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Voorwoord
De Rhenense Woningstichting (RWs) heeft in 2014 opnieuw belangrijke stappen gezet om uiterlijk
in 2016 de heldere en ambitieuze doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2013-2016 te realiseren.
Onze missie laat geen misverstanden bestaan over de invulling van deze ambities: wij zijn als
maatschappelijk ondernemer een professionele leverancier van kwalitatief goed, betaalbaar en
passend wonen in een prettige woonomgeving. Het Ondernemingsplan is ons kompas op basis
waarvan wij onze koers hebben uitgezet. Doelmatigheid en doeltreffendheid zijn onze
kernwaarden.
Het jaar 2014 was in volkshuisvestelijk opzicht een bijzonder jaar. Het

besluitvormingstraject

rondom de herstructurering van de wijk Vreewijk (fase 1) is in 2014 geheel afgerond. In het
voorjaar van 2015 zal worden gestart met de sloop en nieuwbouw van fase 1 van het project. Met
recht

een

mijlpaal

voor

Rhenen.

Daarnaast

hebben

wij

het

tweede

(van

drie)

appartementencomplex aan de Valleiweg/Lijsterberg opgeleverd. Overall zijn we er in geslaagd
om de voorgenomen investeringen in nieuwbouw, herstructurering en (groot) onderhoud
onverkort te realiseren.
De gemeente Rhenen en de RWs hebben het afgelopen jaar samengewerkt om de
Prestatieafspraken te actualiseren. Deze zullen begin 2015 formeel worden vastgesteld. De
afspraken bieden een uitstekende basis voor de verdere samenwerking de komende jaren, die
mede door de herziening van de Woningwet per 1 juli 2015 een intensivering zal kennen.
De gevolgen van het Rijksbeleid zijn in 2014 van invloed geweest op onze financiële positie. De
verhuurdersheffing en de saneringsbijdrage hebben grote financiële consequenties: wij hebben in
2014 € 1,22 miljoen aan de verhuurdersheffing bijgedragen en € 0,44 miljoen aan de
saneringsbijdrage. Daarbovenop betalen wij in 2014 ruim € 0,8 miljoen aan vennootschapsbelasting
(en over 2013 ruim € 0,7 miljoen). Daarmee bedraagt de belastingdruk op Rijksniveau per woning
in 2014 € 1.147,-. Dit is 20% van de huur per woning. Als wij dit vertalen naar de maandelijkse
huur (gemiddeld € 483,-), dan gaat € 97,97,- per maand per woning naar de schatkist van het Rijk. Als
we de lokale belastingen ook meewegen dan is onze belastingdruk per woning € 1.451,- per
woning, zijnde 26% van de huur per woning en € 126,126,- van de gemiddelde maandhuur. De
komende jaren zal dit nog verder oplopen in verband met de stijging van de verhuurdersheffing en
de positieve resultaatontwikkeling. Een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien deze middelen
daarmee niet meer inzetbaar zijn voor de volkshuisvesting.
De RWs is een solide en financieel kerngezonde corporatie, met een focus op financiële sturing en
risicobeheersing. Dit wordt erkend door de buitenwacht gezien het feit dat wij dit jaar van Graydon
de Financieel Gezond Award hebben gekregen en uit de Aedes benchmark tot uitdrukking komt dat
wij met onze bedrijfslasten tot de top zeven van woningcorporaties behoren. Dit beleid zullen we
de komende jaren voortzetten en versterken. Door deze solide basis zijn wij in staat om voor de
komende jaren ons sterk te (blijven) maken voor de volkshuisvesting in Rhenen.
Tenslotte spreek ik een woord van dank uit naar onze medewerkers en belanghouders. Zonder hun
grote betrokkenheid en inzet kunnen we onze bijzondere volkshuisvestelijke prestaties niet
realiseren.

Martijn Rink
Directeur/bestuurder
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Kerncijfers

Bezit
verhuureenheden (vhe)
aantal woningen
bedrijfswaarde DAEB (€)
bedrijfswaarde niet-DAEB (€)
bedrijfswaarde totaal (€)
WOZ-waarde MvA totaal (€)
verkoop bestaand bezit

2014

2013

2.285

2.307

2.145

2.155

92,6 mln

94,8 mln

3,4 mln

5,0 mln

96,0 mln

99,8 mln

332,0 mln

344,1 mln

7

0

12,2 mln

11,4 mln

Verhuur
huuropbrengsten (€)
gemiddelde huurprijs per maand (€)

483,-

456,-

gemiddelde huurprijs/maximaal redelijk

61,5%

59%

huurderving in % jaarhuur (exclusief herstructurering/verkoop)

0,60%

1,0%*

huurachterstanden in % jaarhuur

0,75%

0,70%

mutatiegraad

7,10%

7,70%

* 2013 inclusief oninbare vorderingen ad € 43.000

Prestaties/investeringen
opgeleverde nieuwbouw

21

71

sloop

24

24

2,2 mln

2,2 mln

963,-

954,-

onderhoudskosten totaal (€)
onderhoudskosten per verhuureenheid (€)
onderhoudskosten als % huuropbrengsten
uitgaven leefbaarheid (€)

18,0%

19,3%

0,13 mln

0,13 mln

-4,2 mln

3,7 mln

Jaarresultaten
jaarresultaat na belastingen (€)
totale bedrijfsopbrengsten (€)

13,5 mln

12,2 mln

eigen vermogen (€)

95,1 mln

100,4 mln

118,2 mln

123,0 mln

balanstotaal (€)
Financiën
solvabiliteit (bedrijfswaarde)

80,4%

81,6%

EBITDA (€)

6,1 mln

6,0 mln

leningen (€)

16,5 mln

17,9 mln

liquide middelen (€)

20,1 mln

21,0 mln

8,8

10,1

3,49

6,4

interest coverage ratio (o.b.v. kasstroom)
debt service coverage ratio (o.b.v. kasstroom)
loan to value (WOZ-waarde)

4,96%

5,2%

operationele kasstroom (€)

5,2 mln

6,6 mln

verkoopopbrengsten

1,1 mln

0 mln

bedrijfslasten (inclusief onderhoud) per vhe (€)

3.202,-

2.667,-

-0,54%*

3,70%

personeelsbezetting in fte

13,8

13,0

aantal verhuureenheden per fte

166

177

0,63

1,87

rentabiliteit eigen vermogen *(incl. afwaardering ad € 4,9 mln)
Organisatie

ziekteverzuim (%)
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Bericht van het bestuur
Terugblik op 2014

De RWs kijkt terug op een bijzonder jaar. Weliswaar lijkt de Nederlandse economie zich te
herstellen na twee jaar van krimp (groei van de economie met 0,8%), echter het deflatiespook is
alom aanwezig. De inflatie staat op het laagste punt sinds de introductie van de euro. De
bezuinigingsmaatregelen en belastingenverhogingen die in Europa zijn doorgevoerd leiden ertoe
dat de consumentenbestedingen onder druk staan. Bovendien blijven banken om verschillende
redenen terughoudend met kredietverlening waardoor bijvoorbeeld het MKB moeite heeft om te
groeien. De werkgelegenheid lijkt weer aan te trekken, echter het aantal langdurig werklozen (met
name 45+) is reden tot zorg.
Het herstel op de woningmarkt heeft zich in 2014 doorgezet. Tot en met november 2014 werden er
ruim 156.000 bestaande koopwoningen verkocht. Het aantal geregistreerde verkopen ligt daarmee
ongeveer 30% hoger dan in 2013. Het prijsniveau is gemiddeld met 3,5% gestegen ten opzichte
van vorig jaar. De gemiddelde prijs van een koopwoning bedroeg € 215.000. Zorgelijk blijft het feit
dat van circa 1 miljoen mensen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning.
Naast deze overkreditering spelen zorgelijke ontwikkelingen ten aanzien van de woonlasten in
relatie tot de inkomensontwikkelingen. De woonquote (percentage netto besteedbaar
huishoudinkomen dat besteed wordt aan de netto woonuitgaven vermeerderd met bijkomende
woonlasten) lijkt met name voor de laagste inkomensgroepen onder huurders op te lopen. In 2014
heeft de RWs er nog voor gekozen om maximaal inkomensafhankelijke huurverhoging door te
voeren. Voor de huurverhogingen in 2015 zullen wij de betaalbaarheid nadrukkelijk meewegen en
een gematigde huurverhoging doorvoeren.
In deze uitdagende omstandigheden is 2014 voor de volkshuisvesting ook politiek en beleidsmatig
een roerig jaar geweest. Dit jaar stond in het teken van de Parlementaire Enquête en de herziening
van de Woningwet. Na de behandeling van de rapportage van de Parlementaire Enquête stemde de
Tweede Kamer op 11 december 2014 unaniem in met de novelle voor de nieuwe Woningwet. Het
wetsvoorstel is inmiddels ook aangenomen in de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal per 1 juli 2015 in
werking treden. De implementatie van de herziene Woningwet en de daaruit voortvloeiende
AMVB’s zullen komend jaar veel aandacht vragen.
De RWs heeft het thema betaalbaarheid al hoog op de agenda staan. Wij zullen ons blijven inzetten
om op verantwoorde wijze de betaalbaarheid én bereikbaarheid van onze woningen voor onze
(potentiële) huurders op de voorgrond te plaatsen. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in ons
huurprijsbeleid

maar

ook

in

ons

onderzoek

naar

verdere

energiebesparende

maatregelen/investeringen. Bij onze nieuwbouw houden we hier al nadrukkelijk rekening mee.
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De RWs staat er qua bedrijfsvoering en financiële positie uitstekend voor. Met een verhouding van
166 verhuureenheden per fte kunnen wij tot de meest efficiënte corporaties van Nederland worden
gerekend. Onze bedrijfslasten inclusief onderhoud bedragen € 7,3 miljoen, en zijn licht gestegen
ten opzichte van 2013 (€ 6,2 miljoen). Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de
verhuurdersheffing van € 1,2 miljoen. Onze leningenportefeuille bedraagt in het verslagjaar € 16,5
miljoen ten opzichte van € 96 miljoen aan totale waarde vastgoed. Dit betekent een loan to value
van 17,2%. Onze solvabiliteit bedraagt 80,4% en onze rentedekkingsgraad (ICR) ligt op 8,8 (op
basis van operationele kasstroom). Het rendement op ons eigen vermogen bedraagt -0,54%, mede
als gevolg van een lager netto resultaat als gevolg van een afwaardering van het vastgoed. Zoals
in het voorwoord al is beschreven is de belastingdruk voor de RWs in 2014 aanzienlijk toegenomen.
De toezichthouders/financieel belanghouders hebben het afgelopen jaar positief geoordeeld over
de RWs. Het ministerie van BZK heeft in november 2014 in haar Oordeelsbrief over het verslagjaar
2013 geoordeeld dat er geen nadere opmerkingen te maken zijn, behalve dat in het jaarverslag
2013 een nadere uitwerking op onze sponsoringactiviteiten ontbreekt. Dit is inmiddels hersteld. Het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft in de Toezichtbrief 2014 geoordeeld dat er
geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen. Tenslotte heeft het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) de RWs als kredietwaardig beoordeeld.

Missie en Strategie
De RWs heeft als missie dat wij als maatschappelijk ondernemer een professionele leverancier zijn
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.
Onze strategie en beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd in het Ondernemingsplan 2013-2016.
Daarbij is ervoor gekozen om vanuit eigen kracht op professionele wijze een belangrijke bijdrage te
leveren aan het wonen in de gemeente Rhenen. De focus ligt op de kerntaken doelmatigheid én
doeltreffendheid.
In het Ondernemingsplan is de koers uitgezet in vijf resultaatgebieden:

1.
2.
3.
4.
5.

Hoogwaardige dienstverlening aan onze bewoners, op ons eigen domein;
Actief beheer van ons vastgoed;
Een betrouwbare maatschappelijke samenwerkingspartner;
Een professionele en doelmatige organisatie;
Een financieel-economische sterke organisatie.

Doelen en activiteiten van de RWs worden getoetst aan de hand van, en zijn herleidbaar tot, deze
resultaatgebieden. In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op onze missie en strategie.

Prestatieafspraken en Woonvisie
De gemeente Rhenen heeft eind 2013 in samenwerking met de RWs een geactualiseerde
Woonvisie vastgesteld. Hoofdconclusie uit de Woonvisie is dat er voor nu en in de toekomst
voldoende aanbod van sociale woningbouw is binnen de gemeente Rhenen, hetgeen door ons
wordt onderschreven.
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De Woonvisie laat tevens een koerswijziging zien van de rol van de gemeente op de woningmarkt.
De gemeente zal vanuit verschillende rollen, van regisserend tot stimulerend, acteren op de
woningmarkt. Daarbij gelden volgens de Woonvisie de volgende uitgangspunten:
1.

de gemeente voert regie in de bouwproductie in en rond het centrum van Rhenen en De
Tollekamp. Voor nieuw te ontwikkelen woningen in dit gebied is een woningplattegrond die
voldoet aan de Woonkeureisen, een vereiste;

2.

de gemeente neemt met betrekking tot de woningbouwontwikkeling een stimulerende rol op
zich en gaat onderzoeken of belemmerende beleidsregels kunnen worden verminderd. In
nieuwe bestemmingsplannen en anterieure overeenkomsten wordt zoveel mogelijk ruimte
geboden voor flexibiliteit naar de toekomst.

In 2014 heeft de samenwerking tussen de gemeente en de RWs verder vorm gekregen in de
geactualiseerde prestatieafspraken. Na een zeer prettig verlopen proces zullen de afspraken begin
2015 formeel worden vastgesteld door de bevoegde organen.

Een solide fundering voor de

intensivering van de samenwerking.

Huurders en belanghouders
Huurders
Onze huidige én potentiële huurders staan bij ons centraal. Wij streven naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit

van

onze

dienstverlening

en

betrekken

onze

bewoners

bij

belangrijke

(beleids)vraagstukken zoals ons huurbeleid. De participatie van onze (potentiële) huurders is op
verschillende wijze vormgegeven.



Huurdersorganisatie REA
In 2014 hebben zich voldoende leden aangemeld voor onze huurdersorganisatie om een
bestuur te kunnen vormen. De REA behartigt de belangen van en vertegenwoordigt de
huurders van de RWs. Naast het voeren van regulier overleg met de RWs heeft de REA onder
andere het recht om betrokken te worden bij de ontwikkeling van het huur- en
onderhoudsbeleid en hierover advies te geven.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:





De heer A.H. Verdonk (voorzitter)



De heer J.B. den Ouden (secretaris)



De heer T.W.H. de Weerd (penningmeester)

Panels
Met internet- en woonpanels hebben we nieuwe participatievormen opgezet. Voorafgaand
aan de panels worden mogelijke onderwerpen geïnventariseerd. Vervolgens wordt bekeken
welke thema’s het beste passen, of participatie nodig dan wel gewenst is en of een panel past.
De uitkomsten van de panels hebben een plek in het beleidsproces van de RWs.
Woonpanel ‘Verhuisbereidheid 75-plussers’
In juli hielden we een panel onder twaalf 75-plussers, over verhuisbereidheid. De ouderen zien
zeker de voordelen om naar een (andere) seniorenwoning te verhuizen. Er blijken in de
praktijk echter drempels te zijn om deze stap ook daadwerkelijk te zetten:


ontbreken urgentie aangezien de gezondheid nog goed is;



hechting aan huidige woning en buurt;



verhuizen geeft stress;



voorzieningenniveau.

De mensen zien zeker de meerwaarde van een seniorenwoning: moderne woningen met
mogelijkheden voor zorg en ondersteuning aan huis.
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De panelleden gaven aan dat meer informatie en praktische hulp zoals vervoer en inpakhulp
hun verhuisbereidheid kunnen vergroten. Deze op- en aanmerkingen zijn erg waardevol. De
RWs gaat er mee verder, om de drempels waar nodig weg te nemen.
Klantenpanels Valleiweg en Het Rhenense Hof
In 2014 organiseerden we een klantenpanel onder de bewoners van de 21 seniorenwoningen
aan de Valleiweg en een klantpanel onder de bewoners van de in 2013 opgeleverde Het
Rhenense Hof.
RhenenPanel
Van het vaste digitale panel, het RhenenPanel, zijn inmiddels 417 personen lid, waaronder 325
huurders. Deelnemers ontvangen een paar keer per jaar online een vragenlijst. In 2014 heeft
geen uitvraag plaatsgevonden.



Bewonerscommissie
Bij grote projecten, zoals de herstructurering in Vreewijk wordt een bewonerscommissie
opgericht. De bewonerscommissie Vreewijk krijgt professionele ondersteuning van de
Woonbond.

De RWs heeft in 2014 bij diverse gelegenheden intensief met belanghouders gesproken en
samengewerkt. Wij beschouwen de huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie
als onze directe belanghouders. De RWs betrekt haar belanghouders bij de beleidscyclus en
strategievorming.
Belanghouders
De RWs overlegt als maatschappelijke en lokaal verankerde organisatie met lokale belanghouders,
om maatschappelijke doelen in Rhenen helder te krijgen en waar mogelijk (samen) te realiseren.
Het overleg is ook bedoeld om verantwoording over onze prestaties af te leggen.



Gemeente Rhenen
De gemeente Rhenen is onze belangrijkste belanghouder en samenwerkingspartner. De
samenwerking zal zich op grond van de nieuwe wet- en regelgeving (herziening Woningwet)
intensiveren. Het is van belang om hier goede afspraken over te maken.
De directie van de RWs en het college van B&W hebben drie keer per jaar formeel bestuurlijk
overleg, en op regelmatige basis tevens informeel overleg.
Ook op ambtelijk niveau vindt regelmatig overleg plaats. De RWs vindt het van belang dat ook
de gemeenteraad op de hoogte is van en betrokken is bij de activiteiten van de RWs. De
gemeentelijke Woonvisie en de in 2014 vormgegeven prestatieafspraken vormen het
fundament voor onze samenwerking.



ZorgZorg - en welzijnsorganisaties
De RWs heeft de relatie met de in Rhenen opererende zorg- en welzijnsorganisaties de
afgelopen jaren geïntensiveerd, mede ingegeven door de ontwikkelingen rondom het sociaal
domein. De RWs participeert ook actief in het sociaal team en heeft een belangrijke rol binnen
de vroegsignalering. In dat kader werken we nadrukkelijker verder aan het stroomlijnen van de
samenwerking.



Politie
De politie is, vooral op het gebied van leefbaarheid, een belangrijke partner. De RWs heeft de
intentie om tweemaal per jaar met de politie op directieniveau te overleggen.
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Financiële positie
De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een randvoorwaarde om
de in het Ondernemingsplan en het Werkplan genoemde

voorgenomen volkshuisvestelijke

activiteiten te kunnen uitvoeren. Continuïteit en kredietwaardigheid van de RWs zijn daarbij
essentieel. De kernvoorwaarde voor het waarborgen daarvan is het structureel realiseren van een
lange termijn netto positieve operationele kasstroom.
In 2014 hebben wij een positieve operationele kasstroom gerealiseerd van € 5,2 miljoen (2013: 6,6
miljoen). Het verschil met 2013 ad € 1,4 miljoen negatief wordt grotendeels verklaard door de
verhuurdersheffing (-€ 1,2 miljoen) en hogere huuropbrengsten (€ 0,8 miljoen) in 2014. Daarnaast
zit in de operationele kasstroom van 2013 een Vpb ontvangst van 1,2 miljoen (2014 € 0). De EBITDA
bedraagt € 6,1 miljoen (2013: € 6,0 miljoen). Ons financieel beleid is erop gericht om de
financieringslasten beperkt te houden. Onze schuld per verhuureenheid bedroeg in 2014 € 7.221,-.
Het sector-gemiddelde ligt rond de € 37.500,-.
De risicofactoren die de kasstromen over langere termijn en op korte termijn direct kunnen
beïnvloeden zijn zeer divers: inflatie, rente, waardeontwikkeling, leegstand, et cetera. Maar ook de
kwaliteit van het beleid en de interne organisatie kunnen van invloed zijn. Om op structurele basis
positieve kasstromen te realiseren en bij tegenvallers over voldoende liquide middelen te kunnen
beschikken, moeten wij de diverse risicofactoren beheersen. Dat betekent enerzijds beheersing van
financiële risicofactoren door middel van adequaat financierings- en cashmanagementbeleid,
anderzijds adequaat beheer van de interne organisatie, processen en governance. Voor een
uitgebreide beschrijving hiervan verwijzen wij naar hoofdstukken 3 en 9.

Interne organisatie
De hoge efficiëntie van de RWs brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld bij (tijdelijke)
uitval/vertrek van medewerkers. Om het risico van het effect van uitval/vertrek van medewerkers
op de continuïteit te beheersen, zoekt de RWs nadrukkelijk samenwerking met collega-corporaties
binnen de regio en adviesbureaus. Deze samenwerking is niet alleen gericht op vervanging bij
uitval, maar ook uitwisseling van dienstverlening ten aanzien van functies die vanwege de
beperkte omvang van de organisaties niet of beperkt zijn ingevuld, terwijl daar periodiek wel
behoefte aan kan zijn.
De interne sturingsmechanismen zijn in 2014 meer ontwikkeld en dit proces zal met de versterking
van de planning & control cyclus nog verder worden verwezenlijkt. Om de informatiebronnen op de
juiste manier te ontsluiten (met aandacht voor de integriteit van de data), heeft het
informatiemanagement in onze organisatie de volle aandacht gekregen en zullen verdere
maatregelen in 2015 verder worden uitgerold.

Lidmaatschappen en deelnemingen
In 2014 was de RWs lid van/deelnemer aan de volgende organisaties, en bezit deelnemingen in:



Kwaliteit Woondiensten Huursector (KWH)
De RWs wordt om de twee jaar door het KWH gemeten. In 2014 zijn onze huurders benaderd
middels vragenlijsten om aan te geven hoe zij de dienstverlening op verschillende
onderdelen van de RWs ervaren. De resultaten zijn per ultimo 2014 nog niet bekend.



WERV geschillencommissie
Voor de behandeling van eventuele geschillen neemt de RWs deel aan de
Geschillenadviescommissie WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal). Deze
commissie geeft invulling aan de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 16 van het BBSH.
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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 jaarlijks hierover geïnformeerd. In 2014
zijn er geen geschillen door (een) huurder(s) van de RWs voorgelegd.



Stichting Binnenhof
Het kantoorpand van de RWs is in deze stichting ondergebracht. In 2015 zal worden
onderzocht of het financieel en fiscaal mogelijk/haalbaar is om het pand over te dragen aan
de RWs, waarna de stichting kan worden opgeheven.



Commanditaire Vennootschap (CV) Uithof III
De deelname bedraagt € 650.000,-. Jaarlijks wordt door de CV een rendement op de
deelnemingen vastgesteld en uitgekeerd.



Wooninvesteringsfonds (WIF)
De RWs heeft een lening verstrekt ad € 500.000,- aan de BNG Bank ter financiering van het
WIF. De lening is in 2014 terugbetaald door de BNG Bank.





Aedes en MKW (platform voor middelgrote en kleine woningcorporaties)



Huiswaarts.nu



Aspirant lid Stekademy

WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
Regionaal Overlegplatform Woningcorporaties Food Valley
Overlegorgaan van corporaties werkzaam in de Food Valley.

Samenwerking van 11 corporaties op het gebied van woonruimteverdeling.

Stekademy is een kennisplatform met focus op het delen van kennis over wonen, zorg,
welzijn en financiering.
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Vooruitblik 2015
De agenda voor het jaar 2015 zal voor een aanzienlijk deel worden ingevuld door onze externe
omgeving, meer in het bijzonder door wijzigingen in het Rijksbeleid. Naast de herziening van de
Woningwet en de nieuwe Huisvestingswet zullen ook de ingrijpende wijzigingen in het sociaal
domein een aanzienlijke impact hebben op onze agenda en activiteiten.
De herziening van de Woningwet heeft de meest vergaande consequenties voor onze organisatie
en

activiteiten.

