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Voorwoord
2017 is voor onze organisatie een bewogen jaar geweest met veel activiteiten.
Samen met de gemeente Doesburg hebben we het traject van structuurvisie, woningmarktonderzoek en woonvisie doorlopen. De koers voor de komende jaren is daarmee uitgezet.
Het gezamenlijke resultaat mag er zijn. Voor onze corporatie betekent dit stabiliteit in het aantal
sociale huurwoningen, een klein aantal woningen bij bouwen, gematigde verkoop uit het bestaande bezit, sloop en vervangende nieuwbouw en intensieve verduurzaming.
Binnen de organisatie hebben enkele personeelsmutaties plaatsgevonden. Dat heeft de nodige
aandacht gevraagd. Eind 2017 lijkt er op dat vlak weer rust te zijn.
Zowel van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) als van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben we een goede beoordeling ontvangen. Met onze plannen blijven we keurig binnen de gestelde ratio’s.
Wij constateren wel dat ten gevolge van de woningwet 2015 de bureaucratie aanzienlijk is toegenomen. Hierdoor is een aanzienlijke kostenstijging ontstaan.
Voor het jaarverslag 2016 is de marktwaarde geïntroduceerd. Het heeft daardoor extra veel tijd
en hoofdbrekens gekost om tot de afronding van dat jaarverslag te komen.
Volkshuisvestelijk hebben we veel projecten afgerond of gestart. In 2017 is de Hanzehave opgeleverd voor de tweede woongroep ouderen. Het is een prachtig gebouw met 24 appartementen en een algemene ruimte. De transformatie van het woonzorgcentrum IJsselzicht naar
wooncentrum Grotenhuys is afgerond. Daarnaast zijn er woningen gerenoveerd en energie beperkende maatregelen in diverse complexen getroffen. De eerste woningen in ons bezit zijn
voorzien van zonnepanelen.
In 2017 is een Strategisch Voorraad Beleid vastgesteld met een doorkijk naar 2030. In het plan
zijn demografische ontwikkelingen, verduurzaming en betaalbaarheid in kaart gebracht. Er is
een aanzet gegeven voor toekomstige sloop en vervangende nieuwbouw en het verduurzamen
van het vastgoed. Ook is in 2017 het definitieve scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB afgerond
en goedgekeurd door de Autoriteit Woningmarkt. Ook zijn in 2017 voorbereidingen getroffen om
het liquiditeitsrisico voor de Koopgarantwoningen te beperken.
De aanbevelingen uit de managementletter 2016 zijn vrijwel allemaal in 2017 omgezet in beleid.
In 2017 hebben we meer aandacht besteedt aan risicomanagement. Twee keer per jaar wordt
het thema besproken, waarbij ook het aspect integriteit aan de orde komt. Ook de governance
heeft onze volle aandacht.
Voor onze huurders was 2017 een jaar zonder huurverhoging. Na jaren van verhogingen, vonden wij het gepast de huurprijzen niet te verhogen.
Ik wil mijn dank uitspreken aan alle medewerkers, het huurdersplatform en de leden van de
Raad van Commissarissen voor hun rol in het intensieve jaar 2017.
Juni 2018
H. Esselink, directeur-bestuurder.
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1 Bestuursverslag

Jaarverslag 2009

1.1.

Onze strategie

Wij staan voor betaalbaarheid en beschikbaarheid van ons woningbezit voor de huurders van nu en in de
toekomst.
Daarbij zorgen wij ervoor dat Woonservice IJsselland financieel gezond blijft
1.1.1.

Visie

Woonservice IJsselland is een maatschappelijke onderneming op het gebied van de volkshuisvesting. Wij zijn actief
in de gemeente Doesburg. Wij verhuren circa 2.000 woningen tegen een redelijke prijs en hebben oog voor de woonlasten van onze huurders.

1.1.2.

Missie

Onze missie is: “Woonservice IJsselland zorgt voor betaalbaar en prettig wonen voor onze huurders in
alle wijken”.
1.1.3.

Strategie en doelen

We zijn trots op dat wat we doen, voelen ons verwant met onze huurders en woningzoekenden en staan open voor
dialoog.
We willen maximaal rendement voor de klant en voldoende financieel rendement. Via de dienstverlening, vastgoedstrategie en oog voor de wijken en de daarbij behorende organisatie willen we dit bereiken.
Doelen
Vanuit de strategie hebben wij strategische doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen willen wij samen met
onze medewerkers en stakeholders waarmaken.






Voldoende klanttevredenheid
Efficiënte en effectieve dienstverlening
Vastgoedinvesteringen conform onze wensportefeuille met voldoende rendement
Differentiatie in huurprijzen op basis van prijs en kwaliteit
Woonlasten door middel van verduurzamen, verlagen of stabiel houden.

Het resultaat moet zijn een passende organisatie bij een duurzaam en betaalbaar woningbezit waarin het prettig
wonen is. Huurders moeten zich thuis voelen.
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1.2.

Onze dienstverlening

Hier leest u hoe wij met ons huurbeleid zorgen voor voldoende betaalbare woningen en een goede balans tussen prijs en kwaliteit. Daarnaast geven wij u informatie over de klanttevredenheid, overzichten
van de verhuringen, informatie over het huisvesten van statushouders, betalingsachterstanden en de
afhandeling van klachten.
1.2.1.

