.989 5.344

Veranderingen in werkkapitaal:
  voorraden 0 0
  vorderingen -1.179 2.087
  kortlopende schulden 637 -1.053

-542 1.034

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.447 6.378

Ontvangen interest 579 295
Resultaat kapitaaldeelname 52 30
Betaalde interest -689 -755
Vennootschapsbelasting 3.426 -1.386

3.368 -1.816

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.815 4.562

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -884 -6.259
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 2.010
Investeringen in financiële vaste activa 0 -8
Desinvesteringen financiële vaste activa 835 21
Mutaties kapitaal verbindingen 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -49 -4.236

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen langlopende schulden 7.000 1.242
Aflossing langlopende schulden -2.535 -1.754

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 4.465 -512

Mutatie geldmiddelen 12.231 -186

Boekjaar 2012 Boekjaar 2011
x € 1.000 x € 1.000
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