Enerzijds

(afbakening/beperking

van

leveren

de

activiteiten),

nieuwe

regels

anderzijds

een

biedt

het

aantal
meer

beperkingen
ruimte

bij

op
de

inkomensafhankelijke toewijzing (tijdelijke verruiming van 10% naar 20%). De impact op onze
(vastgoed)strategie,

huurbeleid

en

organisatie

zal

zich

de

komende

maanden

verder

uitkristalliseren.
De herziening van de Woningwet leidt ook tot een andere relatie met de gemeente. De invloed van
de gemeente op het beleid en de prestaties van de RWs zal toenemen. Dit vereist een nauwe
samenwerking. Het fundament hiervoor is al gelegd, waardoor we alle vertrouwen hebben dat we
samen met de gemeente een goede invulling kunnen geven aan ons beleid en onze opgaven.
Belangrijke (beleids)thema’s voor 2015 zijn de betaalbaarheid van de huur, maatschappelijke
prestaties in relatie tot ons vermogen, het verder uitwerken van ons duurzaamheidsbeleid en de
wijzigingen in het sociaal domein. Dit laatste thema is met name van belang voor het effect van de
wetswijzigingen op de woonwensen/behoeften van mensen die tot voor kort gebruik konden
maken van intramurale zorg.
Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen binnen onze externe omgeving zal 2015 toch vooral
in het teken staan van het verder invullen van de thema’s en activiteiten zoals opgenomen in het
Ondernemingsplan. Daarnaast is de RWs eind 2014 een verkenning gestart naar een mogelijke fusie
met Woningbouwvereniging Amerongen. Hiertoe is in december 2014 een niet-bindend
fusievoorstel uitgebracht. In 2015 zal de verkenning verder worden voorgezet en zal
besluitvorming over een mogelijke fusie plaatsvinden. Indien hiertoe wordt besloten, dan zal de
tweede helft van 2015 voornamelijk in het teken staan van het voorbereiden van de fusie.
Tenslotte is 2015 het jaar van de langverwachte start van het project Vreewijk en de afronding van
de bouw van het laatste appartementencomplex aan de Valleiweg/Lijsterberg.
Ons financieel beleid zal een onveranderde koers kennen. Onze projecten zullen met interne
middelen worden gefinancierd, waarbij wij tevens streven naar een geleidelijke verdere afbouw
van onze leningenportefeuille.
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Verslag van de Raad van Commissarissen

2

Korte terugblik 2014
Het jaar 2014 is een bewogen jaar geweest in de corporatiesector. De Parlementaire Enquête en de
herziening van de Woningwet zullen vergaande consequenties hebben voor onze organisatie en
activiteiten. De impact op onze (vastgoed)strategie, huurbeleid en organisatie zal zich in 2015
uitkristalliseren.
De ook in 2014 toegenomen administratieve belasting voor corporaties is een punt van zorg. Naast
de hiervoor genoemde wet- en regelgeving hebben ook de Werkkostenregeling en de nieuwe
Warmtewet hun sporen nagelaten. De administratieve belasting die hieruit voortvloeit komt al
bovenop de belasting die onder andere de dPi en de dVi met zich meebrengen. Tegelijk is er
(terecht) de roep om de bedrijfslasten van corporaties te verminderen. De RWs behoort tot de top
zeven van corporaties met de laagste bedrijfslasten (Aedes Benchmark 2013), maar zal alle zeilen
bij moeten zetten om de administratieve lastendruk het hoofd te kunnen bieden zonder dat dit ten
koste gaat van haar efficiency.
Verder stond 2014 in het teken van de maatschappelijke visitatie. Conform de Aedes Code hebben
wij ons dit jaar laten visiteren, uitgevoerd door bureau Raeflex. Wij zijn tevreden over het proces en
de uitkomsten, en zien waardering voor de ingezette ontwikkeling.
De RWs heeft een financieel robuust beleid gevoerd de afgelopen jaren, waardoor wij in staat zijn
en blijven om onze investeringsopgave te kunnen voldoen zonder concessies te doen aan onze
doelen.

Algemeen
Volkshuisvestelijk
Het jaar 2014 stond volkshuisvestelijk in het teken van de oplevering van het tweede
appartementencomplex (van drie) aan de Valleiweg/Lijsterberg en de afronding van de
besluitvorming over fase 1 van de herstructurering van de wijk Vreewijk: de sloop en nieuwbouw
van 56 woningen. In de tweede helft van 2014 is de besluitvorming afgerond, en in mei 2015 zullen
we starten met de bouw van de eerste fase. Over de tweede fase (26 woningen) van het project
zijn wij in gesprek met de gemeente Rhenen, waarbij verwacht wordt dat de besluitvorming in de
eerste helft van 2015 kan worden afgerond.
De RvC hecht uiteraard veel waarde aan de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële
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.
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Aan de hand van de kwartaalrapportage als onderdeel van de planning & control cyclus rapporteert
de organisatie over:










algemene zaken;
beleidsontwikkelingen;
verantwoording voortgang Werkplan;
verhuur (woningtoewijzing, mutaties en huurachterstanden);
vastgoed (onderhoud en projecten);
leefbaarheid;
financiën;
personeel en organisatie.

Daarnaast wordt als bijlage een geactualiseerde liquiditeitsprognose toegevoegd.

Voor de sturing en verantwoording rapporteert de organisatie mede op basis van prestatieindicatoren. Deze indicatoren geven een goed beeld van de status van prestaties van onze
organisatie en geven inzicht in de velden waar bijsturing is vereist.
Overleg met huurders
De RvC is verheugd dat de huurdersorganisatie REA in 2014 weer een formeel bestuur heeft
gekregen. De REA behartigt de belangen van en vertegenwoordigt de huurders van de RWs. Zo
heeft de REA het recht om twee leden van de RvC voor te dragen. In 2014 heeft de REA de heer De
Jong (vicevoorzitter) voorgedragen voor een tweede termijn. De REA heeft regelmatig overleg met
de ‘huurderscommissarissen’. Naast de REA maakt de RWs gebruik van woonpanels en een vast
digitaal panel om huurders te laten participeren in onze beleidsvorming.
Organisatie
Het verslagjaar stond voor de organisatie in het teken van de herijking van een aantal belangrijke
beleidsdocumenten (waaronder het strategisch voorraadbeleid en het aanbestedingsbeleid), de
ontwikkeling en professionalisering van de planning & control en de ontwikkeling van het
informatiemanagement.
Daarnaast heeft de heer Van den Brink in juli afscheid genomen als manager Financiële en
Economische Zaken om te genieten van een welverdiend pensioen. Zijn opvolger, de heer Wielink,
is binnen de eigen gelederen gevonden. Hiermee zijn we ervan overtuigd een sterk en
uitgebalanceerd management team te hebben geformeerd die kan zorgdragen voor goede checks
& balances binnen de organisatie.
Binnen de RvC zijn in 2014 geen wisselingen geweest. De heer Olde Meule heeft in zijn eerste jaar
als lid van de RvC laten zien een waardevolle aanvulling te zijn. De heer De Jong is op voordracht
van de huurdersorganisatie per 1 januari 2015 herbenoemd voor zijn tweede termijn.
Werkplan en rapportagecyclus
Jaarlijks wordt door de bestuurder een Werkplan, begroting en meerjarenraming vastgesteld. Die
vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.
De RvC geeft op basis van het voorgelegde Werkplan, begroting 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 drie maandelijkse rapportage aan de RvC.
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Bij de vergadering van de RvC waarbij de goedkeuring van het Werkplan op de agenda staat,
worden de managers van de afdelingen Wonen en Vastgoed en Financieel Economische Zaken
uitgenodigd om een toelichting op hun onderdelen te geven en actief in de discussie te
participeren.
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.
Maatschappelijke visitatie
Op grond van de Aedes Code heeft de RWs in 2014 een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren
door bureau Raeflex. Het visitatierapport is in het eerste kwartaal van 2015 definitief vastgesteld.
Wij herkennen ons grotendeels in de bevindingen van de visitatiecommissie en zijn tevreden met
de uitkomsten. Er is op onderdelen ruimte voor ontwikkeling en het is goed te constateren dat de
commissie de door de RWs reeds ingezette ontwikkelingen ondersteunt aan de hand van de door
haar geformuleerde aanbevelingen. Wij zijn dan ook vol vertrouwen dat we koersvast met succes
de ingeslagen weg kunnen vervolgen.
Relatie gemeente
De RWs heeft met wederzijdse inzet een goede relatie met de gemeente opgebouwd. De prettige
wijze van totstandkoming van de prestatieafspraken, die begin 2015 zullen worden vastgesteld, is
hiervan een goed voorbeeld.
Financieel
De RvC ziet toe op de financiële continuïteit in relatie tot de prestaties op het gebied van de
volkshuisvesting. De financiële positie is gezond en robuust, zowel qua kasstromen als qua
solvabiliteit.
Wij zijn er trots op om tot de top zeven corporaties te behoren die de laagste bedrijfslasten hebben.
Wij vinden een goede balans tussen efficiency en kwaliteit van het grootste belang. Zoals bij de
terugblik al gememoreerd is de toegenomen administratieve lastendruk een punt van zorg.
Ook de impact van de verhuurders- en de saneringsheffing (2014 ruim € 1,6 miljoen) en de
vennootschapsbelasting (in 2014 ruim €0,8 miljoen) op onze kasstromen is aanzienlijk en vormt
een punt van zorg. De prognoses geven echter aan dat wij in staat zijn de heffingen te absorberen
zonder te snijden in de kosten.
Wel zal de organisatie, en de RvC in haar rol als toezichthouder, telkens kritisch nieuwe
investeringen afwegen in relatie tot de aantasting van de financiële positie als gevolg van het
kabinetsbeleid.
De RvC hecht er waarde aan dat woningen voor het merendeel aan bewoners met de lagere
inkomens worden toegewezen. Betaalbaarheid én bereikbaarheid van onze woningen voor
(potentiële) huurders zijn daarbij van groot belang.
De verantwoorde inzet van ons vermogen is een thema dat regelmatig terugkomt binnen onze
organisatie. De RWs staat er 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
gelabeld voor lopende projecten, afbouw van de leningenportefeuille en aanzienlijke onzekerheden
ten aanzien van het kabinetsbeleid (verhuurdersheffing, saneringsheffing). Hierdoor hoeven wij
niet aan te kloppen voor externe financiering.
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Voor de komende jaren zullen wij beleid ontwikkelen waarop de verantwoorde inzet van ons
vermogen zal plaatsvinden. Kaders zijn daarbij voor ons dat investeringen altijd volkshuisvestelijk
verantwoord dienen te zijn, passend bij ons (financieel) risicoprofiel en kernkwaliteiten van de
organisatie.
Vooruitblik 2015
In het jaar 2015 zijn voor de RvC de belangrijkste thema’s de voortgang van het Ondernemingsplan
2013-2016, de implementatie van de herziene Woningwet, de betaalbaarheid/bereikbaarheid van
onze voorraad, de inzet van ons vermogen en het besluit tot het al dan niet aangaan van een fusie
met Woningbouwvereniging Amerongen.

Verantwoordelijkheden RvC
De RvC van de RWs houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang
van zaken binnen de organisatie. De Raad adviseert daarnaast de bestuurder gevraagd en
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de
bestuurder, en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De RvC geeft
de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken.
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Naast de
statuten zijn bij het uitoefenen van zowel haar toezichthoudende taak als bij de invulling van het
eigen functioneren de volgende documenten leidend:








profielschets RvC;
reglement RvC;
Best practices Governancecode Woningcorporaties;
het jaarlijkse Werkplan;
Ondernemingsplan 2013 -2016;
Treasurystatuut en Treasuryjaarplan.

Statuten, profielschets, reglement, Best practices Governancecode en Ondernemingsplan zijn voor
iedereen via de website van de RWs www.rhenensewoningstichting.nl te raadplegen.

13

Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC bestaat ultimo 2014 uit vijf personen (man/vrouw verhouding 5/0). Er is in 2014 geen
vigerend beleid ten aanzien van de afspiegeling betreffende de man/vrouw verhouding. Volgens
het huidige beleid is leidend voor de keuze van een nieuw lid van de RvC de vraag in hoeverre een
kandidaat aan het kennisprofiel voldoet. Mede met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen
zal de RWs dit beleid in de nabije toekomst herijken.
Per 1 januari 2014 is de heer Olde Meule toegetreden tot de RvC.

Samenstelling RvC per 31 december 2014
Naam
Dhr. drs. G.R. Staal,

Leeftijd

Functie/nevenfuncties/

Benoeming/

kennisprofiel

Aftreden

49

voorzitter



Functie
zelfstandig ondernemer, eigenaar

1-1- 2010/
1-1- 2017

Leaderquest


voormalig afdelingsdirecteur en
sectorspecialist woningcorporaties bij
ABN AMRO



Nevenfuncties
Penningmeester Lionsclub De
Grebbeleeuw



Kennisprofiel
financiering en risicomanagement
publieke sector

Dhr. J. de Jong,



bestuurlijke ervaring



Functie
projectmanager binnenstedelijke

61

vicevoorzitter

1-1-2010/
1-1-2019

gebiedsontwikkeling gemeente
Veenendaal


project adviseur



Nevenfuncties
voorzitter Stichting muziekonderwijs
Rhenen



Kennisprofiel
projectontwikkeling



volkshuisvesting



Functie
regiomanager projecten Vivare



Nevenfuncties
geen



Kennisprofiel
projectmanagement



sector woningcorporaties



volkshuisvesting

Rhenense politiek
Dhr. G.
Ploeg,

60

lid
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1-1- 2013/
1-1 -2021

Dhr. ir. D.M.

35

Gudden,



Lid

Functie
projectmanager adviesbureau ‘Over

1-1- 2010/
1-1- 2018

Morgen’ te Ede


Nevenfuncties
bestuurslid D66 Gelderse Vallei



sparringpartner D66-fractie
Wageningen

Dhr. mr. ing. H.



Kennisprofiel
woningmarkt



volkshuisvesting



ruimtelijke ordening



Functie
Eigenaar Olde Meule Consulting &

60

Olde Meule,
lid

1-1- 2014/
1-1- 2022

Investment


Nevenfuncties
Vicevoorzitter RvC Woningstichting
De Veste



Kennisprofiel
(commercieel) vastgoed



organisatieontwikkeling



politiek

De RvC is van oordeel dat zij voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en
competenties. De samenstelling en deskundigheid van de Raad sluiten aan bij de beschrijving
daarvan in de profielschets van de Raad. De RvC heeft conform de in onderdeel III.2.2 van de
Governancecode genoemde criteria vastgesteld dat iedere commissaris geacht kan worden
onafhankelijk te zijn.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2014
In 2014 kwam de RvC zes keer bijeen voor een formele vergadering. De belangrijkste onderwerpen
die de RvC in 2014 heeft besproken en waar nodig over heeft besloten zijn:














sloop/bouw Vreewijk;
strategisch voorraadbeleid;
aanbestedingsbeleid;
kort geding Klaassen Groep;
toezichtbrief 2014 CFV;
uitslag kredietwaardigheid-beoordeling WSW;
functioneren, opvolging, beloning en opleiding RvC en directie (WNT);
Werkplan en begroting 2015;
jaarverslag/jaarrekening 2013;
Treasury statuut en Treasury jaarplan 2015;
wijziging WNT;
niet-bindend fusievoorstel WBVA.
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Overzicht van door de RvC genomen besluiten
Datum

Onderwerp

Besluit

28/01/2014

Vaststellen gewijzigde integriteitscode RWs

Akkoord met besluit

28/01/2014

Rechtszaak RWs/gemeente minnelijke

Akkoord met schikking

schikking inzake leges problematiek
28/01/2014

Aanpassing begroting in verband met

Akkoord onder voorbehoud

aangepaste bezoldiging bestuurder en

met besluit. Na ontvangst

commissaris.

onderliggende berekening
wordt voorstel definitief

28/01/2014

Opvragen offertes accountants

Akkoord met besluit

28/01/2014

Rapporteren per kwartaal

Akkoord met notitie

28/01/2014

Benoeming de heer J. de Jong als

Akkoord met benoeming

vicevoorzitter van de RvC
26/03/2014

Vaststellen jaarlijkse huurverhoging per 1 juli

Akkoord met besluit

2014
13/05/2014

Krachtens verjaring in eigendom te leveren

Akkoord met besluit

perceel tuingrond met opstal (veertig
centiare)
13/05/2014

Goedkeuring besluit van het bestuur tot

Akkoord goedkeuring besluit

vaststelling van de jaarstukken 2013 inclusief
cijfermatige kerngegevens
13/05/2014

Werving parttime medewerker

Akkoord met werving

Huuradministratie
03/06/2014

Aanpassen begroting door aanpassing post

Akkoord met aanpassing

personeelskosten
29/09/2014

Strategisch voorraadbeleid

Akkoord met beleid

29/09/2014

Aanbestedingsbeleid

Akkoord met beleid

29/09/2014

Continuering controleopdracht EY voor 2015

Akkoord met opdracht

29/09/2014

Interne controle en toepassing Governance

Akkoord met toelichten
bevindingen 1x per jaar door
medewerker interne controle

29/09/2014

Fiscale meerjarenplanning

Agendering 26 januari 2015

27/10/2014

Besluitvorming sloop en nieuwbouw Vreewijk

Akkoord met besluit

25/11/2014

Werkplan 2015 in meerjarig kader 2015 tot en

Het besluit van de

met 2024

directeur/bestuurder tot
vaststelling werkplan wordt
door de RvC goedgekeurd

25/11/2014

Treasury Jaarplan 2015

Akkoord met jaarplan

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. Tevens heeft de RvC
besloten om in het kader van fusieverkenning toestemming te geven voor inbreng van een nietbindend voorstel tot fusie met Woningbouwvereniging Amerongen.
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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. Voor een uitgebreide beschrijving van de governance verwijzen
wij naar hoofdstuk 3.
Zelfevaluatie en integriteit
De RvC staat jaarlijks stil bij zijn eigen functioneren. Tijdens de jaarlijkse evaluatie staat de RvC niet
alleen stil bij het functioneren van de individuele leden, maar ook bij het functioneren van de RvC
als collectief.
Zowel de bestuurder als de RvC zijn tevreden over het functioneren van de individuele leden en de
RvC als collectief. De RvC is tevreden met de huidige samenstelling: er is een evenwichtige
spreiding ten aanzien van ervaring en achtergrond van de leden.
Met het benoemen van de heer Olde Meule per 1 januari 2014 hebben we een evenwichtige
samenstelling kunnen waarborgen.
De RvC vindt het van belang dat zij op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen binnen de
volkshuisvesting. Naast de informatievoorziening door de eigen organisatie kunnen leden van de
RvC vergaderingen, algemene congressen, symposia en bijeenkomsten die specifiek op
toezichthouders zijn gericht, bezoeken. Daartoe is de RWs lid van de VTW.
Mogelijke tegenstrijdige belangen
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.
Commissie RvC
Met het oog op de beperkte omvang van de organisatie is er binnen de RvC geen vaste en/of ad
hoc commissie.

Evaluatie en remuneratie van de directeur/bestuurder
Regulier overleg
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. De voorzitter brengt de overige leden van de RvC per mail op de hoogte van hetgeen is
besproken.
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Bestuurder
De RWs heeft een directeur (man) die tevens enig bestuurder is. Dit leidt ertoe dat een
evenwichtige verhouding man/vrouw niet is aan te brengen.
Naam

Geboortejaar

Werkzaam in

In dienst sinds

functie sinds

Werkzaam bij
rechtsvoorganger
RWs sinds

M. Rink

1973

15 juli 2013

2013

2013

Relevante nevenfuncties 2014



lid steunfractie VVD Zeewolde
Deze functie is onbezoldigd.

Indien de bestuurder een nevenfunctie wil accepteren, legt hij de nevenfunctie vooraf ter
goedkeuring voor aan de voorzitter van de RvC. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een
nevenfunctie spelen onder meer de eventuele tegenstrijdigheid met het bedrijfsbelang, de (schijn
van) belangenverstrengeling en het verwachte tijdsbeslag een rol.
Evaluatie functioneren bestuurder
De RvC is zeer tevreden over het functioneren van de directeur/bestuurder. Hij heeft een goede
relatie weten op te bouwen met de medewerkers en externe partijen. De relatie met de gemeente
heeft hij weten om te buigen in constructieve en positieve verstandhouding. Hij bouwt aan een
verbeterde en nog professionelere organisatie, zowel qua personeelsbeleid als qua bedrijfsvoering
(processen, governance, planning & control en risicomanagement). Ook is hij actief met het
onderhouden/verder ontwikkelen van het netwerk waarop de RWs kan terugvallen. Wij zijn vol
vertrouwen dat we met de bestuurder en de organisatie in staat zijn om alle ontwikkelingen die in
de nabije toekomst spelen, op goede en effectieve wijze te implementeren in onze organisatie.
Remuneratie en WNT
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) van kracht. Vanaf

1

januari

2014

is

de

Regeling

bezoldigingsmaxima

topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. Deze regeling
staat beter bekend als de Blok-staffel. De Blok-staffel deelt woningcorporaties in klassen in aan de
hand van vastgestelde criteria. Voor het jaar 2014 is de RWs ingedeeld in klasse C. Het
bezoldigingsmaximum op grond van klasse C bedraagt voor het jaar 2014 € 103.900,-. Hieronder is
de publicatie opgenomen van de bezoldiging die de topfunctionarissen van de RWs in 2014 hebben
ontvangen.
Bestuurders
De bezoldiging van de huidige directeur/bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen
(zoals salarissen en vakantiegeld, sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen, ter
beschikking stelling van een auto (mede voor privégebruik) en vergoedingen in natura), vaste en
variabele

(belaste)

onkostenvergoedingen

en

beloningen

betaalbaar

op

termijn

(zoals

pensioenlasten).
De heer M. Rink is per 15 juli 2013 voor onbepaalde tijd in dienst getreden als directeur/
bestuurder van de RWs en kwalificeert daarmee als topfunctionaris als bedoeld in de WNT (hoogste
uitvoerende orgaan). De heer Rink heeft gedurende 2014 op fulltime basis werkzaamheden verricht
voor de RWs.
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De bezoldiging van de huidige directeur/bestuurder die in 2014 ten laste van de woningcorporatie
is gekomen bedraagt € 116.294,- (zie onderstaande tabel). In 2013 bedroeg de bezoldiging van de
directeur/bestuurders in zijn totaliteit € 143.452,- en is naar individuele bestuurder als volgt
gespecificeerd (in euro’s).
M. Rink

2014

2013 (vanaf 15 juli)

Beloning

95.762

48. 457

Vaste en variabele onkostenvergoedingen

0

0

Voorzieningen betaalbaar op termijn

20.532

9.530

Vergoedingen wegens beëindiging dienstverband

0

0

Totaal

116.294

57.987

E.P. van Dijk

2013 (tot 1 juli)

Beloning

66.801

Vaste en variabele onkostenvergoedingen

9.809

Voorzieningen betaalbaar op termijn

8.855

Vergoedingen wegens beëindiging dienstverband

0

Totaal

85.465

Toelichting
De heer M. Rink is in 2013 arbeidsvoorwaarden overeengekomen met de RWs. Zodoende is
overgangsrecht van toepassing op de bezoldiging van de heer M. Rink in 2014.
De overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm op grond van bezoldigingsklasse C van
€ 103.900,- leidt door toepassing van het overgangsrecht niet tot een terugbetalingsverplichting
voor de heer M. Rink. De reden voor overschrijding is gelegen in het feit dat de
bezoldigingsafspraken die de RWs in 2013 met de heer M. Rink heeft gemaakt, destijds als passend
werden beschouwd binnen de kaders van de WNT en de heer Rink in 2013 ruim binnen de in dit
jaar geldende norm is gebleven. Voor de vaststelling van de bezoldiging van de heer Rink is
overigens naar analogie aangesloten bij de schalen geldend voor de cao Woondiensten (schaal N).
Overigens is de RWs de mening toegedaan dat voor de vaststelling van de bezoldiging van de heer
Rink de componenten VPL-premie en OVP-premie (ad € 3.094,-) niet tot de bezoldiging gerekend
hoeven te worden. De heer Rink voldoet niet aan de voorwaarden (geboren ná 1949 en niet
onafgebroken in dienst binnen de volkshuisvesting) en kan derhalve in geen geval aanspraak
maken op uitkering onder voornoemde regelingen. Dit houdt in dat naar de mening van de RWs de
bezoldiging van de heer Rink over 2014 in totaal € 113.200,- bedraagt, en niet € 116.294,-.
Commissarissen
De RvC fungeert binnen de RWs als het hoogst toezichthoudende orgaan. De leden en de voorzitter
zijn als zodanig aan te merken als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. In 2014 bestaat de RvC uit
vijf

personen.

Zij

hebben

hun

functie

gedurende

geheel

2014

uitgeoefend.

Het

bezoldigingsmaximum is voor 2014 vastgesteld op € 7.792,50 voor de voorzitter en € 5.195,- voor
de leden.
De bezoldiging van de leden van de RvC is in 2014 als volgt (in euro's):
Naam en functie

2014

2013

G. Staal (voorzitter)

8.466

8.509

J. de Jong (vicevoorzitter)

5.685

5.710

G. Ploeg (lid)

5.685

5.710

D. Gudden (lid)

5.685

5.710

0

5.704

G.J.M. Dorrestijn (lid)
H. Olde Meule (lid)

5.266

0

Over de honorering van de voorzitter en één lid van de RvC is BTW verschuldigd.
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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 verslagjaar geen declaraties
geweest.
Toelichting
Met de leden en voorzitter van de RvC zijn in het verleden afspraken gemaakt met betrekking tot
de honorering van hun werkzaamheden.
De leden en de voorzitter, met uitzondering van de heer Olde Meule, zijn benoemd voor
inwerkingtreding van de WNT en bleven in 2013 ruim binnen de voor hen geldende
bezoldigingsnormen.
De bestaande bezoldigingsafspraken zijn voor 2014 gecontinueerd, waarbij de bezoldiging van de
commissaris die zijn werkzaamheden per 1 januari 2014 heeft aangevangen, in lijn is gebracht met
de geldende normen die voortvloeien uit de WNT.
De bezoldiging van de leden en de voorzitter over 2013, met uitzondering van de heer Olde Meule
die per 1 januari 2014 is benoemd, is voor het jaar 2014 gecontinueerd. Alle leden van de RvC
alsmede de voorzitter zijn vóór 1 januari 2014 (her)benoemd. Dit

heeft

tot

gevolg

dat

overgangsrecht van toepassing is, met uitzondering van de heer Olde Meule. De overschrijding van
de maximale bezoldigingsnorm door de leden van de RvC en de voorzitter leidt daardoor niet tot
een terugbetalingsverplichting. Voor de heer Olde Meule geldt dit echter niet. Zijn maximale
bezoldiging is € 5.195,-. Als gevolg van een omissie van de RWs is achteraf geconstateerd dat de
maximale bezoldiging van de heer Olde Meule is overschreden met een bedrag van € 71,- (als
gevolg van de verstrekking van een kerstpakket). Het genoemde bedrag is vóór het vaststellen
van het jaarverslag door de accountant terugbetaald.
Dit heeft tot gevolg dat overgangsrecht van toepassing is op de overschrijding van de maximale
bezoldigingsnorm op grond van de WNT-staffel 2014. De overschrijding van de maximale
bezoldigingsnorm door alle leden

van de RvC en de voorzitter leidt niet tot een

terugbetalingsverplichting.
In 2014 zijn geen leningen, voorschotten of garanties door de RWs aan directeur/bestuurder en
commissarissen verstrekt.
Overige (gewezen) topfunctionarissen
In 2014 zijn geen andere (gewezen) topfunctionarissen werkzaam geweest binnen de RWs.
Topfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaam
In 2014 hebben geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de
RWs.
Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging van het
dienstverband de WNT-normen overschrijdt.
Geen van de bezoldigingen en/of uitkeringen wegens het einde van het dienstverband van
functionarissen binnen de RWs hebben in 2014 de geldende WNT-norm overschreden.
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Tot slot
De RvC heeft kennis genomen van het verslag van de RWs over het boekjaar 2014, de
goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, het rapport van bevindingen, het
assurance rapport bij het volkshuisvestingsverslag en het accountantsverslag van Ernst & Young.
In 2014 is er weer met grote inzet gewerkt aan het vervullen van de maatschappelijke taken van
de RWs. De RvC van de RWs wil de bestuurder, het MT en alle overige personeelsleden
complimenteren met de goede resultaten die werden behaald en bedanken voor hun inzet in 2014.
Rhenen, 14 april 2015

Gabby Staal
Voorzitter Raad van Commissarissen
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3

Corporate governance en risicomanagement

Corporate Governance
De RWs vindt goed ondernemingsbestuur (Corporate Governance) van groot belang. Het helpt ons
om slagvaardig, in control en transparant te handelen.
De hoofdlijnen van de governance structuur bij de RWs zijn als volgt:





de RWs heeft als rechtsvorm een stichting;




de RvC beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder;

de bestuurder bestuurt de onderneming RWs;
de RvC ziet toe op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van de stichting, en
geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies;

de RWs legt verantwoording af aan en overlegt met belanghebbenden, zoals de huurders,
gemeente Rhenen, het ministerie van BZK, het CFV en het WSW.