Huurbeleid

In algemene zin voeren wij een huurbeleid waarbij we de huurprijzen laag houden en zoveel mogelijk woningen bereikbaar willen houden voor onze doelgroepen.
Bij het Product Markt Combinatie (PMC) beleid is op basis van de maximaal redelijke huur binnen de benoemde
PMC’s per complex een streefhuurpercentage vastgesteld. In 2017 is het Strategisch Voorraad Beleid voor de jaren
2018 – 2028 vastgesteld. Op basis hiervan zal in 2018 het PMC beleid worden geactualiseerd.
Veranderde omstandigheden huurbeleid
-

-

Per 1 oktober 2015 is de puntenopbouw voor het vaststellen van de maximaal redelijke huur gewijzigd
Bij de toewijzing van woningen worden meerdere inkomenseisen gesteld (E.U. normen en passendheidseisen ), waardoor huishoudens op basis van hun inkomen niet voor bepaalde woningen in aanmerking kunnen komen. Het huurprijsniveau van complexen heeft een relatie met de mogelijkheden en de slaagkans
van huishoudens
De onderlinge redelijkheid van huurprijzen binnen Doesburg en de regio blijft, ook in relatie met de verhuurbaarheid, een afwegingspunt
Het energielabel van woningen is opgenomen in de puntentelling en is van invloed op de woonlasten van
huishoudens
De vaststelling van het streefhuurpercentage per complex heeft een relatie met het huurbeleid; huurharmonisatie bij mutatie en mogelijke differentiatie bij de huursombenadering van de jaarlijkse huurverhoging
Door veranderde financiële omstandigheden (o.a. verhuurdersheffing) dient in het PMC beleid ook aandacht
te zijn voor de financiële gevolgen.

Wetgeving per 1 januari 2017
Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot
€ 710,68) toewijzen aan hun doelgroepen
Europese toewijzingsnorm: minimaal 80% toewijzen aan huishoudens met inkomen tot
€ 36.135,Daarnaast mogen corporaties tot 2021 maximaal 10% toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.135,- en € 40.349,- (prijspeil 2017). Deze 10% kan echter ook toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen onder € 36.135,Inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag: eenpersoonshuishoudens vanaf 23 jaar
€ 22.200 en meerpersoonshuishoudens van 23 tot 65 jaar € 30.150 en ouder dan 65 jaar € 30.175
Aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag voor jongeren onder 23 jaar € 414,02 ,voor één- en tweepersoonshuishoudens op € 592,55 en voor drie- of meerpersoonshuishoudens op € 635,05 prijspeil 2017 (betreft kale
huur woningen)
Sociale huurwoningen hebben een huur tot € 710,68 (net als in 2015 en 2016)
Voor alle nieuwe toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens (huurovereenkomsten per 1 januari 2017) moet een corporatie minimaal 95% toewijzen binnen de genoemde aftoppingsgrenzen (betreft kale huur woningen).
Passendheidsafspraken binnen regio
-

Instandhouding van de slaagkansen voor diverse doelgroepen
Huur tot € 592,55 voor huishoudens met een inkomen tot € 30.175 (eerste groep) en van € 30.175 tot
€ 36.165 (tweede groep)
Huur € 592.55 tot € 635,05 voor alle 3 plus huishoudens met recht op huurtoeslag en alle huishoudens zonder huurtoeslag met inkomen tot € 36.165
Huur € 635,05 tot € 710,68 voor huishoudens met inkomen boven € 30.175 tot € 36.165 of
€ 40.349 of € 44.360 (eigen keuze corporatie);
Huur vanaf € 710,68 voor huishoudens met inkomen boven € 36.165

Risico analyse
Gezien de samenstelling van ons woningbezit op basis van kwaliteit en huurprijzen zien wij geen direct verhuurbaarheidsrisico. Immers circa 90 % van ons bezit valt onder de huurtoeslaggrenzen. Wel kan de verhuur van (nieuwbouw)complexen in relatie met de inkomenseisen lastiger worden.
Een risico op langere termijn is dat bij continuering van dit beleid “inkomenscomplexen” c.q. “inkomenswijken” ontstaan. De segregatie neemt toe. Het gevaar is dat de leefbaarheid van wijken hierdoor onder druk kan komen te
staan. Wij blijven voorstander van gedifferentieerd opgebouwde wijken, maar zien dat door het overheidsbeleid deze
filosofie onder druk komt te staan.
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Huurprijsbeleid
In het nieuwe PMC beleid wordt bij een mutatie de vastgestelde streefhuur in rekening gebracht. Dit kan een verhoging of verlaging van huur tot gevolg hebben.
Passend toewijzen
Onder AOW-grens

1 persoonshuishouden

2 persoonshuishouden

3 of meer persoonshuishouden

Jaarinkomen
<€ 22.200
>€ 22.200 - <€ 30.150
>€ 30.150
<€ 22.200
>€ 22.200 -<€ 30.150
>€ 30.150
<€ 22.200
>€ 22.200 -<€ 30.150
>€ 30.150

Huurprijscategorieën
>€ 592,55 - >€ 635,05 <€ 592,55
<€ 635,05
<€ 710,68
52
11
1
4
3
17
2
1
5
1
2
18
5
5
1
5

Totaal
52
12
7
17
3
8
23
5
6

Boven AOW-grens
1 persoonshuishouden

2 persoonshuishouden

3 of meer persoonshuishouden

<€ 22.200
>€ 22.200 -<€ 30.175
>€ 30.175
<€ 22.200
>€ 22.200 -<€ 30.175
>€ 30.175
<€ 22.200
>€ 22.200 -<€ 30.175
>€ 30.175

18
4
2
3
7
9

157

Totaal

18
4
2
3
7
9

9

10

176

Huurverhoging
Per 1 juli 2017 is de maximale huurverhoging wettelijk vastgesteld op het inflatiepercentage (0,3%) plus een opslag
van 1 procentpunt. Het maximale huursomstijgingspercentage is dus 1,3%.
Voor de periode 2014 - 2017 is in het door de RvC en het Huurdersplatform geaccordeerde huurbeleid vastgesteld
dat Woonservice IJsselland geen inkomenspolitiek wil voeren en de huur niet meer wil verhogen dan noodzakelijk is.
In dit kader is gesproken over een zo laag mogelijke verhoging in 2017. Daarin bleek het mogelijk in 2017 geen
huurverhoging door te voeren.
In het nieuwe PMC beleid is voor alle complexen een streefhuurpercentage aangegeven. Gelet op de passendheidseisen vanaf 1 januari 2016 is er voor een aantal woningen een lagere streefhuur vastgesteld zodat zij bereikbaar
blijven voor woningzoekenden met een laag inkomen.
Bedrijfspanden krijgen een huurverhoging conform de in het huurcontract opgenomen bepalingen. De huren van de
garages zijn conform de regelgeving met het inflatiepercentage van 0,3 % verhoogd.
De huurverhoging 2017 was daarmee 0%. Dit huurbeleid is besproken binnen de RvC en het MT en door beiden
geaccordeerd. Definitieve vaststelling vond plaats na bespreking in het Huurdersplatform in maart 2017.