De RWs hanteert als lid van Aedes verplicht de Governancecode Woningcorporaties. Deze code
vraagt van corporaties om uiterst transparant te handelen en zich dienovereenkomstig te
verantwoorden. Over de toepassing van de code doet de corporatie verslag volgens het principe
‘pas toe of leg uit’ en wordt vermeld of en om welke reden van de code wordt afgeweken. De RWs
onderschrijft de principes en best-practice bepalingen uit de code. De Corporate Governance
principes komen tot uitdrukking in de volgende documenten:










overzicht Governancestructuur (organigram);
de statuten van de RWs;
het reglement van de RvC;
profielschets RvC;
rooster van aftreden RvC;
het treasurystatuut;
de integriteitscode;
de klokkenluidersregeling.

Overeenkomstig de Governancecode Woningcorporaties zijn deze documenten te vinden op onze
website

www.rhenensewoningstichting.nl.

investeringsstatuut en een fiscaal statuut.
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De

RWs

beschikt

bovendien

over

een

Integriteit
De RWs vindt integer handelen van haar medewerkers en de bedrijven waarmee we samenwerken
vanzelfsprekend van groot belang. De kern van het integriteitsbeleid van de RWs is dat integer
handelen enerzijds duidelijke regels vergt, anderzijds een bedrijfscultuur vereist waarin het
handelen op basis van deze regels vanzelfsprekend is. Om integer handelen te bevorderen, gaat
het om het vinden van de juiste balans tussen regels en eigen verantwoordelijkheid.
De regels met betrekking tot integriteit zijn onder meer vastgelegd in:



de integriteitscode RWs.
Deze code geeft regels met betrekking tot integer handelen waaraan het bestuur en de
medewerkers zich moeten houden. De code is in 2014 geactualiseerd. We verwachten dat
onze leveranciers en klanten ons niet in een positie brengen waarin we in de verleiding
worden gebracht om niet integer te handelen;



de klokkenluidersregeling RWs.
Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie
melding te doen van vermeende misstanden en andere onregelmatigheden van algemene,
operationele of financiële aard. Het meldpunt ontving in 2014 geen meldingen;



integriteitsverklaring bestuurder.
Deze verklaring bevat onder andere regels voor de bestuurder over onverenigbaarheden in
zijn werkzaamheden en hoe te handelen bij mogelijke gevallen van belangenverstrengeling;



het onderschrijven van de AedesCode.

Voor de bewustwording en invulling van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot

integriteit agenderen we dit thema op regelmatige basis tijdens bijeenkomsten met medewerkers.

Toezicht
Het toezicht op (het bestuur van) de RWs bestaat uit intern en extern toezicht en horizontale
verantwoording/responsiviteit.



Intern toezicht



Extern toezicht

Dit toezicht wordt uitgevoerd door de RvC. Zie hiervoor hoofdstuk 2.

Dit toezicht wordt uitgevoerd door de minister van Wonen en Rijksdienst, onderdeel van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In november heeft de
minister de zogenoemde oordeelsbrief over het verslagjaar 2013 gestuurd, waarin naast een
verzoek tot nadere specificatie van sponsoringuitgaven, geen nadere opmerkingen jegens
de RWs zijn gemaakt en waarin is opgenomen dat de RWs voldoet aan de staatssteunregels.
Het financiële toezicht wordt uitgevoerd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV),
onder verantwoordelijkheid van de minister. In november heeft het CFV geconcludeerd dat
het uitgevoerde bureauonderzoek geen aanleiding geeft tot opmerkingen, en er geen
aanleiding is tot het doen van interventies.



Dialoog met de omgeving
Ook de gemeente Rhenen, de huurders of andere belanghouders kunnen ons aanspreken op
ons functioneren. Om duidelijk aan te geven waarop we aanspreekbaar zijn, heeft de RWs
de AedesCode onderschreven.
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Risicomanagement
Risicobenadering
De RWs bepaalt, analyseert en weegt de risico’s in verhouding tot de strategie
en de beleidskeuzes van de organisatie. Het Ondernemingsplan 2013-2016 is
daarbij leidend. Om de koers op verantwoorde wijze vast te kunnen houden is
het van belang dat de organisatie en het intern toezicht inzicht hebben in de
risico’s en hierop bijsturen indien noodzakelijk/gewenst. Daarnaast vinden wij
een heldere externe communicatie over de risico’s belangrijk.
Risicoprofiel
De RWs is een lokaal verankerde woningcorporatie van relatief beperkte omvang met een sterke
vermogens- en liquiditeitspositie. De woningmarkt in Rhenen kent een lichte groei, waarbij de
gemeentelijke Woonvisie en de strategie van de RWs uitgaan van voldoende aanbod sociale
voorraad. De RWs zal zich de komende jaren dan ook nadrukkelijk concentreren op de transitie van
de bestaande voorraad, inspelend op de veranderende samenstelling van de bevolking.
Risico categorieën
De RWs maakt in het definiëren en beheersen van de risico’s een onderscheid naar externe en
interne risico’s. Daarbinnen worden de interne risico’s gerubriceerd in strategische, operationele en
compliance risico’s, en de externe risico’s in strategische, economische en compliance risico’s. Wij
hebben de volgende risico’s en beheersmaatregelen gedefinieerd.
Externe risico’s



Politiek (strategisch)
∝ Rijk
Het Rijksbeleid, met onder andere de verhuurdersheffing, saneringsbijdrage, herziening
van de Woningwet en de herinrichting van het toezicht, zal de komende jaren aanzienlijk
impact hebben op het werkdomein, de bedrijfsvoering en de financiële positie van de
RWs. De risico’s uit hoofde van het Rijksbeleid zijn lastig te beheersen voor een
individuele corporatie als de RWs. Wij volgen de ontwikkelingen nadrukkelijk. Financiële
risico’s worden beheerst aan de hand van scenario’s op basis waarvan relatief snel aan
knoppen kan worden gedraaid bij negatieve impact van de maatregelen.
∝ Lokale overheid
Een goede samenwerking met de gemeente Rhenen is met het oog op de lokale
verankering van essentieel belang voor de prestaties van de RWs. Een transparante
houding en een goede communicatie/relatie vormen de basis voor de samenwerking.
Beleidsmatig dienen wij en de gemeente op één lijn te zitten. Dit komt mede tot
uitdrukking in de in 2014 gemaakte prestatieafspraken. Indien goede sluitende afspraken
kunnen worden gemaakt, is het risico van vastlopen beperkt.



Marktrisico (economisch)
De grootste marktrisico’s zijn een mismatch tussen vraag en aanbod, waardedaling van het
vastgoed, teruglopende verkoopbaarheid bezit en negatieve huurmarktontwikkelingen zoals
huurderving wegens leegstand en huurprijsontwikkelingen.
De waardedaling van het vastgoed heeft een negatieve invloed op onze vermogenspositie.
Door voldoende buffer aan te houden kunnen waardedalingen in ons bezit worden
opgevangen. Om een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen/beheersen is het
van belang om kennis te hebben van de woningmarkt (met name op het gebied van
verhuurbaarheid) en demografische ontwikkelingen in Rhenen en directe omgeving. Deze
informatie is beschikbaar en de RWs stuurt hier actief op.
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Bovendien hanteert de RWs een strak en sociaal incassobeleid gericht op het voorkomen
van huisuitzetting, onder andere door het actief en vroegtijdig benaderen van klanten. De
verkoopbaarheid van het bezit is het afgelopen jaar aangetrokken, mede blijkend uit de
verkoop van 7 woningen. De RWs is echter voor haar financiële positie niet afhankelijk van
verkopen.



Financieringsrisico (economisch)
De RWs is volgens onze prognoses de komende jaren niet afhankelijk van vreemd
vermogen voor de financiering van (nieuwe) activiteiten. Voor de herfinanciering van onze
huidige portefeuille ad € 16,5 miljoen is wel een financieringsvraag aanwezig. Om deze
gezonde financiële positie te behouden, streeft de RWs naar ruime positieve operationele
kasstromen. De uit onze opgave voortvloeiende niet-kostprijsdekkende investeringen in
nieuwbouw en kwaliteitsverbeteringen in bestaand bezit worden met interne middelen
gefinancierd. De RWs onderscheidt ten aanzien van het financieringsrisico drie risico’s:
∝

Continuïteitsrisico
Op lange termijn dienen de rente en contractuele aflossingen te kunnen worden
voldaan uit de operationele kasstromen, eventueel aangevuld met in redelijkheid te
verwachten verkopen. Onze prognoses wijzen uit dat de RWs in elk prognosejaar
hieraan voldoet.

∝

Liquiditeitsrisico
Wij moeten op korte termijn voldoende liquide middelen tot onze beschikking
hebben om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hieraan
wordt in ruime mate voldaan.

∝

Renterisico
Het renterisico is in absolute termen relatief te verwaarlozen door de beperkte
omvang van de leningenportefeuille. Onze jaarlijkse rentelasten bedragen circa
€ 500.000,- en onze ICR bedraagt 8,8. Wij sturen ook op de relatieve renterisico’s
aan de hand van de 15% norm. De RWs heeft geen derivaten.

Het beleid, de risico’s en de uit te zetten activiteiten zijn onderdeel van het Treasuryjaarplan
en zullen minimaal twee keer per jaar besproken worden in de Treasurycommissie.
Voor het invullen van de treasuryfunctie en administratieve ondersteuning wordt de
expertise ingehuurd van Thésor. Zij heeft sinds 2007 een vergunning op grond van de Wet
op het Financieel Toezicht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). Op basis van de door Thésor verstrekte
accountantsverklaring 2014 hebben wij kunnen vaststellen dat Thésor als onafhankelijke
partij optreedt. Dit houdt in dat door de accountant is vastgesteld dat zij geen
omzetafhankelijke vergoedingen, provisies of succes-fees in welke vorm dan ook van
banken, bemiddelaars of andere mogelijke belanghebbenden, ontvangen hebben en dat zij
vergoedingen

ontvangt

wegens

geleverde

prestaties

van

opdrachtgevers

en

abonnementhouders, geheel conform de overeenkomst die de RWs heeft met Thésor.



Wet- en regelgeving (compliance)
De RWs opereert in een complexe omgeving waar op verschillende niveaus door
verschillende bestuurslagen (Europees, nationaal en lokaal) eisen aan ons worden gesteld.
Dit kan betrekking hebben op de wijze waarop onze rapportages worden ingericht en de
eisen waaraan deze moeten voldoen, maar ook op beleidskeuzes die wij kunnen maken.
Deze wet- en regelgeving is dynamisch en soms onderhevig aan interpretatieverschillen. De
RWs volgt de ontwikkelingen op de voet (daar waar mogelijk proactief) en laat zich bijstaan
door deskundigen om de risico’s te beperken.
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Interne risico’s



Voorraadbeleid (strategisch)
Het voorraadbeleid is de kern van de bedrijfsvoering van de corporatie en dient dan ook
goed gefundeerd en up-to-date te zijn. In 2014 is het strategisch voorraadbeleid
geactualiseerd en geïmplementeerd.



Organisatieontwikkeling (strategisch)
In het Ondernemingsplan 2013-2016 is het professionaliseringsproces van onze organisatie
als speerpunt opgenomen. Daarbij wordt gekozen voor een verandering van houding van
behoudend naar ontwikkelend. Uitgangspunt is een doelmatige bedrijfsvoering, met
kernwaarden klant- en resultaatgericht, open, integer en flexibel, verbeteren kwaliteit en
open voor omgeving.
Een dergelijk ontwikkeltraject kan voor risico’s zorgen, bijvoorbeeld door onduidelijkheid bij
de inrichting van nieuwe werkprocessen. Het is voor ons van groot belang om de
medewerkers nadrukkelijk te betrekken bij de organisatieontwikkeling.



Ontwikkeling (operationeel)
Bij projectontwikkeling zijn verschillende fasen te onderscheiden die ieder risico’s met zich
meebrengen. In de beginfase van een project zijn er nog veel onzekerheden. Het risico is
hoog maar de uitgaven zijn dan nog laag. Pas wanneer de belangrijkste risico’s voldoende
gemitigeerd zijn of niet meer van toepassing zijn (de benodigde vergunning is bijvoorbeeld
verstrekt) wordt de bouwopdracht daadwerkelijk gegeven. Vanaf dat moment is een exit
erg kostbaar.
Een project is grofweg in de volgende fasen in te delen:
∝

Start ontwikkeling;

∝

Programma van eisen;

∝

Voorlopig ontwerp;

∝

Definitief ontwerp;

∝

Start bouw + bouwfase (realisatie);

∝

Nazorg.

Om de risico’s van vertraging of zelfs exit in de fase voor de bouw goed beheersbaar te
maken is het van groot belang om een gedeelde visie te hebben met de gemeente Rhenen
over het desbetreffende project. Op voorhand moet de wenselijkheid unaniem worden
erkend, waardoor de verdere ontwikkeling van de plannen voornamelijk inhoudelijk van
aard kan zijn.
Voor de beheersing van de financiële risico’s/gevolgen hebben wij een financieel
toetsingskader vastgesteld. Dit toetsingskader voor nieuwe investeringen bestaat uit een
driestappenplan:
∝

Marktconformiteitstoets
Dit houdt in een vergelijking van de geraamde stichtingskosten met de getaxeerde
vrije verkoopwaarde van het te realiseren object.
Als de vrije verkoopwaarde niet minimaal gelijk is aan de geraamde stichtingskosten
valt het project per definitie af, tenzij gebouwd wordt voor specifieke doelgroepen
die vragen om bouwkundige aanpassingen die door “de markt” niet worden
(h)erkend.

∝

Rendementstoets
De volgende stap in het proces is de rendementstoets. Daarbij wordt bekeken of het
rendement uit verhuur minimaal voldoet aan de rendementseisen die zijn vastgelegd
in de rendementsmatrix. Een investering kan slechts doorgang vinden als aan de
eisen uit de rendementsmatrix wordt voldaan.
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Om te komen tot een marktconform rendement worden in die methodiek aan een
aantal kenmerken risicopunten toegekend.
Hoe

hoger

het

totaal

aantal

risicopunten,

hoe

hoger

de

marktconforme

rendementseis met betrekking tot het betreffende onroerend goed.
∝

Financierbaarheidstoets
Hierbij wordt gekeken naar het effect van de investering op de kasstromen en of de
RWs hierdoor op bedrijfsniveau blijft voldoen aan de parameters zoals door onszelf
en het WSW gesteld.

Voldoet een nieuwe investering aan deze drie eisen, dan kan het project financieel gezien,
zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt, doorgaan.
Aanbesteding vindt plaats aan de hand van het in 2014 herijkte aanbestedingsbeleid (alleen
interne werking). Gedurende en na afsluiting van het bouwproces worden de kosten
periodiek afgezet tegen de projectbegroting, waardoor bijsturing gedurende het project kan
plaatsvinden indien gewenst.
De RWs heeft geen grondposities.



Financiële verslaggeving (operationeel)
De RWs onderkent risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de
betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving, zoals complexe
toerekeningsproblemen, de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken of de
risico's ten aanzien van de inrichting van de financiële verslaggevingssystemen. Daar waar
nodig zal de RWs gebruik maken van deskundige externe adviseurs om deze risico’s te
mitigeren.



Informatisering (operationeel)
De RWs is in toenemende mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van de
gegevensverwerking van het geautomatiseerde primaire informatiesysteem. Aan de hand
van dit systeem kan de RWs de primaire bedrijfsprocessen adequater ondersteunen,
waardoor de kwaliteit van dienstverlening aan de huurders kan worden geoptimaliseerd en
de hoge efficiency in de organisatie beter worden ondersteund. In 2015 zal een verdere
uitbreiding van het informatiemanagement(systeem) plaatsvinden, waarbij integriteit van
data,

verbetering

rapportagemogelijkheden

en

verdere

digitalisering

werkprocessen/klantprocessen voorop staan. Om de risico’s die een dergelijke ontwikkeling
en gebruik met zich meebrengen te ondervangen zullen goede controlesystemen moeten
worden ingebouwd.



Juridisch (operationeel)
Het beheersen van juridische risico’s is mogelijk door overeenkomsten en beleidsstukken
(waaronder het aanbestedingsbeleid) te laten beoordelen door externe adviseurs. Wij
hebben hierover heldere afspraken gemaakt met de desbetreffende adviseurs. De RWs is
verzekerd tegen aansprakelijkheid.



Fiscaal (operationeel)
Vanwege de complexiteit van de fiscale wet- en regelgeving waaraan de RWs als
woningcorporatie is onderworpen, zijn er diverse fiscale risico’s. Om deze risico’s te kunnen
beheersen hebben wij een fiscaal statuut opgesteld, een nulmeting laten verrichten en in
samenwerking met een extern fiscaal adviseur de fiscaliteiten in nagenoeg alle
(werk)processen verwerkt. Daarnaast heeft de RWs in het kader van horizontaal toezicht
voorbereidingen getroffen voor het in de nabije toekomst sluiten van een convenant met de
Belastingdienst.
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Kern van de insteek van de RWs is dat de samenwerking tussen de Belastingdienst en de
RWs zal worden gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Hierdoor
krijgen wij vooraf zekerheid over de fiscale positie en wordt het risico op eventuele
correcties beperkt.



Continuïteit (operationeel)
De RWs is één van de meest (kosten)efficiënte corporaties van Nederland. Dit is een
belangrijke kernwaarde die we voor de toekomst zullen bewaken.
Efficiëntie brengt echter ook risico’s met zich mee, met name voor de continuïteit van
processen en activiteiten. Het risico op tijdelijk niet beschikbaar zijn van personeel is
beperkt, de impact is daarentegen groot. De RWs heeft een actief ziekteverzuimbeleid en
het ziekteverzuimpercentage is al jaren laag (onder <2%). Het risico van vertrekkende
medewerkers is, gegeven het geringe verloop van de afgelopen jaren, eveneens beperkt.
Om het continuïteitsrisico als gevolg van uitval/vertrek van medewerkers te beperken, zijn
we nadrukkelijk op zoek naar samenwerking met collega-corporaties. De samenwerking die
we voor ogen hebben richt zich met name op de gebieden ICT, HRM en treasury. Dit zijn
functies die bij kleinere organisaties niet of beperkt zijn ingevuld, terwijl daar periodiek wel
behoefte aan is. Daarnaast richt de samenwerking zich op tijdelijke vervanging/opvang als
gevolg van uitval van medewerkers in kernprocessen, zoals bijvoorbeeld het verhuurproces.



Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) (operationeel)
Wij doen vanwege de aard van onze activiteiten veel zaken, direct of indirect, met
aannemers en onderaannemers en dan ontstaat er een keten van (hoofd)aannemer en
onderaannemers. Wanneer een onderaannemer in deze keten geen loonbelasting en/of
premies voor volksverzekeringen of werknemersverzekeringen afdraagt dan kan de
hoofdaannemer daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Bij de RWs zijn in 2014 in
overeenstemming met de Belastingdienst maatregelen getroffen en geïmplementeerd om
dit risico te mitigeren.



Leveranciers (operationeel)
De gevolgen van de crisis zijn in de omgeving waarin de RWs opereert nadrukkelijk
voelbaar. Wij beschouwen dit als een verhoogd risico en om die reden hebben wij
procedures

geïmplementeerd

waarbij

de

financiële

gezondheid

van

(beoogde)

leveranciers/opdrachtnemers wordt gemonitord. De gegevens die daarvoor nodig zijn
betrekken wij van een onafhankelijk externe partij.
Onderdeel van de procedure is dat een positieverslechtering van een leverancier direct bij
sleutelfunctionarissen bekend is. Voorafgaand aan een opdracht toetsen zij de status.



Integriteit (compliance)
De RWs heeft een integriteitscode opgesteld (en in 2014 geüpdatet) die een leidraad vormt
voor het gedrag en de normen en waarden waaraan al onze medewerkers zich dienen te
houden. Daarnaast hebben wij een ‘Gedragscode omgaan met elektronische media’
vastgesteld. Tenslotte hebben wij ons aanbestedingsbeleid (intern document) in 2014
herijkt, waarin tevens een paragraaf is opgenomen over integriteit.
De RWs erkent dat integriteit, normen en waarden niet uitsluitend in documenten en
afspraken zijn te vangen. Van veel groter belang is de manier waarop medewerkers
daadwerkelijk bij hun dagelijkse werk invulling hieraan geven. Wanneer medewerkers zich
behandeld voelen op een wijze die indruist tegen onze normen en waarden, zoals
vastgelegd in het reglement ter voorkoming van intimidatie, agressie, geweld of
discriminatie, kunnen zij zich wenden tot een extern benoemde vertrouwenspersoon.
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Missie, strategie en beleid

4

Missie en strategie
De missie van de RWs luidt als volgt:
‘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.’
In het Ondernemingsplan 2013-2016 is het gewenste toekomstbeeld van de RWs geschetst. Daarbij
is ervoor gekozen om vanuit eigen kracht op professionele wijze een belangrijke bijdrage te
leveren aan het wonen in de gemeente Rhenen. De focus ligt op de kerntaken doelmatigheid én
doeltreffendheid.
In het Ondernemingsplan is de koers uitgezet in vijf resultaatgebieden:







hoogwaardige dienstverlening aan onze bewoners, op ons eigen domein;
actief beheer van ons vastgoed;
een betrouwbare maatschappelijke samenwerkingspartner;
een professionele en doelmatige organisatie;
een financieel-economische sterke organisatie.

Strategie en beleid van de RWs worden getoetst aan de hand van, en zijn herleidbaar tot, deze
resultaatgebieden.

Huurbeleid
Uitgangspunt bij het huurbeleid van de RWs is het garanderen van voldoende woningen binnen de
kernvoorraad. Wij hebben onze kernvoorraad gedefinieerd op 1.600 woningen.
Het beleid van het kabinet geeft meer ruimte voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. De RWs
heeft deze in 2014 benut met het doel de huurprijzen meer in overeenstemming te brengen met de
geboden kwaliteit, met inachtneming van de draagkracht van de huurder en de discussie rondom
het werkdomein van de corporaties. Met een actief huurprijsbeleid bieden wij onze (potentiële)
huurders de kans op een wooncarrière doordat meer dynamiek en doorstroming ontstaat. Wij
blijven monitoren of dit effect optreedt in de mate waarin wij dit wensen.
Hoofduitgangspunt van ons huurbeleid is dat betaalbaarheid én bereikbaarheid voor onze
(potentiële) huurders is gewaarborgd binnen een financieel verantwoord kader. Binnen ons
algemene sturingsbeleid is het huurbeleid echter niet zaligmakend. Betaalbaarheid van onze
woningen staat voorop, maar dan wel bezien vanuit de woonlasten van onze huurders in relatie tot
het inkomen. Deze integrale benadering houdt in dat wij niet alleen actief sturen aan de hand van
ons huurbeleid, maar daar waar wij kunnen ook op de overige woonlasten. Belangrijkste
component daarin, naast de huur, zijn de energielasten. Door gerichte energiebesparende
investeringen in ons bezit streven wij ernaar de betaalbaarheid te bevorderen.
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Daarvoor is naast de harde investering in de energiebesparende maatregelen ook aandacht vereist
voor de zachte kant: het gedrag van de huurder. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor een
woonlastenonderzoek onder onze huurders. Dit onderzoek wordt begin 2015 uitgevoerd en zal een
belangrijke basis vormen voor ons toekomstig huur(prijs)beleid.
In 2014 bevond nagenoeg de gehele voorraad (met uitzondering van 17 woningen) zich onder de
liberalisatiegrens. Afhankelijk van de keuzes bij de implementatie van de herziene Woningwet
zullen wij besluiten op welke wijze wij met de 17 woningen om zullen gaan.
Ontwikkeling aantal woningzoekenden
Het aantal reacties op onze woningen is drastisch gedaald. In 2010 bedroeg het gemiddeld aantal
reacties nog 100. In 2014 waren dit er circa 30. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door:




maximering inkomensgrens op € 34.678,- (DAEB);
huishoudens met middeninkomen (€ 34.678,- tot

€ 43.602,-)

komen niet meer in

aanmerking voor een woning onder de € 699,48. In het koopsegment heeft deze doelgroep
geen mogelijkheden, waardoor zij niet of nauwelijks nog zullen verhuizen;




(over)aanbod van nieuwe appartementen (71 in 2013 en 21 in 2014) binnen kort tijdsbestek;
economische situatie algemeen.

Gelet op de ontwikkelingen is de substantiële toevoeging van nieuwe woningen in het sociale
segment (huur) geen (echte) noodzaak meer. Met een geprognotiseerd gemiddelde van circa vijf
woningen per jaar tot 2040 kunnen wij ruimschoots aan de vraag naar woningen voldoen.

Woonruimteverdeling
Onze woningen worden regionaal verdeeld in het Food Valley gebied (Wageningen, Ede, Rhenen,
Veenendaal, Scherpenzeel en Barneveld). Deze regionale verdeling is een samenwerking van 9
woningcorporaties in dit gebied. De vrijkomende sociale huurwoningen worden aangeboden via
internet www.huiswaarts.nu. Centraal staat een grotere keuzevrijheid voor de inwoners.
Het woonruimteverdeelsysteem gaat uit van regionale vrije vestiging, transparantie in het
woningaanbod in de vorm van één etalage, maar wel met een decentrale klantbenadering,
eenduidige regelgeving en permanente monitoring.

Strategisch voorraadbeleid
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. 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.
Deze gewenste kwaliteit is op complexniveau verwoord in de beheerplannen van ons strategisch
voorraadbeleid. In dit beleid zijn de financiële-, technische- en marktinzichten verwerkt. In 2014 is
het strategisch voorraadbeleid herijkt en geactualiseerd. Dit vormt het fundament voor onze
vastgoedsturing. Het document geeft een duidelijke koers maar kan niet in beton worden gegoten.
Externe factoren zoals de herziene Woningwet hebben een aanzienlijk effect op de keuzes die wij
hebben gemaakt en zullen maken. Het is dan ook van belang om periodiek het beleid te herijken en
daar waar nodig bij te sturen. De Woonvisie en het daarvoor uitgevoerde woningmarktonderzoek
wijzen uit dat er een gezond evenwicht is tussen vraag en aanbod in de sociale huurmarkt. Het
accent zal de komende jaren dan ook in toenemende mate liggen op het kwalitatief in stand
houden en beheren van onze bestaande voorraad.
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5

Woningvoorraad

Ontwikkelingen bevolking en woningmarkt
Woningvoorraad Rhenen

Ontwikkeling bevolking Rhenen

(7.500 woningen )

Sociale huur

29%
65%

6%

Commerciële
huur
Eigen woning

T

De ontwikkeling van huishoudens met een inkomen tot € 34.000,Uit woningmarktonderzoek blijkt dat wanneer de economie de komende jaren niet meer zal
groeien (0-scenario), het aantal huishoudens met een inkomen tot € 34.000,- met ongeveer 115 zal
toenemen. Dit komt neer op een toename van 10 à 15 woningen per jaar. Bij een economische
stagnatie in de eerste vijf jaar, en daarna een groei van 1,2%, zal het aantal huishoudens met een
inkomen tot € 34.000,- nagenoeg gelijk blijven. Bij een positieve economische groei van +1,2%
neemt het aantal huishoudens af met ongeveer 120. Dit is een afname van 15 à 17 huishoudens per
jaar.
Zoals eerder vermeld is het strategisch voorraadbeleid in 2014 herijkt en geactualiseerd. Mede op
basis van onze uitgebreide toetsing op vijf kwaliteitsaspecten kunnen we concluderen dat onze
woningvoorraad er goed bij staat. Het hoge onderhoudsniveau wordt daarbij gerechtvaardigd door
de markt en gewaardeerd door de bewoners. Tegelijkertijd houden we de huren betaalbaar.
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Behoud kernvoorraad
De RWs heeft 2.145 woningen in de verhuur. Nagenoeg al deze woningen vallen qua huurprijs
binnen de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Circa 600 huurders kunnen worden gekwalificeerd
als ‘scheefwoners’. Zij hebben een gezamenlijk huishoudinkomen van meer dan € 34.678,-.
Daarvan hebben 300 huishoudens een gezamenlijk huishoudinkomen boven de € 43.602,-.
De kernvoorraad is in kwantitatief opzicht ruim voldoende om de doelgroepen van beleid

te

huisvesten. In kwalitatief opzicht, met name de woonkwaliteit, is deze voorraad echter niet
toereikend. Algemeen bekend is dat de bevolking vergrijst.
Als gevolg van die toenemende vergrijzing, de behoefte van senioren om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen en gewijzigde wetgeving was er sprake van een toenemende vraag
naar kwalitatief goede (geschikte) huurwoningen voor senioren, zogenaamde nultredenwoningen.
Vanaf 1994 heeft de nieuwbouwproductie van de RWs dan ook hoofdzakelijk bestaan uit deze
woningen. Inmiddels bestaat onze voorraad uit 310 nultredenwoningen, verdeeld over de drie
woonkernen. In de praktijk blijkt echter dat senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde woning en
woonomgeving willen blijven wonen. Ons beleid de komende jaren zal erop gericht zijn om
senioren bewust te maken van hun mogelijkheden én onmogelijkheden ten aanzien van het
zelfstandig blijven wonen. Wij richten ons enerzijds op het bewust maken van de door ons
gerealiseerde seniorenappartementen, anderzijds door te participeren in het Woonbewust project
waarin senioren bewust worden gemaakt van de consequenties van zelfstandig blijven wonen. Op
verzoek van de gemeente en inwoners uit Elst overwegen wij om onze nultredenwoningen in Elst
uit te breiden met 13 woningen (’t Bosje). In 2015 ronden wij marktonderzoek naar de haalbaarheid
van deze investering af waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.
Door voorgenomen verkoop van 168 woningen (gelabeld in 2007, waarvan er inmiddels 58 zijn
verkocht) en de gerealiseerde nieuwbouw in Het Rhenense Hof blijft de voorraad tot 2015 op circa
2.150 woningen en is daarmee in balans met de gewenste voorraad sociale huurwoningen. Het
aantal sociale huurwoningen dat benodigd is om expliciet de primaire doelgroep te huisvesten
bedraagt circa 1.600 woningen (gezamenlijk huishoudinkomen tot € 34.678,-). Dit betekent dat de
verkoop van 110 woningen, die niet specifiek voor de primaire doelgroep zijn bestemd, nog steeds
verantwoord is.
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Bezit
De RWs bezit 2.285 verhuureenheden (2.145 woningen), verdeeld over de drie kernen Rhenen, Elst
en Achterberg.

Verdeling woningen

Gelabeld voor verkoop
48

Achterberg

8

416

Elst

29

1.681

Rhenen

73

Nagenoeg alle woningen vallen qua huurprijs binnen de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag
(€ 556,82). Circa 622 huurders kunnen worden gekwalificeerd als zogenoemde scheefwoners. Zij
hebben een gezamenlijk huishoudinkomen van meer dan

€ 34.678,-. Daarvan hebben 360

huishoudens een gezamenlijk huishoudinkomen boven de € 43.602,-. Dit betekent dat de
kernvoorraad in kwantitatief opzicht ruim voldoende is om de doelgroepen van beleid te
huisvesten.

Verhuureenheden naar woningtype
Type woning

2014

2013

Eengezinswoningen

1.170

1.177

64

64

Duplex wooneenheden
Appartementen zonder lift

487

511

Appartementen met lift

109

109

Seniorenwoning met lift

161

140

Seniorenwoningen

104

104

Zorgwoningen met lift

50

50

2.145

2.155

4 groepswoningen verst. gehandicapten

4

4

Woonzorgcomplex Elst

1

1

Verzorgingshuis de Tollekamp

1

1

Bibliotheek

1

1

Subtotaal
Overige verhuureenheden

Garages
Totaal bezit RWs
Beheer
Woonwagencentrum 20 standplaatsen i.o. gemeente
Stichting “Gast- en Weeshuis” vhe’s i.o. gemeente

133

145

2.285
2.28 5

2.307

2014

2013

20

20

8

8

VVE Paltshof Residence “Het Koningshuis”

12

12

Totaal

40

40
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Verdeling bezit op basis van bouwjaar
Aantallen
< 1945

159

1945-1959

735

1960-1969

393

1970-1979

355

1980-1989

139

1990-1999

141

2000-2009
> 2010

56
167

2014

In kwalitatief opzicht, met name de woonkwaliteit, is deze voorraad echter niet toereikend.
Algemeen bekend is dat de bevolking vergrijst. Als gevolg van die toenemende vergrijzing, de
behoefte van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en gewijzigde wetgeving
is er een toenemende vraag naar kwalitatief goede (geschikte) huurwoningen voor senioren,
zogenaamde nultredenwoningen. In de praktijk blijkt echter dat senioren zolang mogelijk in hun
vertrouwde woning en woonomgeving willen blijven wonen. De RWs ontwikkelt beleid om
senioren te ‘verleiden’ om een verhuisbeweging te maken naar ons bezit waarin is voorzien in de
(toekomstige) zorgbehoefte.

Verdeling bezit op basis van WWS-punten
2250
2000
1750

Aantallen

1500

> 170

643

140-170

922

750

110-140

536

500

80-100

44

1250
1000

250
0
2014
2013
Vanaf 1994 heeft de RWs uitsluitend woningen en/of appartementen gebouwd die uitermate
geschikt zijn voor bewoning door senioren, zogenaamde nultredenwoningen. Daarnaast zijn er op
dit moment voor die doelgroep nog 21 in aanbouw. Met 331 nultredenwoningen, verdeeld over de
drie woonkernen, denken wij voor de kern Rhenen en Achterberg (300 stuks = 17% van het
vastgoed) voldoende geschikte woningen voor de doelgroep senioren gebouwd te hebben. In Elst
ligt dit met 31 nultredenappartementen op een percentage van 8%. Hier zou nog een toename van
nultredenwoningen verantwoord zijn.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor ons het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke
kwaliteit en tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting. De RWs onderschrijft haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren wij in energiezuinige, gezonde en
kwalitatief goede woningen en woningvoorraad. De RWs hanteert hiervoor GPR gebouw of GPR
bestaande bouw. GPR is ontwikkeld vanuit een uitgesproken visie op duurzaamheid. Deze norm
omvat vijf gebieden, te weten energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
In het verlengde van het in 2014 vastgestelde Strategisch Voorraadbeleid zal de RWs in 2015
duurzaamheidsbeleid verder vormgeven en implementeren.
Warmtewet en Energy Efficiency Directive (EED)
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Doel van deze wet is het voorkomen dat
liberalisering van de kleinverbruikersmarkt voor gas en elektriciteit tot gevolg zou hebben dat een
redelijke prijs voor warmte en/of leveringszekerheid van warmte in het geding komt. Door de
Warmtewet veranderen woningcorporaties dus in energieleveranciers. Dat heeft gevolgen voor ons
en onze huurders.
Ten aanzien van de levering van warmte kent de Wet een aantal bepalingen. De belangrijkste voor
de RWs zijn dat wij als leverancier zorg moeten dragen voor een betrouwbare levering van warmte
tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.
Daarnaast moeten wij de verbruikers ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende
gespecificeerde nota met betrekking tot de aan hen geleverde diensten verstrekken.
De achtergrond van de EED is de realisatie van de in 2007 overeengekomen doelen voor 2020 om
de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van de uitstoot in 1990 met 20% te reduceren. Dit zou
dan moeten gebeuren door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en 20% van de energie op
duurzame wijze op te wekken. Om uitvoering te geven aan deze Warmtewet en de EED moeten de
installaties van onze collectief verwarmde flatgebouwen aangepast dan wel vernieuwd worden. Dit
is gepland en begroot voor 2015.
Energielabels
De RWs heeft alle woningen voorzien van een energielabel. De verdeling van de labels over het
bezit zijn opgenomen in onderstaande grafiek. In deze grafiek zijn alle woningen van de RWs
opgenomen,

inclusief

de

nieuwbouwprojecten

maar

exclusief

de

82

woningen

in

herstructureringsgebied Vreewijk. Deze laatste woningen hebben een G label maar tellen gezien de
sloopnominatie niet mee voor onze sturing.

Energielabels
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Onderhoud
Het beleid van de RWs is erop gericht de woningen bouwtechnisch in goede conditie te houden.
Hierbij wordt geïnvesteerd in het casco onderhoud en de binneninrichting. Technisch en esthetisch
moet de kwaliteit goed zijn. Dit geldt voor het totale bezit met uitzondering van de woningen die
vallen onder de herstructurering.
Het

onderhoud

wordt

verdeeld

in

niet-cyclisch

en

cyclisch

onderhoud.

De

totale

onderhoudsuitgaven bedroegen in 2014 € 2,21 miljoen (€ 963,- per VHE). De verdeling over de
typen onderhoud is weergegeven in onderstaande grafiek (bedragen x 1.000 inclusief BTW).

Verdeling typen onderhoud
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De werkelijke onderhoudsuitgaven wijken af van de begroting (€ 2,96 miljoen begroot ten opzichte
van € 2,21 uitgegeven). Dit is met name een gevolg van een afwijking van meer dan € 425.000,op de post planmatig en preventief onderhoud, € 275.000,- op het dagelijks en dynamisch
onderhoud en € 50.000,- op de post contractonderhoud. De redenen van deze afwijkingen zijn:






geen ontruimingskosten;
minder klachtenonderhoud dan voorgaande jaren;
aanbestedingsvoordeel/effect BTW tijdelijke maatregel;
planmatig- en preventief onderhoud dat doorloopt naar 2015.

Niet–cyclisch onderhoud
De basiskwaliteit (casco en inrichting) van het grootste gedeelte van ons bezit is goed. Om ons
vastgoed nog jaren in stand te houden en door te exploiteren moet die kwaliteit op het door ons
gewenste niveau worden gehouden.
Met het oog op de leeftijd van het grootste deel van ons bezit (> 40 jaar) verwachten wij een
stijging van het aantal klachten en kosten van het dagelijks onderhoud.
Onder niet-cyclisch onderhoud (dagelijks onderhoud) verstaan we:




36

klachtenonderhoud
mutatieonderhoud
cv-onderhoud

Het aantal onderhoudsmeldingen is in 2014 met circa 7% licht gestegen ten opzichte van 2013. De
reden hiervan is dat er meer mutaties waren ten opzichte van 2013, omdat er vanwege de
herstructurering van Rhenen-Noord minder woningen (circa 50%) dan in 2013 (51) rechtstreeks
naar Ad Hoc zijn gegaan. Het aantal opdrachten is in 2014 derhalve met circa 16% gestegen ten
opzichte van 2013. Dit is het gevolg van enerzijds meer meldingen en anderzijds de verplichting om
vanaf maart 2013 dubbele bonnen te maken in verband met de BTW korting op arbeidsloon.

Aantal opdrachten/meldingen
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Cyclisch onderhoud
Tot het cyclisch onderhoud behoren het planmatig onderhoud en preventief onderhoud
Planmatig onderhoud
Door het uitvoeren van planmatig onderhoud blijft het vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau,
beperken wij het aantal klachten en storingen en is een goede financiële sturing gewaarborgd. Het
tijdstip van vervanging van bouwkundige- en installatietechnische elementen is gebaseerd op de
theoretische levensduur van het product, rekening houdend met factoren die in de praktijk van
invloed zijn zoals weersomstandigheden, ligging, de kwaliteit van het materiaal en de intensiteit
van gebruik. Op basis van jaarlijkse inspecties wordt definitief bepaald welke werkzaamheden in
het volgende jaar moeten worden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van planmatig onderhoud zullen
wij de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen onderzoeken en waar technisch en
financieel mogelijk toepassen.
Preventief onderhoud
Preventief onderhoud wordt uitgevoerd om de woningen esthetisch op het gewenste niveau te
houden en de levensduur van de materialen te verlengen.
Contract onderhoud
Voor dit onderhoud is een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf
controleert preventief een bouwkundige of technische installatie. Zo nodig wordt op voorhand een
element vervangen om zo de bedrijfszekerheid te waarborgen. Voorbeelden van dergelijk
onderhoud zijn CV-, lift- en bliksembeveiligingsinstallaties alsmede elektrische deuren en
deuropeners.
De totale uitgaven voor het cyclisch onderhoud zijn in 2014 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte
van vorig jaar. In 2014 zijn de werkelijke uitgaven 24% lager dan begroot.
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Cyclisch onderhoud 20112011 -2014
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Dynamisch ‘achterstallig’ onderhoud
Dit onderhoud betreft het vervangen van de keuken, toilet of douche inrichting dat niet in de MJPbegroting is opgenomen. Het wordt meestal uitgevoerd bij mutatie. Als blijkt dat in het verleden
geen planmatig onderhoud is uitgevoerd (keuze van bewoner) dan wordt dit alsnog uitgevoerd als
de woning muteert. Het kan ook voorkomen dat in bepaalde complexen geen planmatig onderhoud
meer is gepland (herstructurering) en toch de noodzaak aanwezig is om voornoemd onderhoud uit
te voeren om zo aansluitend te kunnen verhuren. In 2014 is € 142.000,- uitgegeven aan dynamisch
achterstallig onderhoud.
Service onderhoud
Het schoonmaken van dakgoten en trappenhuizen, evenals het vervangen van de algemene
verlichting van trappenhuizen of galerijen, behoren tot de standaard uitvoering. Daarnaast biedt de
RWs haar huurders een onderhoudsabonnement aan. Werkzaamheden die normaal gesproken voor
rekening van de huurder komen worden ten laste van het fonds voor huurdersonderhoud gebracht.
Dit onderhoud wordt doorberekend aan de huurders en omvat onder andere schoonmaken
trappenhuizen, onderhoudsabonnement huurdersonderhoud (aantal deelnemers in 2014 891
(42%)) en ramen wassen bij hoogbouw (aantal deelnemers in 2014 535 (67%)).
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Extra wooncomfort
Geriefsverbeteringen
Wij honoreren en/of bieden geriefsverbeteringen aan huurders aan. Deze verbeteringen gaan
gepaard met een huurverhoging. De geriefsverbeteringen die de huurders kiezen hebben vooral te
maken met energiebesparende maatregelen en verhoging van het wooncomfort.
Veiligheid
In 2014 zijn wij gestart om bij mutatie het hang- en sluitwerk van de woningen te optimaliseren. Bij
planmatig onderhoud is dit al bestaand beleid. Die optimalisering houdt in dat de mutatiewoning
voorzien wordt van hang- en sluitwerk dat in overeenstemming is met de voorschriften die het
politiekeurmerk op dat moment voorschrijft. In totaal is in 2014 € 52.000,- uitgegeven aan
veiligheid hang- en sluitwerk.

Verkoop
Het verkoopbeleid is een integraal onderdeel van ons strategisch voorraadbeleid. Doelstelling van
het beleid is enerzijds economisch van aard (generen van middelen, het vitaal houden van
buurten), anderzijds strategisch van aard (verspreid bezit en overschot bepaalde categorie
woningen). Oorspronkelijk zijn 168 woningen (ruim 7% van onze voorraad) gelabeld voor de
verkoop, waarvan er per eind 2014 58 zijn verkocht.
In 2014 zijn zeven woningen verkocht. Voor het verkooptraject laten wij ons ondersteunen door
een makelaarskantoor. Het verkoopproces is in overeenstemming met MG 2013-02.
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Projecten
Wij hebben in 2014 de volgende (nieuwbouw)projecten in portefeuille gehad.

Valleiweg/Lijsterberg
De 3 appartementencomplexen aan de Valleiweg/
Lijsterberg (onderdeel van de herstructurering RhenenNoord) wordt fasegewijs uitgevoerd. Twee gebouwen
zijn gereed en verhuurd. Het derde gebouw wordt in
juli 2015 opgeleverd. De nieuwe woningen zijn
bestemd voor senioren (55+). Aandachtspunt in het
kader van de leefomgeving van zowel de RWs als de
gemeente

Rhenen

is

het

teruglopende

‘faciliteitenniveau’ in de directe omgeving van de
gebouwen,

zoals

aanwezigheid

van

huisartsen,

apotheek, buurtwinkel, et cetera.

Vreewijk
De herstructurering Vreewijk betreft de sloop- en
nieuwbouw van 82 eengezinswoningen. Gedurende
het proces is besloten om het project in twee fasen te
verdelen. Fase 1 betreft de bouw van 56 woningen in
‘tuindorp-stijl’. De omgevingsvergunning is in oktober
2014 verleend en wordt in december definitief.
Gepland is om in mei 2015 te starten met de sloop- en
bouwwerkzaamheden. De RWs streeft ernaar om de
ontwikkeling van fase 2 te laten aansluiten op de
afronding van fase 1.

’t Bosje te Elst
Voor

het

realiseren

van

de

laatste

fase

in

uitbreidingsplan ‘Het Bosje’ te Elst heeft de gemeente
de RWs gevraagd of deze bereid is om een perceel
grond aan te kopen voor de bouw van circa 13
grondgebonden senioren huurwoningen. De RWs heeft
inmiddels een plan ontwikkeld maar wil eerst een
marktonderzoek afronden naar de haalbaarheid van
het plan in relatie tot de behoeften onder senioren in
Elst en omgeving. Begin 2015 zal hierover meer
duidelijkheid zijn.

Overige ontwikkelingen
De RWs heeft het eerste recht op een perceel bouwgrond aan de Lijsterberg waarop
maatschappelijk vastgoed kan worden gerealiseerd. De gemeente is eigenaar van de grond, en de
koopprijs van het perceel wordt pas aan de gemeente betaald wanneer er een definitieve
bouwvergunning is verleend. In het verleden is hier met zorgverlener Zideris gewerkt aan een plan
voor huisvesting van verstandelijk gehandicapte personen. Dit bleek voor hen financieel niet
haalbaar. De RWs heeft met een andere lokale partij gesproken over mogelijkheden voor
aanwending van de bouwgrond maar dit heeft tot op heden niets opgeleverd.
Stichting Regiobibliotheek ZOUT (Zuid Oost Utrecht) heeft aangekondigd het huurcontract met de
RWs voor het huidige bibliotheekpand (lopend tot 2032), vervroegd op te willen zeggen.
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De regiobibliotheek heeft aangegeven dat het teruglopen van de subsidiestromen ertoe leidt dat
gebruik van het pand voor hen te kostbaar wordt. De RWs is sinds 2012 in gesprek met
zorgverlener Zideris om het bibliotheekpand aan hen te verkopen zodat zij op deze locatie
zorgvastgoed kunnen realiseren. Het is echter nog onzeker of Zideris de investering gefinancierd
krijgt. De RWs heeft hierop diverse scenario’s uitgewerkt voor de herontwikkeling van de grond.
Wij hebben samen met Zideris, de regiobibliotheek en de gemeente Rhenen overleg gevoerd over
de situatie en met de gemeente afgesproken om een intentieovereenkomst aan te gaan. In deze
overeenkomst verklaart de gemeente zich in te spannen om de herontwikkeling van het pand en
de grond te faciliteren (bijvoorbeeld door bestemmingswijziging) en de RWs verklaart het
huurcontract met de stichting ZOUT te ontbinden. De intentieovereenkomst zal naar verwachting
begin 2015 worden getekend.
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6

Toewijzing en verhuur
v erhuur

Mutaties
In 2014 zijn 183 woningen vrijgekomen. Daarvan zijn er 7 in de verkoop gegaan en 23 in gebruik
gegeven aan Ad Hoc (tijdelijke verhuur sloop/wisselwoningen in verband met de herstructurering
van Rhenen-Noord).
In totaal heeft de RWs 153 leeggekomen sociale huurwoningen opnieuw (mutatie) verhuurd en 31
nieuwbouwwoningen uitgegeven. De mutatiegraad van ons bezit komt daarmee in 2014 op 7,1%
(2013; 7,7%). Onderstaand overzicht geeft het verloop van de mutatiegraad vanaf 2007 weer. De
gemiddelde mutatiegraad van woningcorporaties ligt rond de 8,1%. De relatief hoge mutatiegraad
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorstroomeffect als gevolg van de oplevering van de
nieuwbouwappartementen aan de Valleiweg en Het Rhenense Hof. De verwachting is dat in 2015
de mutatiegraad weer zal dalen naar onder de 7%.

Mutatiegraad
10
8
6
Mutatiegraad

4
2
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Het gemiddeld aantal reacties op onze woningen is in 2014 gedaald van 42 in 2013 naar 30 in 2014.
Dit is mede het gevolg van de toename van het aanbod in de tweede helft van 2013 met de uitgifte
van ruim 71 nieuwbouwwoningen en 21 appartementen in 2014. Het hoogste aantal reacties waren
er op onze eengezinswoningen (gemiddeld 47 per woning).
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Toewijzing
In 2014 zijn er 187 huurcontracten afgesloten,

dit is inclusief zes wisselwoningen en 1

zorgappartement (niet–DAEB). Van 180 woningen is 97,8% (176) van de woningen in de sociale
huursector toegewezen aan mensen met een inkomen onder € 34.678,-. Daarmee hebben we
volledig aan de Europese regelgeving voldaan. Deze bepaalt dat minimaal 90% van de
toewijzingen in deze categorie moet vallen.