1.2.2.

Dienstverlening en klantonderzoek

We willen aan onze huurders een hoge basiskwaliteit en een goede service bieden. Om dit goed in beeld te brengen
is zicht op de klanttevredenheid belangrijk. Enerzijds monitoren we dit in de klantcontacten zoals aan de balie en bij
bijvoorbeeld mutaties. Anderzijds houden we structurele metingen. In het in 2014 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek scoorden we gemiddeld een 7,4 bij de beoordeling op onze geleverde producten en diensten. In 2019 houden we wederom een klanttevredenheidsonderzoek waarbij ons uitgangspunt is dat we minimaal op het niveau van
2014 blijven.
Door een dagelijkse openstelling van ons kantoor van 8.00 uur tot 16.00 uur (vrijdag tot 12.00 uur) verzorgen wij een
goede fysieke bereikbaarheid voor onze klanten. Daarnaast zijn we tijdens deze uren ook telefonisch bereikbaar. Via
onze site kunnen huurders reparatieverzoeken doorgeven en klanten allerhande vragen aan ons stellen waarop snel
en adequaat wordt gereageerd.
In 2017 hebben we samen met de gemeente een woningmarktonderzoek gehouden. Met ons substantiële huuraanbod in de gemeente levert dit onderzoek belangrijke informatie voor ons op. Op basis daarvan kijken we in hoeverre
we nog beter kunnen inspelen op de lokale wensen en koppelen we dit aan onze volkshuisvestelijke opgave. Voor de
gemeente vormt zij een onderlegger voor de woonvisie 2017 – 2022.
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Een derde meting is de visitatie waarbij we in 2015 door belanghebbenden en partners werden gewaardeerd met een
7,4. In 2019 doen we de visitatie opnieuw waarbij we gemiddeld op onderdelen minimaal een 7 willen scoren.
De uitvoering van de werkzaamheden van onze vaklieden en derden wordt met een enquêteformulier steekproefsgewijs maar structureel gemonitord. Opmerkingen over planning, uitvoering en opstelling van betrokkenen worden
snel teruggekoppeld.
Al onze nieuwe huurders ontvangen een verzoek om mee te doen aan een digitale enquête. Daarin wordt gevraagd
naar zaken als het verhuurproces, bezichtiging en acceptatie, technische staat van de woning en tevredenheid.
Voor het aanbod gaf daarbij 93 % aan voldoende informatie over de woning te hebben gekregen. Een aanbod wil
59 % zowel digitaal als schriftelijk ontvangen, 34 % vindt enkel digitaal voldoende, terwijl 7 % graag een schriftelijk
aanbod wil.
Bij de bezichtiging en het tekenen van de huurovereenkomst ontving 90 % voldoende informatie en over het algemeen verliep ook het overname proces van achtergelaten zaken goed.
Verloop overnameproces is als volgt in beeld te brengen:

niet goed
7%

goed
40%

er was geen
sprake van
overname
53%

De redenen voor acceptatie van een woning zijn divers:

ik kon geen
andere woning
vinden
3%

anders
17%

de staat van de
woning
11%
de hoogte
van de huur
17%

buurt
16%

type woning
36%

De technische staat van de woning werd door 72 % van de nieuwe huurders als goed ervaren. Toch lag het aantal
reparatieverzoeken na het tekenen van de huurovereenkomst met 76 % hoog. Met de afhandeling daarvan was vervolgens weer 59 % tevreden. Voor 91 % van de nieuwe bewoners voldoet de nieuwe woning aan de verwachtingen.
De tevredenheid van zowel bereikbaarheid als klantvriendelijkheid van de medewerkers van Woonservice IJsselland
scoorde met 95 % erg hoog.
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1.2.3.

Verhuur

Nieuwe verhuringen in 2017
Wij hebben in 2017 voor 178 (176 via passend toewijzen en 2 boven € 710,68) woongelegenheden nieuwe contracten afgesloten. Dit was in 2016 124 dus een toename met 54 contracten. Dit kwam mede door 24 opgeleverde
nieuwbouwwoningen van het complex HanzeHave.
Via Enserve moest een woning gemiddeld 3,25 maal (2016: 2,8) aangeboden worden voordat een nieuwe huurder
was gevonden.
In 2017 komt de vestigingsmutatiegraad uit op 8,5 %. In 2016 was de vestigingsmutatiegraad 6,1%. De vertrekkingsmutatiegraad is in 2017 uitgekomen op 7,6 %.
Vier woningen in de wijk De Ooi zijn verhuurd met een tijdelijk contract in het kader van de Leegstandswet. Deze
woningen zijn bij alle cijfers meegenomen. De kale huurprijs van deze woningen is € 400,-.
Aantal verhuringen per huurklassen:
Huurklasse
< € 414,02
> € 414,02 - < € 592,55
> € 592,55 - < € 635,05
> € 635,02 - < € 710,68
> € 710,68
Totaal