Woonruimteverdeling
Onze woningen worden regionaal verdeeld in het Food-Valley gebied (Wageningen, Ede, Rhenen,
Veenendaal, Scherpenzeel en Barneveld). Deze regionale verdeling is een samenwerking van
negen woningcorporaties in dit gebied.
De vrijkomende sociale huurwoningen worden aangeboden via internet www.huiswaarts.nu.
Centraal staat een grotere keuzevrijheid voor de inwoners. In 2014 zijn de vrijgekomen woningen
niet meer geadverteerd

in de Rijnpost omdat deze krant per januari 2014 niet meer wordt

uitgegeven.
Het woonruimteverdeelsysteem gaat uit van regionale vrije vestiging, transparantie in het
woningaanbod in de vorm van één etalage, maar wel met een decentrale klantbenadering,
eenduidige regelgeving en permanente monitoring.
Het aantal woningzoekenden in de regio Food-Valley bedroeg in 2014 36.375 huishoudens. Hiervan
komen er 2.095 uit de gemeente Rhenen.
Urgenten
De WERV gemeenten hebben gezamenlijk een regionale urgentiecommissie. Bij de gemeente
Rhenen zijn in 2014 13 urgentieverzoeken ingediend. Van deze verzoeken zijn er 9 toegewezen en
4 afgewezen.

Huurprijsbeleid
Om de verhuurdersheffing te kunnen betalen, hebben corporaties meer ruimte gekregen om
binnen de gereguleerde huursector de huren te verhogen, afhankelijk van het inkomen. Dit
wetsvoorstel werd in maart 2014 aangenomen. Voor de inflatie geldt prijspeil 2013.



Huurders in het gereguleerde segment met een inkomen tot € 34.085,- mogen een



Huurders met een inkomen tussen de € 34.085,- en € 43.602,- mogen een huurverhoging



Huurders met een inkomen boven € 43.602,- mogen een huurverhoging krijgen van 4%

huurverhoging krijgen van 1,5% boven op de inflatie (totaal maximaal 4%).

krijgen van 2% boven op de inflatie (totaal maximaal 4,5%).

boven op de inflatie (totaal maximaal 6,5%).

Het is gebleken dat in Nederland 27 % van de huishoudens in sociale huurwoningen een inkomen
boven € 34.085,- heeft. Het aantal huishoudens met een inkomen boven € 43.602,- is 15,9%, het
aantal huishoudens met een inkomen tussen € 34.085,- en € 43.602,- is 11,1%.
Dat betekent dat ongeveer 450.000 huishoudens per 1 juli 2014 een extra huurverhoging op basis
van hun inkomen konden krijgen.
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De RWs heeft ervoor gekozen om de huren conform dit beleid inkomensafhankelijk te verhogen.
Enerzijds om daarmee compensatie voor de verhuurdersheffing te vinden, anderzijds om de
gemiddelde huurprijzen meer in lijn te brengen met de huurprijzen die op grond van regelgeving als
maximaal redelijk kunnen worden beschouwd (landelijk gemiddelde 70%, RWs 61,5%).
In totaal hebben in 2014 238 huurders van de RWs een huurverhoging van 4,5% gekregen en 338
huurders een verhoging van 6,5%. Voor de woningen die vallen onder de herstructurering en de
wisselwoningen is een uitzondering gemaakt. De huurprijzen van deze woningen zijn niet
verhoogd.
Aantal huurders met huurtoeslag
Tot eind 2013 konden huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag dit maandelijks door de
RWs in mindering laten brengen op het huurbedrag. In totaal maakten 278 huurders van deze
mogelijkheid gebruik. Vanaf 2014 is dit niet meer mogelijk en zal de huurtoeslag altijd rechtstreeks
naar de huurder worden overgemaakt.

Huuropbrengsten
Huur

Begroot

Werkelijk

12.209.000

12.238.000

29.000

225.000

290.000

-65.000

Huurinkomsten garages

59.000

59.000

0

Huurinkomsten bibliotheek

59.000

57.000
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5.000

2.000
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Huurinkomsten woningen
Leegstand woningen

Leegstand garages
Huur Charim Tollekamp
Totaal

Verschil

187.000

187.000

0

12.284.000

12.249.000

-35.000

Huurharmonisatie
Het gemiddelde netto huurniveau van onze huurwoningen was eind 2014 € 483,- (2013: € 456,-).
De huurprijzen bedroegen eind 2014 gemiddeld 61,5% (2013: 59%) van de huurprijs die op grond
van regelgeving als maximaal redelijk kan worden beschouwd. Deze stijging wordt veroorzaakt
door de huurharmonisatie bij mutatie, het wegvallen van de 24 gesloopte woningen (lage
huurprijzen), het opleveren van 21 dure nieuwbouwwoningen in verband met de herstructurering
van de Valleiweg en door het toepassen van de maximaal toegestane inkomensafhankelijke
huurverhogingen. Landelijk ligt de gemiddelde huurprijs op € 503,- per maand (circa 70% van de
maximaal redelijke huur).

Gemiddelde maximaal redelijke huurprijs (WWS)
Woningen

Punten totaal

Punten gemiddeld

Max. huurprijs

334.476

156

€ 787,08

2.145

Aangetekend moet worden dat Rhenen is aangewezen als ‘schaarste gebied’. Hierdoor zijn extra
WWS punten (15-25) aan onze woningen toegekend.

Huurprijzen voorraad
Huurprijzen per maand
t/m € 389,- (goedkoop)
Van € 389,- t/m € 597,- (betaalbaar)
Van € 597,- t/m € 699,48 (duur)
Vanaf € 699,48 (niet-DAEB)
Totaal
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Aantal

%

441

20,6

1.316

61,4

371

17,3

17

0,8

2.145

100,0
100,0

Huurderving
De huurderving is onder te verdelen in derving als gevolg van leegstand en als gevolg van oninbare
vorderingen.

In

2014

bedroeg

de

huurderving

in

totaal

€

292.000,-

(inclusief

herstructurering/verkoop). In 2013 bedroeg de huurderving € 286.000,-.
Huurderving 2014

Bedrag in €

% bruto jaarhuur

74.000

0,60

0

0,00

74.000

0,60

Leegstand*
Oninbare huurvorderingen
Totaal

* Correctie voor leegstand als gevolg van herstructurering (zie verbijzondering hieronder)

Leegstand
De leegstand bedroeg in het verslagjaar € 292.000,-. Afgezet tegen de brutohuur bedraagt het %
leegstand over 2014 2,33%. In 2013 bedroeg dit 2,35%. Om een reëel beeld te verkrijgen van de
leegstand moet een correctie worden toegepast voor de complexen/verhuureenheden die
leegstaan in verband met herstructurering/verkoop. Na toepassing van deze correctie bedraagt de
leegstand absoluut € 74.000,-. Afgezet tegen de brutohuur bedraagt het % leegstand exclusief
herstructurering/verkoop 0,60%. De gemiddelde huurderving in Nederland bedraagt circa 1,5%.
Leegstand 2014 (% van de bruto jaarhuur)
Leegstand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2013

0,13

0,25

0,39

0,54

0,71

0,88

1,09

1,29

1,52

1,77

2,06

2,35

2014

0,29

0,47

0,70

0,90

1,19

1,44

1,70

1,92

1,82

1,92

2,08

2,33

2014 excl.

0,05

0,11

0,16

0,20

0,27

0,31

0,38

0,42

0,48

0,46

0,49

0,60

herstruc.
Oninbare vorderingen
Het bedrag aan door de RWs oninbaar afgeboekte vorderingen bedraagt in 2014 € 0. (2013
€ 43.000,-). Afgezet tegen de brutohuur bedraagt het % oninbaar over 2014 0% (2013 0,35 %).

Huurachterstanden
In 2014 bedroeg de gemiddelde huurachterstand (totaal bedrag huurachterstand actieve contracten
afgezet tegen de totale bruto jaarhuur) 0,75%. Het landelijk gemiddelde bedraagt 1,0%.
De huurachterstanden laten gedurende het jaar een vrij stabiel verloop zien daar waar de trend in
2013 oplopend was. Voor 2013 is dit het gevolg van de economische omstandigheden, een
piekbelasting in de organisatie door de uitgifte van 70 nieuwbouwwoningen en tijdelijk minder
aandacht.
In 2014 is de aandacht voor en het sturen op huurachterstanden en het incassoproces versterkt.
Voor 2015 zal het proces nog verder worden gestroomlijnd..
Huurachterstand 2014 (% van de bruto jaarhuur
Achterstand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2013

0,64

0,65

0,64

0,57

0,56

0,59

0,58

0,65

0,63

0,65

0,78

0,84

2014

0,71

0,73

0,70

0,70

0,75

0,76

0,79

0,93

0,86

0,79

0,88

0,75
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Huurbezwaren
Huurders kunnen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Dit is alleen mogelijk wanneer:



de huur door de voorgestelde huurverhoging hoger is of wordt dan de maximale huur die




het percentage van de huurverhoging hoger is dan maximaal is toegestaan;



het voorstel tot huurverhoging onjuistheden bevat, zoals foutieve ingangsdatum of foutieve



de puntentelling (WWS-punten) van de verhuurder onjuistheden bevat.

met het puntensysteem wordt bepaald;

het voorstel tot huurverhoging te laat is ontvangen of belangrijke (verplichte) informatie
ontbreekt;

huidige huurprijs;

Huurbezwaren en bijstellingen 2014
Aantal

Reden

Gevolg

1

WWS punten is naar beneden bijgesteld

Huurverlaging van 1,5%

2

Huurverlaging in verband met inkomensdaling in 2013 en

Reguliere huurverhoging in

naar aanleiding van overlijden partner

plaats van IAH

10

10 bezwaren tegen de reguliere huurverhoging

Geen wijzigingen in huurprijs

4

Bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Lagere huurverhoging
(regulier of midden
categorie)

4

Bezwaren tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Nieuw opgevraagde
inkomensverklaringen
leiden tot lagere
huurverhoging (regulier of
midden categorie)

13
14

Bezwaren tegen inkomensafhankelijke huurverhoging
e

2 ronde opvraag inkomensverklaringen

Divers*
10 huren naar beneden
bijgesteld en 4 huurders
hadden reeds een gegrond
bezwaar ingediend

*

Bij 13 bezwaarschriften hebben wij huurders gevraagd extra gegevens aan te leveren. Dit moest
ingeleverd worden voor vrijdag 1 augustus 2014 i.v.m. tijdige verzending naar de HC.
Van 9 huurders is hierop gebleken dat de huurverhoging naar beneden bijgesteld moest worden. 2
huurders hebben niet tijdig gereageerd en van de overige 2 huurders bleek dat er geen wijzigingen
waren. Deze huurders zagen hierop zelf af van het maken van bezwaar.

Ontruimingen
In 2014 heeft één ontruiming plaatsgevonden als gevolg van betalingsproblemen. In 2013 was dit er
ook één.
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Maatschappelijke prestaties

Inzet
De RWs beschouwt de maatschappelijke inzet van haar vermogen als kerntaak. Deze inzet dient
doelmatig en verantwoord plaats te vinden. Wij voelen niet alleen de verantwoordelijkheid om te
zorgen dat huidige huurders goed wonen, maar vinden dat het maatschappelijk vermogen dat
vastligt in ons bezit en stelsel optimaal ingezet moet worden. Alleen als wij in staat zijn om de
volkshuisvesting en het bezit op een toekomstbestendige manier te beheren, kunnen wij zorgen
dat er in de toekomst voldoende goede sociale huurwoningen zijn voor mensen die niet zelf in hun
woonbehoefte en woonomgeving kunnen voorzien.

Leefbaarheid
De RWs definieert leefbaarheid als het gezamenlijk verbeteren van de beleefde kwaliteit van het
wonen in een buurt, wijk, of stad op zowel sociaal als fysiek terrein, zoals direct belanghebbenden
deze waarderen. Eén van de belangrijkste criteria bij het zoeken van een woning is de ligging en
de woonomgeving. De kwaliteit van de woning is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de
woonomgeving. De RWs houdt zich daarom al jaren bezig met bewaking en investering in een
leefbare, prettige en veilige woonomgeving. Wanneer naar onze mening een fysieke
kwaliteitsimpuls noodzakelijk is dan werken wij nauw samen met de gemeente Rhenen om de
kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Leefbaarheid in het sociale domein pakken wij samen op
met huurders, gemeente, politie en andere belanghouders. De RWs heeft voor haar belanghouders
in 2011 de beleidsnotitie “dicht bij huis” geschreven. Het doel hiervan is belanghouders duidelijk te
maken wat wij verstaan onder leefbaarheid, welke uitgaven wij daaraan willen doen en onder
welke voorwaarden daarvan sprake is. In het kader van beheer en verbetering van de
woonomgeving en leefbaarheid is er in 2014 een bedrag van € 134.000,- uitgegeven. Deze
uitgaven zijn in overeenstemming met de uitgangspunten die zijn verwoord in de hiervoor
genoemde beleidsnotitie.

Sponsoring
De RWs heeft in 2014 voor in totaal € 850,- gesponsord, verdeeld over twee instanties. Hieronder
staat het exacte bedrag per instantie/activiteit en een korte toelichting.
Activiteit/begunstigde

Motivatie

Bedraag

Cuneraloop/Arena atletiek

De Cuneraloop is een begrip in de gemeente

€ 750,-

Rhenen. Door het sponsoren van de scholierenloop
kunnen scholieren, waaronder veel kinderen van
onze huurders, gratis deelnemen.
Caffé Caro

Caffé Caro is een rijdend thee- en koffiehuis. Doel is

€ 100,-

om een brug te slaan naar een vernieuwend sociaal
netwerk in de wijken in Rhenen. Ook andere
instanties kunnen het eventueel gebruiken bij
informatiebijeenkomsten in de wijk. Wij vinden het
een goed initiatief om buurtbewoners met elkaar in
contact te brengen.
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Sponsorbeleid
De sponsorverzoeken zijn zorgvuldig beoordeeld. Ze dienen te voldoen aan de criteria opgenomen
in ons sponsorbeleid:



de activiteit past binnen de (communicatie) doelstellingen en kernwaarden van de RWs. De



de te sponsoren activiteit heeft een relatie met (het werkterrein van) de RWs:




de activiteit vindt plaats in wijken waar wij bezit hebben;






de activiteit is toegankelijk voor onze bewoners;



de RWs wil in ruil voor sponsoring een tegenprestatie, in ieder geval in de vorm van

activiteit mag niet in strijd zijn met onze algemene uitgangspunten;

volkshuisvesting/wonen/leefbaarheid;

de activiteit is van een instelling, vereniging of organisatie die in de gemeente Rhenen zijn
activiteiten heeft, of daarop is gericht;

het geld mag niet besteed worden aan commerciële doeleinden;
de activiteit heeft geen politieke of religieuze inslag;
de medewerkers van de RWs hebben geen directe, persoonlijke belangen bij de aanvrager
(transparantie);

zichtbaarheid. Bij voorkeur fysieke aanwezigheid en in ieder geval naamsvermelding. De
afspraken worden schriftelijk vastgelegd;



de RWs werkt niet met sponsorcontracten, ieder jaar worden de verzoeken die binnen komen
bekeken.

Onze sponsoringsactiviteiten zijn in 2014 afgebouwd. Per 1 januari 2015 kennen wij geen
sponsorverzoeken meer toe.

Sociaal Domein
De RWs heeft in 2014 nadrukkelijk ingezet op de collectieve en individuele samenwerking met
belanghouders binnen het sociaal domein. De RWs participeert in het sociaal wijkteam en heeft een
belangrijke functie bij vroegsignalering van welzijns- en/of zorgproblematiek.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken mee te
doen in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om sociale activering, ondersteuning van
mantelzorg en voorlichtingsloketten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
wet. De Wet gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van de bewoner. Als iemand financieel of
anderszins geen voorzieningen kan treffen om ‘mee te doen in de samenleving’ kan er een beroep
worden gedaan op de WMO. Hoewel woningcorporaties niet direct onder de Wmo vallen, vervullen
zij wel een aantal taken die tot de Wmo behoren. Deze taken vloeien voort uit het BBSH en hebben
betrekking op ouderenhuisvesting, huisvesting van bijzondere doelgroepen (inclusief dak- en
thuislozenzorg) en welzijnsbeleid. Om mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig te
laten wonen, worden er in of aan de woning eenvoudige aanpassingen uitgevoerd. Hierbij moet
gedacht worden aan het plaatsen van een traplift, beugels, een douchezitje of anderszins.
In 2014 hebben wij 6 WMO aanpassingen verricht voor een totaal bedrag van € 3.534,-.

48

Huisvesting dak- en thuislozen en asielzoekers
Voor de opvang van dak- en thuislozen of personen die dat dreigen te worden, zijn er in het
verleden in Food Valley-verband door de gemeenten afspraken gemaakt. Dit convenant is echter
per 1 januari 2014 ontbonden. Vooruitlopend op de prestatieafspraken met de gemeente Rhenen
handhaven wij de afspraken vanuit het ontbonden convenant. Die afspraak was dat de kleinere
gemeenten alleen woningen beschikbaar stellen voor de opvang van deze doelgroep. Voor Rhenen
en dus voor de RWs betekent dit dat wij één woning per jaar, met een maximum van vier
woningen in totaliteit, beschikbaar stellen voor deze doelgroep.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt de gemeente Rhenen een
taakstelling op om asielzoekers te huisvesten. De gemeente Rhenen is dus verantwoordelijk voor
het behalen van de taakstelling. Het gaat hierbij om de huisvesting van statushouders (asielzoekers
met vergunning tot verblijf) en asielzoekers die onder het Generaal Pardon vallen. Hoewel de
taakstelling vanuit de overheid eind 2014 nog niet bekend was, houden wij er voor 2015 rekening
mee dat er circa 26 asielzoekers gehuisvest moeten worden. Dit is een toename van 44% ten
opzichte van 2014 (18) die veroorzaakt wordt door de toestroom van vluchtelingen van het
afgelopen jaar. Dit betekent dat hierdoor een grotere druk komt te liggen op de lokale
woningmarkt.
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Personeel en Organisatie

Organisatie
De organisatie van de RWS is per ultimo 2014 als volgt ingericht:
Per ultimo 2014 telt de organisatie 16 medewerkers (13,8
fte). In 2014 heeft de RWs onderzoek gedaan naar de
kwetsbaarheid van de bezetting van de organisatie en
maatregelen

genomen

om

deze

kwetsbaarheid

te

verminderen. Dit heeft ertoe geleid dat we een nieuwe
functie ‘medewerker huuradministratie’ hebben gecreëerd.
Resterend knelpunt is de bezetting van de afdeling FEZ.
Door de inrichting van de interne controle en de
toegenomen (financieel) administratieve lastendruk is de
afdeling onderbezet.
Wonen & Vastgoed

Cultuur
De RWs wil een goede werkgever zijn en een mensgerichte organisatie die betrokken is bij het wel
en wee van haar medewerkers. We vinden een open cultuur belangrijk en wij spreken elkaar aan
op verantwoordelijkheden en verwachtingen. Bij de verdere ontwikkeling van de organisatie liggen
de accenten, overeenkomstig het Ondernemingsplan, vooral op de vijf kernwaarden:







klantgerichtheid;
resultaat verantwoordelijk/resultaat gerichtheid;
open, integer, ondernemend en flexibel;
werken aan continue verbetering van kwaliteit en communicatie;
openstaan voor omgeving/belanghouders.

Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen en zijn sturend voor ons gedrag.

Personeelsbeleid
In 2014 is het personeelsbeleid herijkt, het functiehuis geactualiseerd en de beoordelingscyclus
vormgegeven. Daarmee is het P&O-beleid op orde. Het ziekteverzuim is in 2014 ruim onder de
norm (2,0%) gebleven en kwam uit op 0,63%. In 2013 bedroeg dit nog 1,87%.
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Personeelskosten
Kosten

2014

Begroot

2013

bruto personeelskosten*

€ 1.084.178

€ 1.153.412

€ 1.048.201

salariskosten**

€ 1.001.317

€ 1.020.039

€ 964.802

*

bruto personeelskosten bestaan uit het totaal aan personeelskosten

**

salariskosten bestaan uit salarissen, vakantietoeslag, sociale premies, pensioenlasten en gratificaties

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van de RWs bestaat uit drie medewerkers. De directie en de OR hebben
in 2014 twee keer regulier vergaderd. Onderwerpen waarover de OR in 2014 adviseerde of
waarvoor instemming van de OR werd gevraagd, waren onder meer:











implementatie Werkkostenregeling (WKR);
gedragscode en gebruikersovereenkomst smartphone en tablet;
jaarplan Arbo;
procedure registratie ongevallen;
calamiteitenplan;
functiehuis;
aanpassingen cafetariamodel;
afspraken zorgverlof;
verplicht verlof in 2014.
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Financiële continuïteit

Algemeen
De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is een randvoorwaarde om
onze volkshuisvestelijke opgave te kunnen uitvoeren. Continuïteit en kredietwaardigheid van de
RWs zijn daarbij essentieel. De kernvoorwaarde voor het waarborgen daarvan is het structureel
realiseren van een lange termijn netto positieve operationele kasstroom. Hieraan voldoet de RWs in
ruime mate met een operationele kasstroom van € 5,2 miljoen in 2014. Hierin zijn de bijdrage aan
de verhuurdersheffing en de saneringsbijdrage al verwerkt. De solvabiliteit van de RWs bedraagt in
2014 80,4%. De RWs heeft voor de komende jaren geen externe financieringsbehoefte voor
nieuwe investeringen. Onze liquide middelen (€ 20 miljoen) in combinatie met de positieve
operationele kasstroom zijn voldoende om de geplande investeringen te financieren. Het netto
resultaat bedroeg in 2014 € -4,2 miljoen. Dit is vooral te wijten aan waardeveranderingen van het
vastgoed en de te betalen vennootschapsbelasting. De EBITDA bedraagt € 6,1 miljoen, een
verbetering van €0,1 miljoen ten opzichte van 2013.
De risicofactoren die de kasstromen over langere termijn en op korte termijn direct kunnen
beïnvloeden zijn financieel, markttechnisch en organisatorisch van aard, en bevinden zich zowel op
strategisch als operationeel niveau. Om op structurele basis positieve kasstromen te realiseren en
bij tegenvallers over voldoende liquide middelen te kunnen beschikken, dient de RWs de diverse
risicofactoren te beheersen. Het overzicht van de door RWs onderkende risico’s en
beheersmaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 3.

Financiële positie en continuïteit
Het financieel (sturings)beleid is gebaseerd op twee pijlers: kasstromen en solvabiliteit.

Kasstromen en resultaat
Zoals hiervoor al genoemd heeft de RWs in 2014 een negatief netto resultaat van € 4,2 miljoen en
een positieve kasstroom van € 5,2 miljoen. Op basis van onze prognoses constateren we dat de
operationele

kasstroom

zich

positief

zal

ontwikkelen.

De

Interest

Coverage

Ratio

(rentedekkingsgraad) bedroeg in 2014 8,8 waarmee duidelijk is dat de kasstroom in ruime mate
voldoende is om de rentelasten te dekken. Het overschot kan dienen ten behoeve van de
financiering van investeringen of verdere afbouw van de leningenportefeuille. In de sector is
overigens een ICR van minimaal 1,4 gewenst. De Debt Service Coverage Ratio (DSCR), de
verhouding tussen de operationele kasstroom en de rentelasten + jaarlijkse aflossingen, bedroeg in
2014 3,49. Daarmee is duidelijk dat de RWs in ruime mate in staat is om de jaarlijkse rente- en
aflossingsverplichtingen te voldoen vanuit de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Eigen vermogen en solvabiliteit
X €1 miljoen
Totaal eigen vermogen

31-12-2014

31-12-2013

€ 95,1 miljoen

€ 100,4 miljoen

80,4%

81,6%

Solvabiliteit
De solvabiliteit blijft ruim boven de sectornorm van 25%.

Waardering van het bezit
Bezit

2014

2013

verhuureenheden

2.285

2.307

aantal woningen

2.145

2.155

€ 92.637.000

€ 94.796.000

€ 3.413.000

€ 5.008.000

bedrijfswaarde DAEB
marktwaarde niet-DAEB
waarde vastgoed in exploitatie
WOZ-waarde totaal

€ 96
96.050.000
050.000

€ 99.804
99.804.000
804 .000

€ 332
332.
32 .302.
302 .700

€ 344.136.000

Het DAEB vastgoed (vastgoed met een huurprijs lager dan € 699,48) wordt voor de jaarrekening
tegen bedrijfswaarde gewaardeerd. Kenmerk hiervan is dat DAEB-vastgoed als bedrijfsmiddel
wordt gezien. De nadruk van ons beleid ligt namelijk op het uitvoeren van de volkshuisvestelijke
taken en het DAEB- vastgoed heeft een huisvestingsfunctie.
Het niet-DAEB-vastgoed wordt door de RWs als vastgoedbelegging gezien. De nadruk van ons
beleid ligt bij dit vastgoed op het optimaliseren van het financiële rendement. Per 31 december
2014 bestaat ons niet-DAEB vastgoed uit 133 garages en 17 huurwoningen boven de
huurtoeslaggrens van € 699,48.

Fiscaliteiten
Werkkostenregeling(WKR)
De WKR moet per 1 januari 2015 landelijk ingevoerd zijn. In 2014 heeft de RWs samen met onze
fiscaal adviseur:







de huidige situatie in kaart gebracht;
de uitkomsten en de consequenties van de WKR in het MT besproken;
overleg gevoerd met de OR met betrekking tot de uitkomsten en consequenties;
de uitkomsten van het MT overleg en het overleg met de OR geformaliseerd;
de WKR in ons bedrijfsinformatiesysteem geïmplementeerd.

De RWs is door deze maatregelen ‘WKR-proof’. In 2015 zal er constante monitoring plaatsvinden op
de uitvoering van de WKR.