Aantal
32
125
9
10
2
178

In %
18%
70,2%
5,1%
5,6%
1,1%
100%
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Aantal verhuringen per type woning en per wijk:
Woonvorm
Wijk
1-ééngezinswoning (hoek)
1-ééngezinswoning (hoek)
1-ééngezinswoning (hoek)
1-ééngezinswoning (hoek)
1-ééngezinswoning (hoek)
2-ééngezinswoning (tussen)
2-ééngezinswoning (tussen)
2-ééngezinswoning (tussen)
2-ééngezinswoning (tussen)
2-ééngezinswoning (tussen)
4-seniorenwoning (hoek)
4-seniorenwoning (hoek)
4-seniorenwoning (hoek)
4-seniorenwoning (hoek)
5-seniorenwoning (tussen)
5-seniorenwoning (tussen)
5-seniorenwoning (tussen)
5-seniorenwoning (tussen)
6-HAT-woning (beneden)
7-HAT-woning (boven)
7-HAT-woning (boven)
8-appartement (b.g.)
8-appartement (b.g.)
9-appartement (1e verd.)
9-appartement (1e verd.)
9-appartement (1e verd.)
9-appartement (1e verd.)
10-appartement (2e verd.)
10-appartement (2e verd.)
10-appartement (2e verd.)
11-appartement (3e verd.)
11-appartement (3e verd.)
15-penthouse
18-seniorenappartement (b.g.)
18-seniorenappartement (b.g.)
18-seniorenappartement (b.g.)
19-seniorenappartement (1e verd.)
19-seniorenappartement (1e verd.)
20-seniorenappartement (2e verd.)
20-seniorenappartement (2e verd.)
28-appartement (2e verd. vergr.balk.)
29-appartement (3e verd. vergr.balk.)

Beinum
Binnenstad
De Ooi
Noordelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
Beinum
Binnenstad
De Ooi
Noordelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
Beinum
Binnenstad
Noordelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
Beinum
Binnenstad
De Ooi
Zuidelijk Molenveld
Binnenstad
Beinum
Binnenstad
Z.Molenveld
Beinum
De Ooi
Noordelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
De Ooi
Noordelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
De Ooi
Zuidelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
Binnenstad
Noordelijk Molenveld
Zuidelijk Molenveld
Binnenstad
Noordelijk Molenveld
Binnenstad
Noordelijk Molenveld
De Ooi
De Ooi

Aantal verhuringen per wijk in 2017 cijfers Entree:
Wijk
Aantal
Beinum
22
Binnenstad
27
De Ooi
34
Molenveld
48
Totaal

131

Nieuw
178
4
3
5
2
10
15
2
10
11
10
2
1
1
2
3
3
3
0
8
1
1
3
7
2
10
1
12
7
1
5
4
2
1
0
7
2
4
4
4
1
3
1

Beëindigd
159
5
4
4
1
9
14
2
17
11
12
2
1
1
2
2
3
3
1
7
1
1
3
0
2
9
1
2
7
1
0
4
0
1
1
7
1
4
4
4
1
3
1

In %
16,8%
20,6%
26,0%
36,6%
100,0%
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Aantal verhuringen per woningtype in 2017 cijfers Entree:
In %
Wijk
Aantal
42,0%
Eengezinswoning
55
27.5%
Seniorenwoning
36
7,6%
HAT-woning
10
22,9%
Appartement
30
Totaal

131

100,0%

Huisvesten van statushouders en andere bijzondere doelgroepen
De vluchtelingen die naar Nederland komen worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA). De vluchtelingen die een status toegekend krijgen, komen voor huisvesting in aanmerking. Daarvoor krijgt
elke gemeente jaarlijks een taakstelling. Voor Doesburg wordt het overgrote deel van de huisvesting voor deze doelgroep door Woonservice IJsselland ingevuld.
Wij zijn van mening dat de opvang niet tot een te grote verdringing voor andere woningzoekenden mag leiden. Indicatief hebben wij bij de gemeente Doesburg aangegeven dat we maximaal 10% van onze leegkomende woningen
(dit is circa 10 tot 12 woningen) willen inzetten voor de opvang van statushouders.
In 2016 hebben we 3 eengezinswoningen verhuurd aan de jeugdopvang Lindenhout die hier 12 minderjarige statushouders in opvangt en begeleidt. Bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd dienen deze jongeren de opvang te verlaten en moet er andere woonruimte voor hen worden gezocht. In de praktijk blijkt dat de geplaatste jongeren veelal
(ruim) 17 jaar zijn en derhalve snel geherhuisvest moeten worden. Dit geeft een extra druk op de vraag naar woonruimte. In overleg met de gemeente en Lindenhout is daarom in 2017 besloten 1 woning minder aan Lindenhout te
verhuren. Eengezinswoningen worden daarnaast aan meerdere jongere meerderjarigen verhuurd, waarbij de gemeente garant staat voor de invulling van alle ruimte en de huuropbrengst. Daarvoor sloten gemeente en WIJ een
samenwerkingsovereenkomst af waarbij WIJ aan 3 jongere statushouders (18 jaar) een woning verhuurt en de gemeente borg staat voor huurbetaling en extra voorzieningen realiseert in het kader van begeleiding e.d.
In 2016 bedroeg de totale taakstelling voor Doesburg nog 30 personen, in 2017 was deze met 16 personen beduidend lager. (9 personen 1e halfjaar en 7 personen 2e halfjaar). Door onze inzet is de gehele taakstelling over 2017
door Doesburg ingevuld.
Andere bijzondere doelgroepen
Woonservice IJsselland heeft een complex woningen (“De Marke”) verhuurd aan de stichting Philadelphia. Daarin
verblijven 16 cliënten met verschillende verstandelijke handicaps. In de Hessegracht, verhuurt aan Attent zorg en
begeleiding, wonen dementerende ouderen. Zozijn huurt vijf appartementen aan het Burgemeester Keiserplein en
negen appartementen aan de Oranjesingel 10/12 voor de opvang van cliënten met een niet aangeboren hersenafwijking (NAH).
Inkomenstoets in het kader van DAEB
In 2017 hebben wij 90,9% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen
van maximaal € 36.165. Wij voldoen hiermee aan de 90% norm zoals wij deze ook in ons ondernemingsplan hebben
opgenomen.
Doelstellingen ondernemingsplan:
Wij wijzen minimaal 90% toe onder de inkomensgrens van € 36.165
95% van onze vrijkomende woningen wijzen we passend toe (wet- en regelgeving).
In 2017 hebben wij 178 woningen verhuurd. Hiervan vielen twee woningen in de categorie niet-DAEB. Deze worden
daarom niet meegerekend in het kader van passend toewijzen.
Inkomen
< € 36.165
> € 36.165 - < € 40.349
> € 40.349
Totaal