Vennootschapsbelasting
In samenwerking met onze fiscaal adviseur is in 2014 gewerkt aan scenario-analyses voor de
vennootschapsbelasting. Doel is om in 2015 keuzes te kunnen maken die van invloed zijn op de
belastingdruk en (de beheersbaarheid van) de liquiditeitsrisico’s voor de komende jaren.
De RWs is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting sinds 1 januari 2008. De acute
belastinglast over het in 2014 behaalde fiscale resultaat is berekend op € 809.000,-. Voor het jaar
2013 is op basis van een wijziging in een eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de
afwaardering naar lagere WOZ waarde, een acute belastinglast berekend van € 740.000,-.
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Horizontaal toezicht belastingdienst
Eén van de doelstellingen van de RWs is om fiscaal in control te zijn. Dit om fiscale risico’s te
minimaliseren en fiscale kansen te optimaliseren.
Tevens wil de RWs naar horizontaal toezicht door de Belastingdienst.
Met horizontaal toezicht wordt samenwerking met de Belastingdienst centraal gesteld. Dat
betekent afstemming met de Belastingdienst vooraf waar nodig in plaats van controles achteraf. In
samenwerking met onze adviseur is in 2014 toegewerkt aan het kunnen toepassen van horizontaal
toezicht.
De RWs beschikt over een fiscaal statuut 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
Zoals bij iedere (maatschappelijke) onderneming vinden binnen de RWs (op beperkte schaal)
treasury activiteiten plaats. Treasury is een verzamelbegrip voor de beheersing, door besturing en
bewaking, van financiële posities (in ons geval schulden en uitzettingen) en de aan deze posities en
stromen verbonden kosten en risico's. Concreet zijn aan treasury de volgende doelstellingen
verbonden:



het zorgen voor een duurzame toegang tot de kapitaalmarkt tegen aanvaardbare
voorwaarden door het opbouwen van een gezonde financiële structuur (en in ons geval
voldoen aan de voorwaarden van het WSW en het CFV);



het zorgen voor de financiële logistiek (bewaken kasstromen en beschikbaarheid liquide
middelen).

Treasurystatuut en Treasuryjaarplan
De RvC heeft eind 2014 het nieuwe Treasuryjaarplan goedgekeurd. Het Treasurystatuut dateert van
eind 2013. Het statuut regelt het formele kader, met uitgangspunten en verantwoordelijkheden,
voor alle activiteiten op het gebied van treasury binnen de RWs. In het Jaarplan zijn het
treasurybeleid en de nadere uitwerking in en mandatering voor het uitvoeren van (trans-)acties
verankerd. De verantwoording over het gevoerde treasurybeleid en de gerealiseerde (trans-)acties
vindt plaats in de periodieke rapportages en het jaarverslag.

Treasury Commissie
De RWs heeft een Treasury Commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit de
directeur/bestuurder, de manager FEZ, de medewerker business control en de (externe) treasurer.
De functie van treasurer wordt ingevuld door treasuryadviesbureau Thésor.
De Commissie is in 2014 twee keer bij elkaar geweest.
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In de reguliere bijeenkomsten van de Treasury Commissie worden ten minste de volgende
onderwerpen behandeld:









algemene ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode;
faciliteringsvolume;
liquiditeitsprognoses;
risico analyses;
marktontwikkelingen;
kasstroomtoets WSW;
ingebrachte

(transactie)voorstellen

(inclusief

effecten

op

risicoprofiel

en

financieringsbehoefte).

Van elke bijeenkomst wordt een verslag en een lijst met actiepunten gemaakt. Dit verslag wordt
naar de leden van de Treasury Commissie gezonden en in de eerstvolgende bijeenkomst
vastgesteld. Daarnaast krijgt de controlerend accountant een kopie hiervan bij de interim controle.

Financiering
Het financieringsbeleid van de RWs is erop gericht om investeringen met eigen middelen te
financieren. Deze eigen middelen komen voort uit de liquide middelen die de RWs ter beschikking
heeft ad € 20 miljoen en de jaarlijkse positieve operationele kasstromen.
Daarnaast streven wij ernaar om daar waar mogelijk en zonder disproportionele kosten de
leningenportefeuille de komende jaren verder af te bouwen.
Conform het Treasuryjaarplan 2014 zijn daar verder stappen in gezet met de aflossing van een
variabele hoofdsomlening (roll-over) aangetrokken bij de NWB-bank ad € 2.500.000 (opgenomen
€ 500.000,-) en het opzeggen van de kredietlimiet van € 2,4 miljoen bij de BNG. Daarnaast zullen
leningen met relatief kleine hoofdsom (<€ 1.000.000,-) bij renteconversie worden afgelost.
Conform dit beleid is in 2014 één lening in zijn geheel vervroegd afgelost, te weten BNG
leningnummer 40.83767 met een restschuld van € 376.480,-.
De totale leningenportefeuille bedraagt in december 2014 € 16,5 miljoen (2013: € 17,9 miljoen).
Gedurende het verslagjaar hebben reguliere aflossingen plaatsgevonden ad € 544.000,-.

Rentemanagement
De RWs maakt geen gebruik van derivaten voor het afdekken van renterisico’s. Voor het afdekken
van renterisico’s over de leningenportefeuille kiezen wij voor vaste rente en zorgen wij voor een
goede spreiding van de looptijden en rentevastperioden. De RWs voldoet aan de 15% norm van het
WSW.

Oordeel WSW
Het WSW heeft de RWs ook in 2014 kredietwaardig geoordeeld. Er is geen faciliteringsvolume
toegekend vanwege de ruime aanwezigheid van liquide middelen. Zoals eerder gemeld heeft de
RWs geen externe financieringsvraag op korte termijn.
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Beleggingen
Beleggingen op lange termijn (> 2 jaar )
In het verslagjaar zijn geen nieuwe lange termijn beleggingen aangegaan.
Wel is de BNG lening u/g t.b.v. financiering WIF per 30-10-2014 vervallen en het bedrag is teruggestort. De RWs beschikt eind december 2014 over de volgende lange termijn beleggingen:
Lange termijn beleggingen
Deelname in de CV Uithof III SSHU

€

650.000

100 aandelen Woningnet

€

1.070

Lening u/g Stichting Binnenhof

€

521.523

Direct opeisbare beleggingen (< 2 jaar )
De direct opeisbare beleggingen kenden in het verslagjaar onderstaand verloop.
25.000.000

20.000.000

15.000.000

Deposito's
Spaarrekening

10.000.000

Bankgiro

5.000.000

2013

In

totaal

bedroegen

onze

2014

liquide

middelen

per

eind

december

2014

€ 20.056.301,- (2013: € 20.996.753,-). In het kader van risicospreiding en met inachtneming van
het Treasurystatuut heeft de RWs haar liquide middelen bij drie verschillende Nederlandse banken
ondergebracht: ABN AMRO, Rabobank en ING.

Bedrijfswaarde
In de jaarrekening 2012 zijn de balans en verlies- en winstrekening voor het eerst gewaardeerd op
bedrijfswaarde voor het DAEB (sociaal) vastgoed en op marktwaarde voor het niet-DAEB
(commercieel) vastgoed. Voor het niet-DAEB 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 DAEB vastgoed bedraagt € 92,6 miljoen (2013: € 94,8). De daling
wordt voornamelijk veroorzaakt door een positief effect als gevolg van de oplevering van 21
nieuwbouwwoningen en de lagere inrekening van de onderhoudskosten in de meerjarenprognose.
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De inrekening van de volledige verhuurdersheffing tot einde looptijd en het nieuwe huurbeleid met
bevriezing van de liberalisatiegrenzen hebben daarentegen een negatieve impact op de
bedrijfswaarde.
Ontwikkeling bedrijfswaarde 2014 (bedragen x € 1.000)
Waarde per 1 januari 2014
2014

94 .796
796

Oplevering nieuwbouw

1.671

Huurbeleid

-2.649

Onderhoudsbeleid

3.590

Verhuurdersheffing

-5.469

Overige effecten

698

Waarde per 31 december 2014
2014

92 .637

Resultaat
Het resultaat over 2014 bedraagt € 4,2 miljoen negatief en is lager dan het resultaat ten opzichte
van 2013 (€ 3,7 miljoen positief). Dit wordt grotendeels verklaard door waarderingseffecten in het
woningbezit en vennootschapsbelasting. Onderstaande opstelling van de resultatenrekening geeft
nader inzicht in het bedrijfsresultaat.
Omschrijving

2014

2013

12.753

12.012

bedrijfsopbrengsten
huren en vergoedingen
overige bedrijfsopbrengsten

110

138

12.863
12.863

12.150

afschrijvingen materiële vaste activa

1.998

1.985

personeelskosten inclusief pensioenen

1.017

965

onderhoudslasten

2.211

2.236

overige bedrijfskosten (inclusief leefbaarheid)

4.087

2.951

totaal bedrijfskosten

9.31
.313

8.137

saldo bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

3.550

4.013

financiële baten en lasten

-402

-311

resultaat uit verhuuractiviteiten na rente

3.14
3.148
14 8

3.702

bedrijfsopbrengsten exclusief woningverkopen
bedrijfskosten

boekwinst verkoop onroerende zaken
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-

waardeveranderingen materiële vaste activa/beleggingen

-4.979

-1.135

resultaat op vastgoedportefeuille

-4 .322

-1.135

resultaat voor belastingen

-1.174
174

2.567

belastingen

-2.978

1.134

resultaat na belastingen

-4.152

3.701

Het verschil in bedrijfsresultaat over 2014 ten opzichte van 2013 wordt door een aantal
ontwikkelingen verklaard:
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de huurstroom is met bijna 6% toegenomen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt
door de doorvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Tevens zorgt de
oplevering van het tweede complex aan de Valleiweg voor een stijging;



de bedrijfskosten zijn voornamelijk gestegen door de stijging van de overige bedrijfskosten.
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhuurdersheffing voor een bedrag van
€ 1,2 miljoen;




de rentebaten zijn gedaald als gevolg van lagere rente op de spaarrekeningen;
in de activa-gerelateerde lasten zijn de waardeveranderingen van de materiële vaste activa
opgenomen voor een bedrag van € 4,9 miljoen. Deze is voornamelijk negatief door de
afwaarderingen van het sociaal vastgoed in exploitatie als gevolg van mutaties van de
bedrijfswaarde van het vastgoed. Daarnaast is de afwaardering van de projectkosten inzake
Vreewijk meegenomen (€ 2,5 miljoen) en is er een extra onrendabele top van de Valleiweg
meegenomen;



er is door verkoop van zeven woningen een boekwinst op basis van bedrijfswaarde
gerealiseerd van € 0,7 miljoen.

Realisatie begroting/jaarresultaat
Zoals hiervoor al is genoemd is het boekjaar 2014 afgesloten met een negatief jaarresultaat van
€ 4,2 miljoen. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een positief jaarresultaat van € 1,8
miljoen. Het verschil wordt als volgt verklaard:
Vergelijking exploitatiebegroting en realisatie 2014 (bedragen x € 1.000)
Lagere ontvangsten huren en vergoedingen

-87

Hogere verkoopopbrengsten woningen

385

Lagere overige bedrijfsopbrengsten

-16

Hogere afschrijvingskosten
Hogere waardeverminderingen vaste activa

-191
-4.386

Lagere kosten leveringen en diensten derden

46

Lagere personeelskosten

50

Lagere overige beheerskosten

43

Lagere onderhoudslasten woningen

752

Lagere kosten leefbaarheid woonomgeving

102

Lagere belastingen en verzekeringen
Lagere contributie Aedes
Lagere bijdrage CFV saneringssteun
Lagere verhuurdersheffing

81
7
1
67

Lager resultaat rentebaten en lasten

-50

Hogere diverse lasten

-75

Hogere vpb last

-2.704

Totaal verschil begroting en realisatie

-5.975
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Verklaring bestuur
Het bestuur van de Rhenense Woningstichting verklaart:
1.

dat de stichting haar middelen (batige saldi daaronder begrepen) uitsluitend bestemt voor
werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting;

2.

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;

3.

dat de RvC op 14 april de jaarstukken 2014, inclusief het volkshuisvestingsverslag 2014
(bestaande uit de hoofdstukken 5 t/m 7 en 9), heeft goedgekeurd;

4.

dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2014 een goedkeurende verklaring heeft
afgegeven.

Rhenen, 7 april 2015

Mr. M. Rink, directeur/bestuurder

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 14 april 2015.

Drs. G.R. Staal

J. de Jong

Voorzitter

Vicevoorzitter

Ir. D.M. Gudden

G. Ploeg

Lid

Lid

Mr. Ing. H. Olde Meule
Lid
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2014
Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2014

31-12-2013

92.637

94.796

387

4

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed i.o. voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie
Totaal materiële vaste activa

144

90

93 . 168

94.890

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie

3.413

5.008

Totaal vastgoedbeleggingen

3 . 413

5.008

415

457

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Beleggingen
Leningen u/g

0

0

522

522

Overige effecten

1

1

Te vorderen BWS subsidies

0

28

938
93 8

1.008

97.
97 . 519

100.906

134

133

Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten

20

57

Belastingen en premies sociale verzekeringen

55

56

Overige vorderingen

46

10

Overlopende activa

402

857

Totaal vorderingen

657

1.113

Liquide middelen

20.056

20.997

Totaal vlottende activa

20. 713

22.110

118.
18. 232

123.016

TOTAAL ACTIVA
Passiva (bedragen x € 1.000)
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

95.088

100.390

Totaal eigen vermogen

95.088

100.390

2.001

3.064

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen
Voorziening latente belastingverplichtingen

1.429

0

Totaal voorzieningen

3.430

3.064

14.665

16.945

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen kredietinstellingen
Bouwfonds Stimuleringsleningen
Totaal langlopende schulden

0

0

14.665

16.945

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Schulden aan gemeenten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

647

701

35

164

1.763

138

34

44

2.570

1.570

5.049

2.617

118.
18. 232

123.016
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Winst- en Verliesrekening over 2014
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving

2014

2013

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

12.249

11.414

Opbrengsten servicecontracten

504

598

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

657

0

Overige bedrijfsopbrengsten

110

138

Som der bedrijfsopbrengsten

13 .520

12.150

Afschrijvingen materiële vaste activa

1.998

1.985

Overige waardeveranderingen vaste activa

5.225

1.058

Lonen en salarissen

761

728

Sociale lasten

117

100

Bedrijfslasten

Pensioenlasten

139

137

2.211

2.236

Leefbaarheid

133

134

Lasten servicecontracten

502

611

Overige bedrijfslasten

3.452

2.206

Som der bedrijfslasten

14.
14. 538

9.195

246

-77

-772

2.878

20

20

Onderhoudslasten

NietNiet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Bedrijfsresultaat
Uitkeringen uit deelnemingen
Waardeveranderingen van financiële vaste activa
Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-42

32

41

49

244

318

Rentelasten en soortgelijke kosten

-665

-730

Saldo financiële baten en lasten

-402

-311

Resultaat voor belastingen

-1.174

2.567

Belastingen

-2.978

1.134

Resultaat na belastingen

-4.152

3.701

62

Kasstroomoverzicht jaarrekening 2014 (indirect)
(bedragen x 1.000)
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-772

2.878

afschrijvingen

1.998

1.985

waardeverandering materiële vaste activa

5.225

1.058

niet-gerealiseerde waardemutatie vastgoedbel.

-246

77

verkopen woningen

-657

0

Aanpassingen voor:

5.548

5.998

Veranderingen in werkkapitaal:
vorderingen
kortlopende schulden

-223

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Resultaat kapitaaldeelname
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

-420

196

185
-27

-235

5.521
5.521

5.763

325

366

20

19

-681

-730

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.221
-3 36

876

5.185

6.639

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

-6.330

-6.280

1.126

0

500

868

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.704

-5.412

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-1.421

-504
-1.421
1. 421

-504

-941

723
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
1.

Algemene toelichting
De Rhenense Woningstichting (RWs) heeft de 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.

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.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening
opgenomen uitsluitend indien en voor zover:



een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd



het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en

wikkelen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als afgeleide financiële instrumenten verstaan. Alle aan- en verkopen
volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum,
dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat. Voor de
grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. RWs bezit geen afgeleide financiële instrumenten.

2.

Balanswaardering

2.1

Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel
vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15
december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria
omvat het sociale vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens
(huurtoeslaggrens)

en

het

maatschappelijk

vastgoed.

Maatschappelijk

vastgoed

is

bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-,
welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en dat tevens is vermeld op de
bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009.
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RWS heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als bedrijfsmiddel gekwalificeerd, gelet op
het beleid van de corporatie waarbij vooral het realiseren van de volkshuisvestelijke taken centraal
staat. Als gevolg hiervan wordt het sociaal vastgoed beschouwd als bedrijfsmiddel.

Complexindeling
Het sociaal vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden
(complexen) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar
complexen / product markt combinaties is bepalend de differentiatie in de vastgoedsturing van de
corporatie 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 van de corporatie.

Waardering bij eerste verwerking
Onder ‘eerste verwerking’ wordt verstaan het verwerven van sociaal vastgoed dat gereed is voor
onmiddellijke eigen exploitatie, ongeacht of dit sociaal vastgoed in een aan/-verkooptransactie van
derden is verworven dan wel of het sociaal vastgoed in eigen beheer is ontwikkeld.
Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen kostprijs. De
kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de hieraan direct toerekenbare overige
kosten. Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.
Vastgoed vervaardigd in eigen ontwikkeling waarvan in de periode van de eigen ontwikkeling is
vastgesteld dat de bedrijfswaarde van vastgoed in ontwikkeling naar verwachting lager zal zijn dan
de (verwachte) vervaardigingsprijs van het vastgoed in ontwikkeling, is bij eerste waardering als
sociaal vastgoed in exploitatie de betreffende bijzondere waardevermindering eveneens in
mindering op de vervaardigingsprijs gebracht.

Waardering na eerste verwerking: toepassing actuele waarde
Na eerste verwerking wordt sociaal vastgoed in exploitatie per complex gewaardeerd op actuele
waarde. De actuele waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.
Voor de toepassing van de waardering op actuele waarde wordt op elk rapportagemoment de
vervangingswaarde (verminderd met cumulatieve afschrijvingen) en bedrijfswaarde bepaald; de
waardering geschiedt op de laagste van de vervangingswaarde en bedrijfswaarde.



De vervangingswaarde is voor de RWs voor alle panden hoger dan de bedrijfswaarde,



De bedrijfswaarde wordt bepaald door middel van de methode van verdisconteerde

daarom wordt gewaardeerd op basis van de bedrijfswaarde.

toekomstige

kasstromen

uit

huuropbrengsten

en

verkoopopbrengsten

verminderd

met uitgaven wegens onderhoud en een toegerekend gedeelte van de exploitatiekosten;
de voor de bepaling van de bedrijfswaarde gehanteerde parameters en variabelen worden
jaarlijks geactualiseerd opdat daarmee de beste schatting van de actuele waarde tot stand
komt; zij zijn uiteengezet in de toelichting.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een kasstroomgenererende eenheid (complex) die
voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd. Ter beoordeling of en in hoeverre
hierbij sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitgegaan van de additionele
kasstromen die deze uitgaven tot gevolg hebben.
Voor zover deze kasstromen lager zijn wordt het verschil met de uitgaven na eerste
verwerking ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht en verantwoord onder “Overige
waardeveranderingen materiële vaste activa”.
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Afschrijving
Afschrijving vindt per complex plaats gedurende de periode van exploitatie van het sociaal
vastgoed.
In de periode tussen twee rapportagemomenten wordt een afschrijving ten laste van de resultatenrekening

gebracht

die

is

gebaseerd

op

de

bedrijfswaarde

van

het

voorgaande

rapporteringsmoment, de verwachte gebruiksduur en de verwachte restwaarde aan het einde van
de verwachte gebruiksduur. Voor de bepaling van de afschrijvingslast wordt onderscheid gemaakt
in componenten van het sociaal vastgoed met een verschillende levensduur. Op grond wordt niet
afgeschreven.
De restwaarde betreft de verwachte waarde van het sociaal vastgoed op moment van verkoop dan
wel geschatte grondwaarde op moment van sloop.

Verwerking waardeverschillen
Een verschil tussen de jaarlijks bepaalde actuele waarde en de boekwaarde wordt hetzij ten gunste
of ten laste van de resultatenrekening verwerkt hetzij rechtstreeks in het eigen vermogen
verwerkt. De waardevermeerdering van een materieel vast actief als gevolg van een
herwaardering wordt rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. De waardevermeerdering
wordt echter in de winst-en-verliesrekening verwerkt, voor zover deze een terugneming van een
waardevermindering van hetzelfde actief is die voorheen als last was verwerkt in de winst-enverliesrekening. De terugneming van een waardevermindering in de winst-en-verliesrekening is
niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

Buitengebruikstelling of afstoting
Buitengebruikstelling (sloop) of afstoting (verkoop) op termijn wordt verwerkt in de bedrijfswaarde
van het sociaal vastgoed in exploitatie. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van doorexploitatie
van het sociaal vastgoed over een veronderstelde economische gebruiksduur van doorgaans 50
jaar totdat het vastgoed op grond van een sloopbesluit teniet gaat. De toekomstige sloopkosten
worden in de bedrijfswaarde meegenomen. Met verkoop wordt in de bedrijfswaarde rekening
gehouden uitsluitend indien verkoop binnen vijf jaar plaats vindt op basis van een geformaliseerd
verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.

Sociaal vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Vastgoed
Het betreft investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen
(woningverbetering, herstructurering). Waardering vindt plaats tegen de kostprijs (verkrijgings- of
vervaardigingsprijs) onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen als gevolg van een lagere
realiseerbare waarde (bedrijfswaarde). De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
de hieraan direct toerekenbare overige kosten.
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, gemeenten en overige
stakeholders.
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Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het geval de vastgoedontwikkeling
onderdeel zal worden van de bestaande kasstroomgenererende eenheid (complex), wordt
rekening gehouden met de bedrijfswaarde van de bestaande kasstroomgenererende eenheid.
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de bestede kosten van het sociaal vastgoed
in ontwikkeling, wordt het vastgoed naar nihil afgewaardeerd en wordt voor het resterende bedrag
van de waardevermindering een voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Gecombineerde bouwprojecten (bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen)
Het bijzonder waardeverminderingsverlies bij het aangaan van de investeringsverplichting inzake
het sociaal vastgoed wordt zonder saldering met te verwachten winst op verkoopwoningen
verantwoord in het resultaat onder de post “Overige waardeveranderingen materiële vaste activa”
(indien daarvan sprake is). De winst behaald met de verkoop van koopwoningen wordt eerst in het
jaar van verkoop in het resultaat onder de post “Resultaat verkoop vastgoedportefeuille”
verantwoord.

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.

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 d.d. 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 huurliberalisatiegrens
(huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het
overige commercieel vastgoed.

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. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som
van de bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.

Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie 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 veelal 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 de gegevens van de markt waarop de toegelaten instellingen actief zijn.
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Op het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op grond van
RJ 213 “Vastgoedbeleggingen” niet afgeschreven.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven inzake vastgoedbeleggingen na eerste verwerking die voldoen aan de algemene
activeringscriteria worden geactiveerd.

Complexindeling
Het commercieel vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden
(complexen) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is bepaald. Bij de indeling naar
complexen / product markt combinaties is bepalend de differentiatie in de vastgoedsturing van de
corporatie 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 van de corporatie.

Herwaardering
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde worden verantwoord in de
winst- en verliesrekening. Het verschil tussen de boekwaarde van voor en na de herwaardering
wordt als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.

2.2

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.
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2.3

Belastingen
Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het
geldende

belastingtarief,

rekening

houdend

met

fiscaal

vrijgestelde

posten,

de

vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.

Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt
een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen
de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie
wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale
winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en –verplichtingen
worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling
van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die
voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden
aangewend.

Hierbij

wordt

uitgegaan

van

het

geldende

belastingtarief.

De

latente

belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de
algemene voorwaarden voor saldering.

2.4

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 oninbaarheid.

2.5

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.

2.6

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.
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3.

Resultaatbepaling

3.1

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.

3.2

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.

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 oninbaarheid.

Vergoedingen
Dit betreft de vergoedingen die de huurders naast de netto huur 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 en dergelijke.

3.3

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.

70

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.
Daarnaast worden hieronder waardeverminderingen verantwoord inzake het sociaal vastgoed in
exploitatie, in het geval dat voor het betreffend sociaal vastgoed geen sprake is van een eerder in
het eigen vermogen opgenomen ongerealiseerde waardestijging.

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 onderhoud van
groenvoorzieningen, schoonhouden van trappenhuizen, vervangen van teerhoudend asfalt van
achterpaden door herbestrating met klinkers.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Hieronder wordt de jaarlijkse waardeveranderingen opgenomen van het tegen reële waarde
gewaardeerde commercieel vastgoed in exploitatie en de woningen verkocht onder voorwaarden.
Verder worden hieronder eventuele afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar
aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake commercieel vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (indien hiervan sprake is). De jaarlijkse
waardeveranderingen van de vastgoedbeleggingen wordt voor het ongerealiseerde deel bij het
eigen vermogen toegelicht.

Vrijval van afschrijvingen over geherwaardeerde activa
Een deel van de in het eigen vermogen opgenomen herwaardering wordt gerealiseerd wanneer
het actief gebruikt wordt en daardoor afgeschreven. Het over te boeken bedrag komt overeen met
het verschil tussen de afschrijving gebaseerd op de geherwaardeerde boekwaarde en de
afschrijving gebaseerd op de oorspronkelijke kostprijs van het actief. Een overeenkomstige mutatie
vindt plaats voor bedragen die betrekking hebben op de activa die zijn vervreemd.

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.
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3.4

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.