Aantal woningen
160
5
11
176

In %
90,9 %
2,8 %
6,3 %
100,0%
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Huurachterstand
De huurachterstand bij zittende huurders wordt uitgedrukt in een percentage. Eind december bedroeg dit percentage
0,69%. Dit betreft het percentage niet betaalde huur van de totaal te ontvangen huur in een jaar. Het percentage
fluctueerde gedurende dit jaar tussen 0,63% en 0,75%.
De betalingsachterstanden afgelopen jaren:

1,00%
0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wij proberen de huurachterstand in een vroegtijdig stadium op te lossen. Hierdoor wordt ook het aantal ontruimingen
beperkt gehouden. In 2017 werden elf ontruimingen aangezegd waarvan er drie zijn uitgevoerd. Deze gingen door
omdat er geen reactie vanuit huurder kwam of omdat de huurder met de noorderzon vertrokken was. Per 31 december waren 43 dossiers ter incasso in handen bij het deurwaarderskantoor. Onderstaande grafiek illustreert dat bij het
gros van de debiteuren het innen van een betalingsachterstand een lange tijd duurt.

LOPENDE DOSSIERS
looptijd in dagen
25
20
15
10

aantal

5
aantal

0-90
8

90180
5

180270
3

270360
6

>
360
21

Binnen de kaders van de Wet op de Privacy werken wij samen met onder andere Gemeente Doesburg. De gemeente Doesburg heeft PLANgroep aangenomen om de schulddienstverlening uit te voeren. Wij wijzen onze huurders op
de mogelijkheid voor schuldhulpverlening door PLANgroep. In sommige gevallen wordt het als voorwaarde gesteld
om een huurovereenkomst voort te zetten nadat er een gerechtelijk vonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst
gewezen is. Naast de hulpverlening die PLANgroep biedt worden de financiële belangen van vele huurders behartigd door bewindvoerders. Per december 2017 was dit bij 176 huurders het geval.
Leegstand
Bij het verhuren van woningen, garages en bedrijfspanden streven wij ernaar om leegstand tot een minimum te beperken. Leegstand ontstaat onder meer als er niet direct na het vertrek van de ene huurder aansluitend een nieuwe
huurder is. Ook bij renovatie, sloop of verkoop staan woningen soms langere tijd leeg. Het totaal geboekte bedrag
wegens leegstand was in 2017 € 107.000 tegen € 68.000 in 2016.
De stijging heeft voornamelijk betrekking op de PEGE woningen. Deze woningen worden gesloopt en bij leegkomst
niet meer verhuurd.
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In 2017 werden 54 vhe’s aansluitend verhuurd. Minder courante woningen die tot leegstand leidden waren de woningen in Maartenshof en de woningen in Beinum met een huurprijs tussen € 635,05 en € 710,68.
1.2.4.

Klachten

Klachten kunnen gaan over de woning, over het onderhoud, over de woonomgeving maar ook over de handelwijze
en het gedrag van onze medewerkers. Bij individuele klachten gaan wij zo snel mogelijk in gesprek met de klager.
Regionale klachtencommissie
Als de bewoner en WIJ samen geen oplossing vinden dan kan de huurder naar de onafhankelijke klachtencommissie
stappen. Om uniformiteit en transparantie te bevorderen hebben corporaties in Arnhem en omgeving besloten gezamenlijk één onafhankelijke klachtencommissie in te stellen. Sinds 1 januari 2003 hebben wij ons bij deze commissie
aangesloten.
In 2017 is een klacht uit 2016, waarin een huurder klachten betreffende geluidsoverlast in haar woning in de binnenstad van Doesburg aangaf, ingetrokken. De betreffende huurder is inmiddels verhuisd. Verder zijn er in 2017 geen
klachten ingediend.
Huurcommissie
Bij de huurcommissie kunnen huurders terecht met geschillen over de huurprijs, servicekosten en/of het onderhoud
van een sociale huurwoning. De uitspraak van deze commissie is bindend.
In 2017 is geen verzoek van een huurder bij de huurcommissie ingediend.
Ten aanzien van medewerkers
Klachten ten aanzien van de handelwijze of het gedrag van medewerkers worden door de leidinggevenden teruggekoppeld met de betreffende collega. In overleg met de klager wordt gekeken naar de inhoud van een klacht en wordt
bezien hoe deze kan worden opgelost. Eventueel kan in dit proces ook de directeur/bestuurder worden ingeschakeld.
Ook in 2017 is hier geen sprake van geweest.
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1.3. Ons vastgoed
Met ons onderhoud, renovatie, woningverbetering, verkoopbeleid en nieuwbouw werken wij aan de gewenste woningvoorraad voor Doesburg, de huurders en onszelf.

1.3.1.