3.5

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesrekening
verantwoorde

resultaat,

rekening

houdend

met

fiscaal

vrijgestelde

posten,

de

vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –
schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de
mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte
realisatie van een actief- of passiefpost. De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en
verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die
rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen
vermogen wordt verwerkt.

4.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte termijn
zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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5. Toelichting op de balans
(x € 1.000)

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld:
31.12.2014

31.12.2013

92.637

94.796

-

Sociaal vastgoed in exploitatie

-

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

387

4

-

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

144

90

93.168

94.890

Totaal

Het verloop van deze posten is als volgt:
Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd

Onroerende en roerende zaken ten

voor eigen exploitatie
Stand per 1 januari

Bedrijfswaarde resp. aanschafwaarde

2014

2013

2014

dienste van exploitatie

2013

2014

2013

70.891

64.435

622

4.398

162

150

-25.659

-21.677

-618

-2.373

-72

-72

Boekwaarde obv aanschafwaarde

45.232

42.758

4

2.025

90

78

Mutatie naar bedrijfswaarde

49.564

48.156

Boekwaarde bedrijfswaarde

94.796

90.914

4

2.025

90

78

2.103

7.030
6.098

5.394

Cumulatieve afschrijvingen en waarderingen

Mutaties:
Opleveringen
(Nagekomen) uitgaven nieuwbouw
Aankopen en verbeteringen
Desinvesteringen

65
100

121

-1.001

-539

Herclassificatie

596

-156

Herwaardering

2.880

1.408

Afwaarderingen

-2.484

-935

Terugname afwaarderingen

76

53
-41

-1.909

158

Onttrekking voorziening ORT

-1.703

1.755

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie

-2.103

-9.170

Afschrijvingen

-4.576

-3.047

Totaal van de mutaties

-2.159

3.882

383

-22

0

-2.021

54

12

Stand per 31 december
Bedrijfswaarde resp. aanschafwaarde

72.754

70.891

2.708

622

238

162

-32.561

-25.659

-2.321

-618

-94

-72

Herwaarderingen

52.444

49.564

Boekwaarde bedrijfswaarde

92.637

94.796

387

4

144

90

Cumulatieve afschrijvingen en waarderingen

Afschrijvingen
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
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In 2014 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 € 100.000.

Dit bedrag is onder te verdelen in:
-

CV-installaties en CV-ketels

-

Isolatie muren en daken

-

Isolatie kozijnen

-

Verbetering sanitair (douche, toilet)

-

Dakramen en dakkappellen

-

Entree en ambulanceplaats De Tollekamp

-

PKVW Hang- en Sluitwerk

45.000
6.000
9.000
17.000
5.000
15.000
3.000

100.000

In 2014 hebben de volgende desinvesteringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa:
Sloop

24 woningen aan de Valleiweg

Verkoop

6 woningen

690.000
311.000

1.001.000

Uitgangspunten bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige
exploitatielasten 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:

2014

Stijgingsparameters:
1e 5 jaar
-

Huurverhoging

2013

na 3/5 jaar

jaar 1

2,50%

jaar 2 en 3

3,50%

1e 5 jaar
2,00%

2,00%

-

Huurharmonisatie

-

Huurderving

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

-

Mutatiegraad

6,40%

6,40%

6,40%

6,40%

-

Stijging exploitatieuitgaven

2,00%

3,00%

2,00%

3,00%

-

Stijging onderhoudsuitgaven

2,00%

3,00%

2,00%

3,00%

Volumeparameters ongeïndexeerd:

maximaal 5 jaar meenemen

na 5 jaar
4,00%

maximaal 5 jaar meenemen

2014

2013

-

Klachten- en mutatieonderhoud per VHE

€ 387

-

Planmatig en groot onderhoud per complex

€ 387

volgens begroting

volgens begroting

-

Directe exploitatielasten (Bel. en Verz.) per VHE

-

Overige indirecte exploitatielasten per VHE

-

Verhuurderheffing per VHE jaar 1

€ 672

€ 610

-

Verhuurderheffing per VHE jaar 2

€ 741

€ 725

-

Verhuurderheffing per VHE jaar 3

€ 825

€ 801

-

Verhuurderheffing per VHE jaar 4

€ 841

€ 885

-

Verhuurderheffing per VHE jaar 5 en verder

€ 858

€ 403

-

Leefbaarheidsuitgaven per VHE jaar 1

€ 200

€ 111

-

Leefbaarheidsuitgaven per VHE jaar 2 e.v.

€ 77

€ 71

€ 370

€ 361

€ 1.009

€ 1.050

Discontering:
-

Disconteringsvoet (medionummerando)

-

Contantmakingsperiode

5,25%

5,25%

minimaal 15 jaar

minimaal 15 jaar

20.000

Overige aspecten:
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-

Restwaarde grond

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 2014 is als volgt te analyseren:

Verloop bedrijfswaarde 2014:
Bedrijfswaarde 2013 (kasstromen) in euro's

94.796.145 Opmerkingen

Versieverschil

-451.210 Nieuw mutatiemodel.

Bedrijfswaarde 2013

94.344.935

Autonome ontwikkeling
Vrijval kasstromen

-4.818.803 Wegvallen van positieve kasstromen 2013.

Effect een jaar opschuiven

5.374.548 Kasstromen komen één jaar dichterbij.

Nieuwe (des)investeringen binnen horizon

223.000 Bijkomende kasstromen (des)investeringen.

Subtotaal autonome ontwikkeling

778.745

Voorraadmutaties
Verkoop

-197.389 Twee geraamd, 7 verkocht waarvan 1 commercieel.

Sloop

0 Geen wijzigingen.

Verbeteringen

-43.628 Minder huurverhoging ontvangen dan berekend
via de verbeteringen.

Nieuwbouw

1.671.206 Oplevering Valleiweg fase 2 (21 eenheden).

Herclassificatie

661.925 15 eenheden zijn van sociaal vastgoed naar
commercieel vastgoed gegaan. 1 eenheid is van
sociaal vastgoed naar commercieel vastgoed gegaan.

Aankoop

0 Geen wijzigingen.

Overige mutaties woninggegevens

416.885 I.v.m. sloop 1 jaar opgeschoven en meer woningen
om de kosten te verdelen.

Subtotaal voorraadmutaties

2.508.999

Parameterwijzigingen
Indexaties *

-1.985.613 Wijzigingen parameters, zie toelichting.

Disconteringsvoet

0 Geen wijzigingen.

Levensduur

2.049.177 Toepassing minimale levensduur 15 jaar.

Mutatiegraad

0 Geen wijzigingen.

Subtotaal parameterwijzigingen

63.564

Wijzigingen exploitatiebeleid
Huren

-2.649.213 Het nieuwe aftoppingsbeleid en de bevriezing
van de liberalisatiegrens heeft een negatief
effect op de bedrijfswaarde.

Huurderving

-970.961 Als gevolg van hoger ingerekende leegstand sloop
complex 1 en verwachte leegstand bibliotheek.

Onderhoud

3.590.016 De onderhoudsuitgaven zijn in de nieuwe mjb

Baten/lasten**

-6.019.531 Zie toelichting.

lager dan bij de vorige.

Subtotaal wijzigingen exploitatiebeleid

-6.049.689

Wijzigingen (des)investeringsbeleid
Verkoop

1.005.457 Verkoopprognose naar boven bijgesteld.

Sloop

-11.477 Verschuiving 16 eenheden sloop van 2014 naar 2015.

Verbeteringen

-3.669

Subtotaal wijzigingen (des)investeringsbeleid

990.311

Bedrijfswaarde 2014 (kasstromen)

92.636.865

Toelichting:
*

De prijsinflatie is tot en met 2017 aangepast van 2,5% naar 1,0% in 2014 en 2% in 2015, 2016 en 2017. Dit heeft een negatief effect op de huren, omdat die
op de prijsinflatie zijn gebaseerd.

NIEUW

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prijsinflatie

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Looninflatie

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Bouwindex

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Onderhoudsindex

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Marktindex

0,50%

0,75%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prijsinflatie

OUD

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,00%

2,00%

Looninflatie

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

Bouwindex

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

Onderhoudsindex

0,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

-7,00%

1,20%

1,82%

2,56%

3,16%

3,58%

Marktindex
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**

In het exploitatiebeleid zijn een aantal zaken gewijzigd, de grote afwijkingen staan hieronder genoemd.

Omschrijving

in €

Verhuurderheffing

-5.468.687 De verhuurdersheffing is ingerekend op basis van tarief van 0,536% (was 0,25%).

Opmerking

Personeelskosten

-1.816.381 Uitbreiding capaciteit.

Bedrijfskosten

1.747.526 Als gevolg voor lagere geraamde kosten voor ICT/Automatisering.

Restwaarde

-381.885 Restwaarde nieuwe complexen opgevoerd en gesloopte/verkochte verwijderd.

Overige kosten

-100.104 Overige kleine veranderingen op basis van begroting.

Totaal

-6.019.531

Schattingen
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze waarderingsgrondslag, zijn van bijzonder belang door
hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant kunnen afwijken van de verwachtingen van
het management zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke
parameters op de bedrijfswaarde, is de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen:

Parameters

Gehanteerd in

Stel mogelijke

bedrijfswaarde

afwijking

Effect op bedrijfswaarde 1)
x€

In % van de
bedrijfswaarde

Huurverhoging
Mutatiegraad
Onderhoud

zie toelichting

-/- 1,00%

-14.628.842

-15,79%

6,40%

-/- 1,00%

-462.338

-0,50%

Conform begroting

€ 100 per vhe

-3.026.225

-3,27%

Restwaarde grond

€ 20.000 per vhe

€ -5.000 p/vhe

-6.300.944

-6,80%

Woningverkopen

4 woningen per jaar

0 woningen p/j

-2.023.976

-2,18%

1) het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters blijven gelijk)

Toelichting
* De huurverhoging is als volgt ingerekend:
- jaar 1 (2015)

2,50%

- jaar 2 en 3 (2016 en 2017)

3,50%

- jaar 4 en verder (2018 e.v.)

2,00%

Ad Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Herstructurering Valleiweg/Lijsterberg fase 3
Dit project omvat drie identieke flats. Deze 3 flats (72 woningen en 36 garages) zijn in 2012, 2013 en 2014 gesloopt. Vervangende nieuwbouw derde flat
(21 woningen) vindt momenteel plaats. De eerste flat met 21 woningen is in september 2013 opgeleverd en in exploitatie gegaan. De tweede flat
is in november 2014 in exploitatie gegaan. De oplevering van de derde flat zal naar verwachting plaatsvinden in juni 2015.
Naar verwachting is daarmee eind 2015 het gehele project gereed.

Aanloopkosten herstructurering Vreewijk e.o.
In 2013 is een anterieure overeenkomst gesloten door de Gemeente Rhenen en de Rhenense Woningstichting. De prognose is dat in mei 2015 kan
worden gestart met de sloop en de bouw van de eerste fase van 56 woningen. Het karakter van het tuindorp zal worden behouden.

Aanloopkosten nieuwbouw Het Bosje fase 3
De Gemeente Rhenen heeft de Rhenense Woningstichting gevraagd een perceel grond aan te kopen voor de bouw van 13 grondgebonden
sociale huurwoningen voor de doelgroep senioren in het uitbreidingsplan Het Bosje te Elst. Als het verzoek wordt gehonoreerd kan nog in 2015
worden gestart met de bouw.

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.

Uitgaven

Afwaardering

Investeringen

(cumulatief)
Aanloopkosten herstructurering Valleiweg/Lijsterberg fase 3
Aanloopkosten herstructurering Vreewijk
Aanloopkosten nieuwbouw Het Bosje
Totaal

2.148

1.777

544

544

0

16

0

16

2.708

2.321

387

Ad Onroerende en roerende zaken ten dienste van 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 2014 zijn investeringen gedaan in het nieuwe E-archief (30.000), tuinaanleg (14.000), hardware (13.000) en inrichting van de bestuurskamer (19.000).
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371

31.12.2014

31.12.2013

Commercieel vastgoed in exploitatie

3.413

5.008

Totaal

3.413

5.008

Vastgoedbeleggingen

Het verloop van deze posten is als volgt:
Commercieel vastgoed in exploitatie

2014

Marktwaarde 1 januari

2013

5.008

4.769

Opleveringen

0

0

Investeringen

0

0

-235

-70

-1.685

386

325

-77

3.413

5.008

Mutaties:

Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassing reële waarde

Marktwaarde 31 december

In 2014 hebben de volgende desinvesteringen plaatsgevonden in het commercieel vastgoed in exploitatie:
Sloop

12 garages aan de Valleiweg

Verkoop

1 woning

79.000
156.000

235.000

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.
2014

2013

Prijsinflatie

2,00%

2,00%

Looninflatie

3,00%

3,00%

Bouwkostenstijging

3,00%

3,00%

Gem. Disconteringsvoet
* IRS

1,76%

1,91%

* Risico-opslag

6,24%

6,42%

Totaal

8,00%

8,33%

Gem. mutatiegraad

5,00%

5,00%

Gem. onderhoudsnorm per vhe

925

902

Gem. beheernorm per vhe

688

659

Gem. splitsingskosten

493

480

Gem. verkoopkosten

2.297

2.262

Gem. Exit Yield doorexploiteren

7,73%

8,44%

Gem. Exit Yield uitponden

7,49%

8,16%

Bedrijfswaarde commercieel vastgoed
De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie bedraagt € 2.513.815 (2013: € 3.606.534).
De gebruikte parameters voor de berekening van de bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed zijn gelijk aan de
parameters welke zijn genoemd voor de bepaling van de bedrijfswaarde van het sociale vastgoed. In de bedrijfswaarde van het commerciële
vastgoed is de verhuurdersheffing niet meegenomen, aangezien deze alleen wordt geheven op DAEB-bezit.
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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 2014 voor € 221 miljoen verzekerd tegen het risico van
brand- en stormschade.

Actuele waarde
De waarde in het economisch verkeer volgens de onroerend zaak belasting 2014 bedroeg circa € 332 miljoen (prijspeil 1-1-2013).

Financiële vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld:
31.12.2014

31.12.2013

1.

Te vorderen BWS subsidies

0

28

2.

Beleggingen

0

0

3.

Leningen u/g

522

522

4.

Overige effecten

5.

Andere deelnemingen

Totaal

1

1

415

457

938

1.008

31.12.2014

31.12.2013

28

50

Het verloop van deze post is als volgt:

1. Te vorderen BWS subsidies
Saldo per 1 januari

Mutaties in het boekjaar:
-

Bij: rentetoerekening cpl 45

-

Af: overheveling naar kortlopende vorderingen

1

3

-29

-25

-28

-22

0

28

31.12.2014

31.12.2013

BNG 5000.26732

0

602

BNG-WIF 78.22

0

500

0

1.102

Vrijval BNG 5000.26732 per 01-03-2013

0

-602

Gepresenteerd onder overlopende activa

0

-500

0

-1.102

Saldo per 31 december met een restant looptijd van 2 jaar

2. Beleggingen
Saldo per 1 januari

Mutaties

Saldo per 31 december

*

BNG 5000.26732

0

0

BNG-WIF 78.22 *

0

0

0

0

31.12.2014

31.12.2013

522

576

0

-54

522

522

Aflossing van de BNG-WIF lening vindt plaats in 2014. Het saldo van de lening is om die reden als overlopend actiefpost
gepresenteerd in 2013.

3. Leningen u/g

Saldo per 1 januari

Mutaties in het boekjaar

Saldo per 31 december

Specificatie verstrekte leningen
-

Aan de Stichting Binnenhof is in 1994 een lening verstrekt ad € 521.523 en in 1998 een aanvullende lening van € 54.325.
Deze aanvullende lening is in 2013 afgelost.
Vanaf 1 januari 2007 bedraagt het rentepercentage voor beide leningen 5,25%.
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4. Overige effecten
31.12.2014

31.12.2013

Saldo per 1 januari

1

1

Mutaties in het boekjaar

0

0

Saldo per 31 december

1

1

31.12.2014

31.12.2013

1.000

1.000

5. Andere deelnemingen
Kapitaalstorting SSH te Utrecht
Terugstorting kapitaal

-150

-150

Verkoop 200 participaties tegen nominale waarde van €1.000,- per stuk aan SSH te Utrecht

-200

-200

Correctie afwaardering Netto Vermogenswaarde Eigen Vermogen CV Uithof III als gevolg van verkoop
Afwaardering Netto Vermogenswaarde Eigen Vermogen CV Uithof III

33

33

-268

-226

415

457

31.12.2014

31.12.2013

134

133

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 in 2012 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. De netto kapitaalsdeelname bedraagt nu nog € 650.000.
In 2013 is de groepsmaatschappij Buitenhof Vastgoed 1 BV geliquideerd.

Vlottende activa
Vorderingen
Deze post is als volgt samengesteld:

1.

Huurdebiteuren

2.

Gemeenten

20

57

3.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

55

56

4.

Overige vorderingen

149

110

5.

Overlopende activa

402

857

Subtotaal

760

1.213

Af: voorziening wegens dubieusheid overige vorderingen

103

100

Totaal

657

1.113

31.12.2013

1. Huurdebiteuren
De huurachterstanden kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd:

Periode

tot 1 maand
1 tot 2 maanden

aantal huurders

bedrag

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

134

177

32

41

39

42

32

28
26

2 tot 3 maanden

13

21

16

3 of meer maanden

23

18

54

38

209

258

134

133

31.12.2014

31.12.2013

Totaal

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 1,01 % van de bruto huren en vergoedingen (2013: 1,11 %).

2. Gemeenten
Deze post is als volgt samengesteld:

a.

Te ontvangen bijdragen inzake woningaanpassing

b.

Te ontvangen vergoeding beheer Woonwagencentrum

Totaal

2

31

18

26

20

57

79

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen
a.

Omzetbelasting

b.

Teruggave basispremie WAO/WIA

Totaal

31.12.2014

31.12.2013

55

52

0

4

55

56

31.12.2014

31.12.2013

149

110

31.12.2014

31.12.2013

De post omzetbelasting bestaat uit:
December 2014

8

Suppletie 2013

47
55

4. Overige vorderingen

Afrekeningen vertrokken huurders, stookkosten voorgaande jaren en niet huurgerelateerde vorderingen

5. Overlopende activa
Deze post is als volgt samengesteld:

-

Te ontvangen huur standplaatsen WWC

-

Te ontvangen rente

-

Te ontvangen aflossingen (BNG-WIF)

-

Vooruitbetaalde assurantiepremies

-

Vooruitbetaalde kosten

15

15

-

Nog te ontvangen Charim met betrekking tot Tollekamp

34

11

-

Nog te ontvangen Quarijn met betrekking tot Het Bosje

8

9

-

Nog te ontvangen Ad Hoc met betrekking tot energiekosten herstructurering Valleiweg Lijsterberg

16

10

-

Te ontvangen BWS subsidies

29

0

-

Te ontvangen dividend Uihof CV III

20

0

-

Te ontvangen proceskosten

1

0

-

Overige overlopende activa

Totaal

3

3

174

233

0

500

89

76

13

0

402

857

31.12.2014

31.12.2013

Liquide middelen
Deze post is als volgt samengesteld:

a. Rekening-courant saldi (direct opvraagbaar):
-

Rabobank

-

ABN-Amro

-

ING

-

BNG Bank

Subtotaal

1

0

37

38

8

15

517

1.681

563

1.734

b. Direct opeisbare gelden:
-

Spaarrekeningen:
Rabobank: 3492595561, vanaf 21-08-09

13

13

Rabobank: 3157832824, vanaf 11-01-10

4.720

4.672

ABN-AMRO 412504677, vanaf 24-05-12

5.682

5.545

Rabobank: 3663399036, vanaf 15-11-12

2.556

2.530

ING 4484245 Vermogen Spaarrekening, vanaf 23-11-12

2.500

2.500

ING 4484245 Vermogen Kwartaalspaarrekening, vanaf 28-02-13

2.519

2.500

ING 4484245 Bonusspaarrekening, vanaf 04-06-13

1.500

1.500

19.490

19.260

3

3

20.056

20.997

Subtotaal

c. Niet direct opeisbare gelden:
-

Ondernemers deposito's zonder einddatum:
ABN-AMRO Ondernemersdeposito: 478297408, vanaf 12-06-09

Totaal
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Passiva
Eigen vermogen
Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.2014

31.12.2013

95.088

100.390

95.088

100.390

31.12.2014

31.12.2013

100.390

96.278

Resultaat

-4.152

3.701

Ongerealiseerde waardestijgingen sociaal en commercieel vastgoed

-1.150

411

95.088

100.390

31.12.2014

31.12.2013

50.925

50.964

1.949

3.526

52.874

54.490

31.12.2014

31.12.2013

1.

Overige reserves

Totaal

Deze post is als volgt samengesteld:

a. Algemene bedrijfsreserve

Stand per 1 januari

Saldo per 31 december

In de overige reserves is ultimo 2014 een bedrag ad € 52.874.000 (2013: € 54.490.000) aan ongerealiseerde waardestijging begrepen bestaande uit:

(in duizenden euro's)

Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie

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:

-

Voorziening onrendabele investeringen

2.001

3.064

-

Voorziening latente belastingverplichtingen

1.429

0

Totaal

3.430

3.064

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen is als volgt:
Sociaal vastgoed in ontwikkeling

Stand per 1 januari

3.064

Toevoegingen

2.549

0

0

-220

-3.612

-806

2.001

3.064

Vrijval
Onttrekking

Stand per 31 december

4.090

De voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op het project Vreewijk fase 1. Deze voorziening wordt bij oplevering in 2016 afgewikkeld.

De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor de onderhoudsvoorziening die fiscaal is gevormd.
Op basis van de berekende onderhoudsvoorziening ultimo 2014 (6.019.290) is een latentie van 25% gevormd, 1 jaar contant gemaakt tegen 5,25%.
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Langlopende schulden
31.12.2014

Deze post is als volgt samengesteld:
Effectieve rente
in %

> 5 jaar

>= 1 jaar

Totaal

1.

Leningen kredietinstellingen

3,91

5.733

8.932

14.665

2.

Bouwfondsstimuleringsleningen

0,50

0

0

0

5.733

8.932

14.665

> 5 jaar

>= 1 jaar

Totaal

Totaal

31.12.2013
Effectieve rente
in %

1.

Leningen kredietinstellingen

3,92

10.945

6.000

16.945

2.

Bouwfondsstimuleringsleningen

0,50

0

0

0

10.945

6.000

16.945

31.12.2014

31.12.2013

16.945

18.368

Totaal

Het verloop van deze post is als volgt:

1. Leningen kredietinstellingen

Stand per 1 januari

Nieuwe leningen

0

0

-490

-492

Herrubricering naar kortlopende schulden

-1.790

-931

Stand per 31 december

14.665

16.945

31.12.2014

31.12.2013

508

500

Aflossingen

De herbrucirering naar kortlopende schulden is als volgt samengesteld:

Reguliere aflossing
Extra aflossing bij renteconversie

1.282

431

1.790

931

31.12.2014

31.12.2013

Stand per 1 januari

0

12

Nieuwe leningen

0

0

Aflossingen

0

-12

Herrubricering naar kortlopende schulden

0

0

Stand per 31 december

0

0

2. Bouwfondsstimuleringslening

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn
verantwoord onder de kortlopende schulden met uitzondering van de langlopende schulden aan kredietinstellingen van € 14.665.000,
aangezien de herfinanciering van deze schuld op langetermijnbasis reeds op balansdatum geformaliseerd was.

Reële waarde
Voor vastrentende langlopende leningen loopt de Rhenense Woningstichting het risico dat de reële waarde van de leningen zal dalen
respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico).
Voor deze schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.

De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de Rhenense Woningstichting luidt als volgt:

Boekwaarde

-

Langlopende schulden (excl. derivaten, inclusief kortlopend af te lossen deel)

Duration in jaren

Reële waarde

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

16.455

17.876

19.170

20.210

4,06

4,50

De reële waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente, waarbij rekening is gehouden

82 met de eigenschappen van de leningen(looptijd, renteconversiemoment, hoogte resterende hoofdsom).

Rentevoet en aflossingssysteem

De gemiddelde rentevoet bedraagt per 31 december 2014 circa 3,91 % (2013: 3,92%).
De leningen worden op basis van annuïteiten of lineair afgelost.
Het reguliere aflossingsbestanddeel voor de leningen van kredietinstellingen zal in 2015 circa € 0,51 miljoen bedragen (2014: € 0,50 miljoen).
Daarnaast wordt in 2015 een deel van de leningen vervroegd afgelost. Dit betreft de leningen die in 2015 een renteconversie zullen ondergaan.
Het bedrag dat extra wordt afgelost in 2015 zal circa € 1,28 miljoen bedragen. Totaal zal in 2015 circa € 1,79 miljoen worden afgelost.

Kortlopende schulden
Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.2014

31.12.2013

1.

Schulden aan gemeenten

35

164

2.

Schulden aan leveranciers

647

701

3.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.763

138

4.

Overige schulden

5.

Overlopende passiva

Totaal

34

44

2.570

1.570

5.049

2.617

31.12.2014

31.12.2013

De specificaties zijn als volgt:

1. Schulden aan gemeenten
De specificatie is als volgt:
-

exploitatieresultaat woonwagencentrum

-

leges Valleiweg Lijsterberg

Totaal

2. Schulden aan leveranciers

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

35

35

0

129

35

164

647

701

31.12.2014

31.12.2013

De specificatie is als volgt:
-

loonheffingen

-

omzetbelasting

-

premies pensioenen

-

verschuldigde vennootschapsbelasting *

Totaal

De post verschuldigde vennootschapsbelasting is als volgt opgebouwd:

39

43

131

47

16

20

1.577

28

1.763

138

31.12.2014

31.12.2013

-

Verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar

809

0

-

Verschuldigde vennootschapsbelasting over vorig boekjaar

740

0

-

Verschuldigde vennootschapsbelasting Buitenhof Vastgoed I BV.