Kwaliteit van de woningvoorraad

Kwaliteit: we willen betaalbare en duurzame woningen. Dit doen we door de woningvoorraad aan te passen (verbeteren, renoveren en verduurzamen), verkopen (afstoten) en te vernieuwen. We werken aan een evenwichtige, marktconforme, waardevaste en toekomstbestendige woningportefeuille.
In 2017 heeft er een woningmarktonderzoek plaatsgevonden. De verwachting is dat het inwoneraantal in Doesburg
stabiliseert. Er is geen grote vraag naar extra woningen. De vergrijzing zet verder door. Hierop anticiperen we met de
nieuwe ontwikkeling aan de Halve Maanweg (ons voormalig kantoor).
Eveneens hebben we in 2017 ons strategisch voorraadbeleid voor de periode 2018 -2028 vastgelegd. Hierin is opgenomen hoe en waar we de komende jaren willen investeren in onze woningen. De aandacht ligt hierbij op sloop en
vervangende nieuwbouw en verdere verduurzaming van ons bezit.
We beoordelen ons bezit naar de klantvraag (verhuurbaarheid), woning (technische staat en duurzaamheid), geld
(rendement) en leefomgeving (waardering).
In 2017 zijn de bewoners van 95 PeGe eengezinswoningen De Ooi geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en
enquête over de kwaliteit van de woningen. Samen met de bewoners zijn we tot het besluit gekomen dat sloop de
beste optie is. In de loop van 2017 heeft het proces voor de sloop en vervangende nieuwbouw verder gestalte gekregen. Samen met de bewonerscommissie worden de voorbereidingen getroffen. Het sloopbesluit is eind 2017 genomen en geldt vanaf 2018.De sloop en nieuwbouw wordt in fasen uitgevoerd. Het streven is om in 2019 te starten met
de sloop van de eerste woningen.
1.3.2.

Verkopen en aankopen

Verkopen
In 2017 verkochten wij acht woningen uit ons bestaande bezit. Dit zijn 6 woningen meer dan vorig jaar. De vraag
naar koopwoningen neemt regionaal toe. In 2017 hebben we ons verkoopbeleid aangepast en besloten om vanaf
2018 jaarlijks maximaal 5 woningen uit ons bestaande bezit te verkopen.
Koopgarantwoningen
Totaal hebben we op 31 december 2017 68 Koopgarantwoningen in ons bezit, bestaande uit 37 twee-onder-een-kap
woningen en 2 woonwerkwoningen en 29 rijwoningen.
We hebben van de gemeente Doesburg toestemming gekregen om Koopgarantwoningen op de vrije markt te verkopen. We hebben dit gevraagd om onze Koopgarantportefeuille te verkleinen en de risico’s te beperken. Ons beleid is
om de twee-onder-één kap woningen en woonwerkwoningen die we terugkopen op de vrije markt aan te bieden
In 2017 hebben we totaal 4 Koopgarantwoningen teruggekocht en verkocht. 3 rijwoningen zijn weer als Koopgarantwoning verkocht. 1 twee-onder-één-kapwoning hebben we op de vrije markt verkocht.
Ook zijn we gestart met het aanbieden van volledig eigendom van onze Koopgarantwoningen in Beinum-west. De
erfpachters van de 37 twee-onder-één kap woningen en 2 woonwerkwoningen hebben van ons een aanbod ontvangen om de woning te kopen voor 90% van de taxatiewaarde. In totaal hebben negen Koopgaranteigenaren gereageerd. Eind 2017 zijn we nog met 7 eigenaren in onderhandeling over de beëindiging van Koopgarant.
1.3.3.

Nieuwbouw

Opgeleverde nieuwbouwwoningen
In mei 2017 is het nieuwbouwproject Hanzehave aan de Kraakselaan voor de Vereniging Groepswonen Doesburg
opgeleverd. Het complex bestaat uit 24 zelfstandige appartementen met gemeenschappelijke groepsruimten. De
totale investeringskosten bedragen afgerond € 4.261.000 .
Grondtransacties
In 2017 heeft één grondtransactie plaatsgevonden. De inritten, parkeerplaatsen en groenstrook bij de drie portiekflats
aan de Goudenregenstraat zijn in ons eigendom gekomen. Deze percelen hebben we gekocht van de gemeente
Doesburg voor een bedrag van afgerond € 47.000 .
Nieuwbouwwoningen in ontwikkeling
In 2017 is gestart met de voorbereiding voor de sloop en vervangende nieuwbouw van 95 PeGe woningen De Ooi. In
2018 wordt de ontwikkeling verder uitgewerkt. Hiervoor zijn 4 marktpartijen benaderd om deel te nemen aan een
Design & Build aanbesteding.
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Ook is in 2017 begonnen met de sloop van ons oude kantoor aan de Halve Maanweg. Met de gemeente Doesburg
wordt een intentieovereenkomst gesloten over de toekomstige ontwikkeling van naar verwachting 24 zelfstandige
appartementen. In 2018 worden de plannen verder uitgewerkt.
Woningverbeteringen en renovaties
In 2017 zijn de verbeteringswerkzaamheden bij wooncentrum Grotenhuys afgerond. Met deze afronding is meteen
afscheid genomen van de oude naam IJsselzicht. Met de vernieuwing en modernisering van de entrees, gangen en
gemeenschappelijke ruimten kan het gebouw weer een geruime tijd vooruit.
In 2017 zijn totaal 26 woningen gerenoveerd en verbeterd bij mutatie. Het betreft douche, keuken en/of toiletverbeteringen zodat de woningen voldoen aan de gewenste kwaliteit. Bij 9 appartementen in wooncomplex Grotenhuys zijn
de keukens vervangen en verbeterd. Bij 2 woningen zijn tijdens de mutatie centrale verwarmingsinstallaties aangebracht. Ook zijn verbeteringswerkzaamheden op verzoek van huurders uitgevoerd bij 4 woningen.
Energieprestaties
Woonservice IJsselland streeft naar betaalbare en duurzame woningen. We hebben de ambitie om in 2020 gemiddeld over ons woningbezit een energie index van < 1,4 (label B) te scoren. Met het vaststellen van ons strategisch
vastgoedbeleid streven we er-naar om in 2030 gemiddeld een energie index van < 1,0 over ons bezit te halen. Het
uiteindelijke doel is om in 2050 een energieneutraal bezit te hebben.
Op gebied van verduurzaming en energiebesparende maatregelen is bij buitenschilderwerk nieuwe HR++ beglazing
aangebracht in geveldelen waar nog enkele beglazing aanwezig was. Ook zijn bij diverse woningen spouwisolatie en
dakisolatie aangebracht.
Bij diverse woningen aan de Julianastraat , Prins Hendrikstraat en Emmastraat zijn tijdens renovatiewerkzaamheden
in 2016 en 2017 complexmatig vraaggestuurde mechanische ventilatie dakisolatie en 8 zonnepanelen aangebracht.
3 woningen zijn in 2017 na huuropzeggingen alsnog gerenoveerd. De Energie index is hierdoor verbeterd naar < 1,2
(A label).
Bij 26 woningen Acaciastraat zijn de bestaande daken vervangen voor zeer goed geïsoleerde daken (RC= 7,0) met 9
zonnepanelen, de spouwmuren zijn (opnieuw) geïsoleerd en er is een vraaggestuurde ventilatie aangebracht. De
Energie index is hierdoor verbeterd naar < 1,2 (A label) .
Voor beide genoemde projecten is STEP subsidie aangevraagd en toegekend.
14 woningen zijn voorzien van dakisolatie. Dit zijn woningen in complexen waar in het verleden dakisolatie is aangeboden maar niet is aangebracht. Deze woningen worden bij mutatie alsnog verbeterd .
Bij de 25 seniorenwoningen aan de Seringenlaan en Esdoornlaan is spouwmuurisolatie hersteld en aangebracht in
de nog niet geïsoleerde muren.
Op dit moment zijn de totale definitieve resultaten voor 2017 nog niet bekend. Het voorlopig gemiddeld resultaat komt
uit op 1,41 .
1.3.4.

Woningvoorraad

In 2017 is de woningvoorraad toegenomen met zestien woningen naar 2.059 woongelegenheden. Bij het beëindigen
van het huurcontract zijn acht woningen verkocht. Er zijn 24 appartementen nieuwbouw aan de Kraakselaan opgeleverd.
Voorraad woongelegenheden:

Woongelegenheden

Verpleeghuis
Woningen
(aantal)

Per 1 januari 2017
Nieuwbouw opgeleverd
Verkoop
Sloop
Per 31 december 2017
Woongelegenheden per huurklasse:
Huurprijs
=< € 414,02
> € 414,02 - =< € 592,55
> € 592,55 - =< € 635,05
> € 635,05 - =< € 710,68
> € 710,68
Totaal

2.043
24
8
0
2.059

1
0
0
0
1

(plaatsen)

24
0
0
0
24

Aantallen
Gezinsvervangend tehuis
(aantal)

3
0
0
0
3

Aantallen
301
1.391
167
178
22
2.059

Woonwagens

Standplaatsen

(plaatsen)

38
0
0
0
38

1
0
0
0
1

8
0
0
0
8

Percentage
15%
67%
8%
9%
1%
100%
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In het kader van de verhuurbaarheid en betaalbaarheid voor de doelgroepen is de insteek de komende vijf jaar deze
percentages te behouden. Bij de huurprijsbepaling is er een relatie tussen de gevraagde huur en de kwaliteit. We
vinden dat complexen gebouwd voor senioren in principe bereikbaar moeten blijven voor 1- en 2 persoonshuishoudens met een laag inkomen. Dit betekent dat de kale huurprijs niet hoger mag zijn dan € 586,68.
e
Doelstelling ondernemingsplan: We houden minimaal 85% van onze woningvoorraad onder de 2 aftoppingsgrens.
Niet-woongelegenheden
Per 31 december 2017 hebben wij 237 niet-woongelegenheden in bezit.
Niet-woongelegenheden per 31 december 2017:
Soort niet-woongelegenheid
Garages en bergingen
Parkeerplaatsen parkeerkelder
Maatschappelijk vastgoed
Bedrijfsmatig vastgoed
Totaal
1.3.5.

Aantallen
166
50
5
16
237

Onderhoud

Om de kwaliteit van onze woningen te behouden voeren wij onderhoud uit. Door middel van groot onderhoud en
renovaties zijn in het recente verleden complexen in hun geheel aangepakt. Door de uitvoering van planmatig onderhoud worden woningen aan de buitenzijde collectief onderhouden. Het onderhoud aan de binnenkant en ook het
verhogen van het comfortniveau kan heel goed op individuele basis gebeuren. Daarvoor is een goede gelegenheid
bij het moment van leegkomen van de woning. Inclusief de kosten van onze onderhoudsdienst hebben wij in 2017
circa € 2,4 miljoen (2016: € 2,4 miljoen) aan onderhoud uitgegeven.
In de volgende tabel is aangegeven hoe de kosten, inclusief de kosten eigen onderhoudsdienst, zijn verdeeld over de
verschillende soorten onderhoud.
Onderhoudskosten (x € 1.000)
Soort onderhoud

2017

2016

2015

2014

2013

Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Contractonderhoud
Diversen
Planmatig onderhoud
Asbestsanering
Onderhoudsdeel VvE Het Mauritsveld

393
326
258
0
1.300
98
76

396
375
245
0
1.024
264
60

391
436
209
0
1.977
106
93

365
324
234
0
1.030
61
83

366
301
221
11
1.174
0
68

Totaal

2.451

2.364

3.212

2.097

2.141

Per woning (x € 1)