28

28

1.577

28

31.12.2014

31.12.2013

34

44

34

44

*

De post verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar 2013 betreft de te betalen belasting die is overgenomen van de in 2013
geliquideerde deelneming Buitenhof Vastgoed I BV.

4. Overige schulden
-

Totaal

Lasten voortkomende uit de CAO 2009, individueel opleidingsbudget per medewerker

83

5. Overlopende passiva

31.12.2014

31.12.2013

De specificatie is als volgt:
-

niet vervallen rente

-

aflossing langlopende leningen volgend boekjaar

-

vooruitontvangen huur

-

vooruitontvangen huurtoeslag

-

374
931

165

122

0

3

vooruitontvangen erfpacht

31

31

-

te verrekenen servicekosten inz. gas- en waterlevering en glasverzekering

96

61

-

accountantskosten

41

35

-

advieskosten

49

6

-

waarborgsommen

0

1

-

netto salaris

1

0

-

overige overlopende passiva

45

6

2.570

1.570

Totaal

Niet in de balans opgenomen regelingen en 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 boekjaar bedraagt dit obligo € 633.517.

Huur kantoorgebouw Binnenhof 9
Het jaarlijkse bedrag van de met de Stichting Binnenhof aangegane huurverplichting voor het kantoorpand Binnenhof 9 bedraagt € 48.083.
De huurverplichting loopt tot 14 november 2023.

Bouw flat 3 herstructurering Valleiweg/Lijsterberg
Voor het bouwen van de derde flat aan de Valleiweg is in het kader van herstructurering het bedrag van nog niet vervallen termijnen van de
aannemers per 1 januari 2015 € 1.879.000 incl 21% btw.

Heffing voor saneringssteun
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Voor 2015 is de saneringsheffing op
op nul euro gesteld. De minister heeft dit voorstel goedgekeurd. Het CFV heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2016-2019 aangegeven dat
rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun van 1% van de jaarlijkse huursom (oftewel circa € 60 per zelfstandige
woongelegenheid en een heffing van circa € 30 per onzelfstandige woongelegenheid). Op basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse huursom
verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:
-

2015

0

-

2016

128.000

-

2017

129.000

-

2018

130.000

-

2019

130.000

Deze heffing is niet opgenomen in de bepaling van de bedrijfswaarde en is tevens niet als verplichting in de balans opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Dit wetsvoorstel beoogt het
functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere
wetten gewijzigd. Naast het effect op de relatie met de externe stakeholders zal de herzieningswet ook van invloed zijn op het te voeren beleid door de
corporatie. Vanuit de herzieningswet worden restricties gelegd op activiteiten en het te volgen huurbeleid. De mogelijke effecten doen zich voor bij het
kunnen uitontwikkelen van bestaande projecten portefeuille, de samenstelling en financiering van het niet-DAEB bezit, de wijze waarop woningtoewijzing
dient plaats te vinden en de huurprijs die gevraagd kan worden. Dit kan zijn weerslag hebben op kasstromen en daarvan afgeleid de waardering van het
vastgoed. Omdat op onderdelen de Algemene Maatregelen van Bestuur nog moeten worden ingevuld en de uitwerking door de corporatie van bovenstaande
nog dient plaats te vinden is het op dit moment niet mogelijk om de financiële effecten te kwantificeren.

84

352
1.790

6. Toelichting op de winst- en verliesrekening
(x € 1.000)
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

2014

Woningen en woongebouwen DAEB

2013

12.268

11.325

157

255

Woningen en woongebouwen niet-DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB

57

56

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

59

64

12.541

11.700

Huurderving wegens leegstand

-75

-82

-217

-204

12.249

11.414

Huurderving in verband met herstructurering/verkoop

De gemiddelde huurverhoging van de woningen en woongebouwen DAEB per 1 juli 2014 bedroeg 4,15% (1 juli 2013: 4,17%).

Inkomensafhankelijke huursverhoging
Met ingang van de jaarlijkse huurverhoging 2013 is het de corporatie toegestaan om inkomensafhankelijke huurverhogingen aan haar
huurders door te voeren (MG 2013-01). De corporatie heeft in 2014 de volgende huurverhogingen doorgevoerd:

Aantal
huishoudens

Huurverhoging

-

Onzelfstandige woningen

-

Huishoudens met een inkomen onder € 34.085

-

Huishoudens met een inkomen tussen € 34.085 en € 43.602

249

4,50%

-

Huishoudens met een inkomen boven € 43.602

347

6,50%

-

Huishoudens waarbij geen inkomensgegevens bekend zijn

175

4,00%

-

Woningen bestemd als wisselwoning

13

0,00%

-

Woningen bestemd voor herstructurering

103

0,00%

2.144

4,25%

Totaal

6

4,00%

1.251

4,00%

De feitelijke huurverhoging bedraagt dus 4,15%. Het verschil tussen de huurverhoging ad 4,25% en de feitelijke huurverhoging
ad 4,15% is ontstaan door het feit dat niet alle huurverhogingen zijn doorgevoerd in verband met de aftoppingsgrens.

Onzelfstandige woningen
Voor onzelfstandige woningen (kamers, groepswoningen) is de maximale huurverhoging per 1 juli 2014 gelijk aan het inflatiepercentage
over 2013 vermeerderd met 1,5 procentpunt, te weten 4%.

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder
Om de doorstroming te bevorderen wordt voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085 een hogere huurverhoging toegestaan,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee inkomens-categorieën.

Voor huishoudens met een inkomen tot en met

€ 34.085

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.085 is de maximale huurverhoging per 1 juli 2014 gelijk aan het inflatiepercentage
over 2013 vermeerderd met 1,5 procentpunt, te weten 4%.

Voor huishoudens met een inkomen tussen

€ 34.085 en € 43.602

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.085 en € 43.602 wordt per 1 juli 2014 een maximale huurstijging van het inflatiepercentage
vermeerderd met 2,0 procentpunt toegestaan, te weten 4,5%.

Voor huishoudens met een inkomen boven

€ 43.602

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.602 wordt per 1 juli 2014 een maximale huurstijging van het inflatiepercentage vermeerderd
met 4,0 procentpunt toegestaan, te weten 6,5%.

Inkomenspeiljaar
Er wordt bij de inkomensafhankelijke extra huurverhoging (4,5% en 6,5%) uitgegaan van het inkomen van het tweede kalenderjaar dat
voorafgaat aan het kalenderjaar van de voorgestelde huurverhoging (t-2). Hiervoor is gekozen omdat dan inkomens gebruikt worden
die veelal definitief zijn vastgesteld. Bij een huurverhoging per 1 juli 2014 is dus het inkomen over 2012 bepalend.

De huurderving wegens leegstand bedraagt gemiddeld 2,33% van de te ontvangen huur. ( In 2013: 2,44%).
De huurderving wordt grotendeels veroorzaakt door herstructurering.
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Opbrengsten servicecontracten

2014

2013

Te ontvangen vergoedingen:
Overige zaken, leveringen en diensten

Subtotaal

Af:

Vergoedingsderving wegens leegstand
Te verrekenen met bewoners

Totaal

675

722

675

722

-21

-53

-150

-71

504

598

De daling van de brutovergoedingen is het gevolg van de sloop en nieuwbouw van de 3 flats aan de Valleiweg en Lijsterberg.
De vergoedingsderving bedraagt circa 3,11% van de te ontvangen vergoedingen. (In 2013: 7,34%).

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2014

Opbrengst verkochte woningen (2014: 7 stuks)
Af:

2013

1.160

0

468

0

Makelaarscourtage

10

0

Taxatiekosten

16

0

Overige kosten

9

0

657

0

Boekwaarde verkochte/gesloopte eenheden (bedrijfswaarde)

Totaal

Overige bedrijfsopbrengsten

2014

2013

Deze post kan als volgt nader worden gespecificeerd:

1. Vergoedingen voor verrichte diensten:

29

31

62

62

2. Bedrijfsopbrengsten
-

Erfpacht De Tollekamp

-

Teruggaaf Pro-Rata BTW

2

0

-

Liquidatieuitkering OVO

0

16

-

Vrijval deel voorziening dubieusverklaarde vorderingen

12

26

-

Overig

Totaal

5

3

110

138

Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

-

Sociaal vastgoed in exploitatie (DAEB)

-

Vrijval herwaardering uit hoofde van afschrijving

-

Roerende zaken ten dienste van exploitatie

2014

2013

4.576

4.326

-2.600

-2.352

Totaal

22

11

1.998

1.985

Conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt vanaf 1 januari 2008 lineair in plaats van annuïtair op de materiële vaste activa afgeschreven.

Overige waardeveranderingen vaste activa

2014

2013

Afboeking/terugname heeft plaatsgevonden op de volgende complexen:
-

Terugname waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie

-

Waardevermindering sociaal vastgoed in exploitatie

-

Complex 1 (Vreewijk afboeking voorbereidingskosten project Vreewijk)

-

Complex 14 (Valleiweg fase 2 en 3 in verband met sloop)

-

Complex 14 (Valleiweg fase 1)

-158

0

2.484

935

0

763

351

0

0

-420

2.677

1.278

Dotatie/vrijval voorziening onrendabele investeringen herstructurering:
-

Complex 1 (Vreewijk)

2.544

0

-

Complex 14 (Valleiweg/Lijsterberg, fase 2)

68

0

-

Complex 14 (Valleiweg/Lijsterberg, fase 3)

-64

0

-

Complex 14 (Valleiweg/Lijsterberg, fase 1)

0

-205

-

Complex 291 (Binnenstad-Oost 18 appartementen)

Totaal

86

0

-15

2.548

-220

5.225

1.058

Lonen en salarissen

-

Lonen en salarissen

-

Af: ontvangen ziekengeld/WAO

-

Uitzendkrachten

2014

Totaal

2013

746

728

0

-4

15

4

761

728

Bij de Rhenense Woningstichting waren ultimo 2014 16 werknemers in dienst (2013: 15). Het aantal fulltime equivalenten bedroeg
ultimo 2014 13,8 (2013: 13,0). De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is als volgt:

Omschrijving

Fte 2014

Fte 2013

Bestuur

1,00

1,00

Financiën

3,67

3,67

Verhuurzaken

3,61

3,11

Onderhoud, herstructurering, nieuwbouw

4,00

4,00

Communicatie

0,56

0,56

Directiesecretariaat

1,00

0,67

13,83

13,00

Totaal

Het fiscaal belastbaar inkomen van de directeur-bestuurder M. Rink bedroeg € 87.817. Voor de directeur-bestuurder is geen
variabele beloning ingevoerd.

Sociale lasten en pensioenlasten

2014

2013

-

Sociale lasten

117

-

Pensioenlasten

139

137

256

237

Totaal

Onderhoudslasten

2014

100

2013

De lasten onderhoud betreffen:
-

Kosten dagelijks onderhoud

-

Veiligheid hang- en sluitwerk

-

717

543

52

57

Kosten achterstallig onderhoud

142

121

-

Kosten planmatig onderhoud

674

970

-

Kosten preventief onderhoud

431

348

-

Kosten contractonderhoud

195

197

2.211

2.236

Totaal

Leefbaarheid

2014

2013

De kosten leefbaarheid bestaan uit:
-

Onderhoud groenvoorzieningen en tuinen

47

-

Renovatie groenvoorzieningen

26

13

-

Onderhoud of renovatie achterpaden en straatwerk

55

57

-

Aanleg tuinen nieuwbouw

4

5

-

Lediging, reiniging en plaatsing nieuwe containers

0

2

-

Strooizout

0

1

-

Aanpassingen woonomgeving

0

4

-

Beheer- en administratiekosten

0

8

-

Sponsorgelden

1

4

133

134

Totaal

Lasten servicecontracten

2014

40

2013

De lasten servicecontracten betreffen:
-

Kosten onderhoudsabonnement

-

Gas

-

Water

13

11

-

Electra

99

95

-

Warmtemeter

18

15

-

Glasverzekering

18

23

-

Schoonmaak trappenhuizen

65

61

-

Schoonmaak dakgoten

12

13

-

Glazen wassen

33

29

-

Tuinonderhoud

18

14

-

Algemene beheers- en administratiekosten

14

17

-

Exploitatieresultaat Servicekosten Boekjaar

0

18

502

611

Totaal

32

36

180

279

87

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten betreffen:

2014

2013

Overige kostensoorten
-

Overige personeelskosten

68

76

-

Huisvestingskosten

82

93

-

Bestuurskosten*

40

43

-

Algemene kosten**

811

667

Bedrijfslasten
-

Belastingen:
- OZB

479

430

- Rioolheffing

95

187

- Watersysteemheffing (door Waterschap)

78

78

-

Verzekeringen

38

37

-

Contributie Landelijke Federatie

18

22

-

Verhuurderheffing (vanaf 2013)

1.221

47

-

Bijdrage saneringssteun

440

479

-

Incassokosten

3

9

-

Rookmelders

0

1

-

Kosten deelname aeDex/IPD (voorheen onder Advieskosten)

33

29

-

NUTS-kosten woningen gedurende leegstand bij mutaties en nieuwe exploitatie

8

2

-

Kosten VVE bijdrage

8

0

-

Dotatie dubieuze huurdersvorderingen

3

0

-

Afboeking oude/niet af te rekenen servicekosten

26

0

-

Boekverlies verkoop auto voormalig directeur

0

5

-

Herzienings BTW 2014

1

0

-

Diversen

Totaal

*

Onder "Bestuurskosten" is een bedrag van € 33.229 aan vergoedingen aan de Raad van Commissarissen begrepen.

**

Onder "Algemene kosten" zijn o.a. begrepen een bedrag van € 76.000 inclusief BTW voor het accountantshonorarium voor

0

1

3.452

2.206

(inclusief BTW indien van toepassing).

aanvullende werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 2013 en de reguliere werkzaamheden met betrekking tot het jaar 2014.
Een bedrag van € 284.000 inclusief BTW voor advieskosten en een bedrag van € 244.000 inclusief BTW voor automatiseringskosten.
Totaal € 604.000 (2013 € 422.000).

De advieskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd (afgerond op een veelvoud van € 1.000):
-

Diverse juridische adviezen

-

Advieskosten procedure leges Valleiweg Lijsterberg

-

Diverse fiscale adviezen

-

Advieskosten treasury

18.000,00

-

Advieskosten ten behoeve van interne organisatie

63.000,00

-

Advieskosten directie

10.000,00

-

Diverse technische adviezen

30.000,00

-

Advieskosten liquidatie Buitenhof Vastgoed 1 BV

-

Kosten maatschappelijke visitatie

Totaal advieskosten 2014

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
-

75.000,00
8.000,00
60.000,00

1.000,00
19.000,00

284.000,00

2014

Ongerealiseerde waardeverandering marktwaarde commercieel vastgoed

2013

246

-77

246

-77

Financiële baten en lasten
Uitkeringen uit deelnemingen

-

2014

CV Uithof III (Casa Confetti)

Totaal

Waardeveranderingen van financïele vaste activa

-

Totaal

88

20

20

20

20

2014

Afwaardering deelnemingen

Opbrengst vorderingen behorend tot de financiële vaste activa

2013

2013

42

32

42

32

2014

2013

-

Rente te vorderen BWS subsidie

1

2

-

Rente leningen u/g St Binnenhof

27

28

-

Rente op beleggingen

13

19

41

49

Totaal

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-

2014

Rente liquide middelen

Totaal

Rentelasten en soortgelijke kosten

2013

244

318

244

318

2014

2013

Rente langlopende schulden
-

Leningen kredietinstellingen

681

790

-

Mutatie transitorische rente

-22

-62

-

Disagio "roll-over"-lening

2

0

-

Boeterente vervroegde aflossing

4

0

0

2

665

730

Rente kortlopende schulden
-

Totaal

Belastingdienst

89

Vennootschapsbelasting

Schattingen
De acute en latente belastingen in de 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 beschikbare 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 winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:
2014

2013

-

Acute belastingen boekjaar

809

0

-

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren

740

-1.070

-

Mutatie latente belastingen

1.429

-64

2.978

-1.134

Totaal belastinglast/-bate (negatief is een bate)

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2013: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en
verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 253,7% (2013: 0%).

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.

De post "Acute belastingen boekjaar" is als volgt bepaald:

2014

Commercieel resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening

-1.174

Permanente verschillen
-

Bijdrage Saneringssteun

-

Gemengde kosten

440
4

Totaal

444

Tijdelijke verschillen
-

Afschrijvingen

1.876

-

Bijzondere waardeveranderingen

4.979

-

Resultaat verkoop vastgoed

-

Afwaardering tot sloopwaarde herstructurering

-

Verschil tussen commercieel en fiscale waardering onderhoud/verbetering

-

Mutatie onderhoudsvoorziening

-

Vrijval agio/disagio leningen o/g en u/g

-

Fiscaal toegerekende algemene kosten aan nieuwbouwprojecten

59

-

Fiscaal toegerekende loonkosten aan nieuwbouwprojecten

26

-657
-1.824
-9
-387
-33

Totaal

4.030

3.300

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek/investeringsaftrek

-95

3.205

Resultaat deelneming

70

Belastbaar bedrag

3.275

Acute belastingen boekjaar
-

20% over de eerste 200.000

-

25% over het meerdere

Totaal

90

40
769
809

Bezoldiging van (ex-) bestuurders en (ex-)commissarissen

Wet Normering Topinkomens
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht.
Vanaf 1 januari 2014 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. Deze regeling staat
beter bekend als de Blok-staffel.
De Blok-staffel deelt wonigcorporaties in klasses in aan de hand van vastgestelde criteria. Voor het jaar 2014 is de Rhenense Woningcorporatie
ingedeeld in klasse C.
Het bezoldigingsmaximum op grond van klasse C bedraagt voor het jaar 2014 € 103.900.

Hieronder is de publicatie opgenomen van de bezoldiging die de topfunctionarissen van de Rhenense Woningstichting in 2014 hebben ontvangen.

Bestuurders
De bezoldiging van de huidige directeur-bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen en vakantiegeld, sociale premies,
presentiegelden, kostenvergoedingen, ter beschikking stelling van een auto (mede voor privégebruik) en vergoedingen in natura), vaste
en variabele (belaste) onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten).

De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen
bedragen € 116.294 (2013: € 143.452) en is naar individuele bestuurder als volgt gespecificeerd (in euro’s):

Omschrijving component

Periodiek betaalde beloning
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen betaalbaar op termijn
Vergoeding wegens beëindiging dienstverband
Totaal

M. Rink

E.P. van Dijk

Totaal

2014

2013

2014

2013

2014

2013

95.762

48.457

0

66.801

95.762

115.258

0

0

0

8.855

0

8.855

20.532

9.530

0

9.809

20.532

19.339

0

0

0

0

0

0

116.294

57.987

0

85.465

116.294

143.452

De heer M. Rink is per 15 juli 2013 voor onbepaalde tijd in dienst getreden als directeur-bestuurder van de Rhenense Woningstichting en kwalificeert daarmee
als topfunctionaris als bedoeld in de WNT (hoogste uitvoerende orgaan).
De heer M. Rink heeft gedurende 2014 op fulltime basis werkzaamheden verricht voor de Rhenense Woningstichting. De bezoldiging van de heer M. Rink is
als volgt opgebouwd (in euro's):

Naam: M. Rink

Beloning
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen betaalbaar op termijn
Vergoedingen wegens beëndiging van het dienstverband
Totaal

Bezoldiging
2014

2013

95.762

48.457

0

0

20.532

9.530

0

0

116.294

57.987

Toelichting overschrijding bezoldigingsmaximum
De heer M. Rink is in 2013 arbeidsvoorwaarden overeengekomen met de Rhenense Woningstichting. Zodoende is overgangsrecht van toepassing op
de bezoldiging van de heer M. Rink in 2014. De overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm op grond van bezoldigingsklasse C van € 103.900 leidt
door toepassing van het overgangsrecht niet tot een terugbetalingsverplichting voor de heer M. Rink.
De reden voor overschrijding is gelegen in het feit dat de bezoldigingsafspraken die de Rhenense Woningstichting in 2013 met de heer M. Rink heeft gemaakt,
destijds als passend werden beschouwd binnen de kaders van de WNT en de heer Rink in 2013 ruim binnen de in dit jaar geldende norm is gebleven.
Overigens is de RWs de mening toegedaan dat voor de vaststelling van de bezoldiging van de heer Rink de componenten VPL-premie en OVP-premie (ad € 3.094) niet
tot de bezoldiging gerekend hoeven te worden. De heer Rink voldoet niet aan de voorwaarden (geboren ná 1949 en niet onafgebroken in dienst binnen de
volkshuisvesting) en kan derhalve in geen geval aanspraak maken op uitkering onder voornoemde regelingen. Dit houdt in dat naar de mening van de RWs de
bezoldiging van de heer Rink over 2014 in totaal € 113.200 bedraagt, en niet € 116.294.

Commissarissen
De Raad van Commissarissen fungeert binnen de Rhenense Woningstichting als het hoogst toezichthoudende orgaan. De leden en de voorzitter zijn als
zodanig aan te merken als topfunctionaris als bedoeld in de WNT. In 2014 bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf personen. Zij hebben hun functie
gedurende geheel 2014 uitgeoefend. Het bezoldigingsmaximum is voor 2014 vastgesteld op € 7.792,50 voor de voorzitter en € 5.195 voor de leden.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is in 2014 als volgt (in euro's):

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen
bedragen € 30.786 (2013: € 25.639 voor de leden die toen ook al in dienst waren) en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):

Omschrijving commissarisleden

Bezoldiging
2014

2013

G. Staal (voorzitter)

8.466

8.509

G. Ploeg (lid)

5.685

5.710

D. Gudden (lid)

5.684

5.710

J. de Jong (lid)

5.685

5.710

0

5.704

G.J.M. Dorrestijn (lid)
H. Olde Meule (lid)
Totaal

5.266

0

30.786

31.343
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Toelichting overschrijding bezoldigingsmaximum
Met de leden en voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn in het verleden afspraken gemaakt met betrekking tot de honorering van hun werkzaamheden.
De leden en de voorzitter, met uitzondering van de heer Olde Meule, zijn benoemd voor inwerkingtreding van de WNT en bleven in 2013 ruim
binnen de voor hen geldende bezoldigingsnormen. De bestaande bezoldigingsafspraken zijn voor 2014 gecontinueerd, waarbij de bezoldiging van de commissaris
die zijn werkzaamheden per 1 januari 2014 heeft aangevangen, in lijn is gebracht met de geldende normen die voortvloeien uit de WNT.
van de Raad van Commissarissen in het jaar 2014 is te verklaren doordat de ontvangen geschenken en de daarover betaalde eindheffing niet zijn meegenomen
in de jaarrekening over het jaar 2013.
De bezoldiging van de leden en de voorzitter over 2013, met uitzondering voor de heer Olde Meule die per 1 januari 2014 is benoemd, is voor het jaar 2014 gecontinueerd.
Alle leden van de RvC alsmede de voorzitter zijn vóór 1 januari 2014 (her)benoemd.
Dit heeft tot gevolg dat overgangsrecht van toepassing is op de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm op grond van de WNT-staffel 2014.
De overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm door de leden van de RvC en de voorzitter die al in dienst waren voor 1-1-2014 leidt niet tot een terugbetalingsverplichting. Voor de heer H. Olde Meule geldt dit niet. Zijn maximale bezoldiging is € 5.195. Het teveel ontvangen bedrag van € 71 (a.g.v. verstekking kerstpakket)
is, vóór het vaststellen van het jaarverslag door de heer Olde Meule terugbetaald.

In 2014 zijn geen leningen, voorschotten of garanties door de Rhenense Woningstichting aan directeur-bestuurder en commissarissen verstrekt.

Overige (gewezen) topfunctionarissen
In 2014 zijn geen andere (gewezen) topfunctionarissen werkzaam geweest binnen de Rhenense Woningstichting.

Topfunctionarissen niet op grond van een dienstbetrekking werkzaam
In 2014 hebben geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de Rhenense Woningstichting.

Functionarissen van wie de bezoldiging en/of uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband de WNT-normen overschrijdt.
Geen van de bezoldigingen en/of uitkeringen wegens het einde van het dienstverband van functionarissen binnen de Rhenense Woningstichting hebben in 2014
de geldende WNT-norm overschreden.

Overzicht topfunctionarissen en bijbehorende beloning

Functie

Directeur-bestuurder

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Aard van de functie

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Naam

M. Rink

G. Staal

G. Ploeg

D. Gudden

H. Olde Meule

J. de Jong

Beloning

95.762

8.466

5.685

5.684

5.266

5.685

0

0

0

0

0

0

20.532

0

0

0

0

0

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

verband in het boekjaar

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

Omvang dienstverband

fulltime

fulltime

fulltime

fulltime

fulltime

fulltime

Interim

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Belastbare en variabele
onkostenvergoedingen
Werkgeversdeel voorzieningen tbv beloningen
betaalbaar op termijn
Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
Datum einde dienst-

Overige gegevens
Toerekening jaarresultaat

1.

Algemene bedrijfsreserve

Totaal

Voor de analyse van het jaarresultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 11 van het jaarverslag.
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2014

2013

-4.152

3.701

-4.152

3.701

Ondertekening van de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van de Rhenense Woningstichting is vastgesteld door het bestuur op 7 april 2015.

Mr. M. Rink
Directeur/bestuurder

Raad van Commissarissen
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 14 april 2015.

drs. G.R. Staal

J. de Jong

Voorzitter

Vicevoorzitter

Ir. D.M. Gudden

G. Ploeg

Lid

Lid

mr. ing. H. Olde Meule
Lid
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95