1.190

1.157

1.571

1.035

1.058

Dagelijks onderhoud
Onder dagelijks onderhoud verstaan wij het reparatieonderhoud, het mutatieonderhoud en het contractonderhoud. In
2017 was hiervoor € 961.000 begroot. De realisatie komt uit op € 977.000 (2016: € 1.016.000). Dit komt neer op
circa 102 % (2016: 98 %) van de begroting. Per woning komen de kosten uit op € 475 . Dit was in 2016 € 497.
Reparatieonderhoud
Dit betreft de reparatiemeldingen van onze huurders. Het gaat hierbij om reparaties aan de schil van de woning. In de
begroting 2017 is een bedrag van € 400.000 opgenomen en de daadwerkelijke kosten bleven met een bedrag van
€ 393.000 (2016 : € 396.000) binnen de begroting. De gemiddelde kosten per woning bedragen € 191 tegen € 194 in
2016.
Mutatieonderhoud
Onder mutatieonderhoud verstaan we kosten die gemaakt worden na het leegkomen van een woning. Dit kan zich
beperken tot kleine reparaties in de woning maar ook kan groot onderhoud aan de orde zijn. Dit laatste is vooral het
geval als de vorige huurder niet heeft meegedaan aan eerder in het complex uitgevoerd groot onderhoud. In de begroting 2017 is voor mutatieonderhoud een bedrag van € 359.000 opgenomen. De realisatie is uitgekomen op
€ 326.000 (2016: € 375.000). Dit is gemiddeld € 2.117 per mutatie. In 2016 kwamen de gemiddelde mutatiekosten
uit op € 3.024 per mutatie.
Contractonderhoud
Het onderhoud van met name installaties wordt cyclisch uitgevoerd volgens servicecontracten met diverse bedrijven.
In 2017 is het service onderhoud voor de liftinstallaties aanbesteed en gegund aan Otis. In 2017 zijn diverse verwarmingsketels vervangen voor nieuwe energiezuinige hoog-rendementsketels. Periodiek worden de liftinstallaties,
brandmeldingsinstallaties, collectieve waterinstallaties en noodverlichtingsinstallaties onderhouden en gecontroleerd.
Servicecontracten worden, indien leveranciers voldoen aan de gemaakte afspraken, jaarlijks verlengd. De servicecontracten worden eens in de vijf jaar geëvalueerd.
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Planmatig onderhoud
Bij diverse woningen is planmatig onderhoud uitgevoerd, bestaande uit buitenschilderwerk, houtrot reparaties en
vervanging van onderdelen, inspectie en onderhoud aan dakbedekkingen, herstel van metsel- en voegwerk, reinigen
van vervuilde onderdelen, verwarming, ventilatie en lift installaties etc. Totaal is er € 1.300.000 uitgegeven aan planmatig onderhoud
Asbestsaneringen
Voorafgaande aan planmatig onderhoud of renovatie worden woningen geïnspecteerd op aanwezigheid van asbest
door een onafhankelijk adviesbureau.
In 2017 zijn in verband met onderhoud buitenschilderwerk asbesthoudende dakranden en gevelpanelen vervangen
bij 66 woningen De pol en Smitsweide.
Er is opdracht gegeven voor sanering van de dakbedekkingen op de bergingen van de woningen in de Baerkenstraat. Dit wordt begin 2018 uitgevoerd.
Diverse woningen die na huuropzegging zijn gerenoveerd en waarbij asbesthoudende materialen zijn aangetroffen,
zijn gesaneerd.
De totale gemaakte kosten aan inspectie en asbestsaneringen bedragen € 98.000 (2016: € 264.000).
Servicefonds huurdersonderhoud
Met het servicefonds klein huurdersonderhoud bieden wij een extra service aan onze huurders. Deelname aan het
servicefonds is geheel vrijwillig. Tegen een maandelijkse vergoeding van € 3,75 inclusief btw (2016: € 3,75) voeren
wij een aantal werkzaamheden uit die tot de verplichting van de huurder behoren. Eind 2017 nemen 1.809 (2016:
1.839) van onze huurders deel aan het servicefonds. Exclusief btw is de totale vergoeding dit jaar uitgekomen op
circa € 67.000 (2016: € 68.000) en de totale kosten op circa € 73.000 (2016: € 60.000). Het nadelige verschil van
€ 6.000 is ten laste van het resultaat gebracht. In 2016 was het positieve resultaat € 8.000.
Onderhoudsdeel VvE ‘Het Mauritsveld’
Wij nemen met 40 appartementen, 3 bedrijfsruimten en 50 parkeerplaatsen deel in de Vereniging van Eigenaren Het
Mauritsveld. Voor onderhoud en beheer van dit complex en voor reserveringen voor toekomstig groot- of planmatig
onderhoud vindt er maandelijks afdracht plaats van de verschuldigde servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren Het Mauritsveld.
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1.4.

Onze wijken

Ons zwaartepunt ligt op het gebied van wonen. In wijken waar het nodig is, maken wij samen met bewoners en partners afspraken over de directe woonomgeving. We vinden het belangrijk ons steentje bij te dragen aan wijken waar
het prettig wonen is. In dit hoofdstuk kunt u hierover meer lezen.

1.4.1.

Samenwerking met…

Huurdersplatform
In 2017 hebben er twee reguliere vergaderingen met het Huurdersplatform plaatsgevonden. Daarbij stonden o.a. op
de agenda het huurbeleid 2017, het bod aan de gemeente voor 2018, het scheidingsvoorstel DAEB – niet DAEB, het
strategisch voorraad beleid, het verkoopbeleid 2018 en de voortgang van projecten en lopende zaken . Bij de vergaderingen waren leden van de raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder aanwezig.
Daarnaast is er maandelijks structureel overleg met de woordvoerders van het platform. Dit overleg wordt gevolgd
door een nieuwsbrief die aan alle leden van het Huurdersplatform en de Raad van Commissarissen wordt verzonden.
De samenwerking met het platform en zijn woordvoerders is constructief en wordt door alle betrokkenen als positief
ervaren.
Bewonerscommissies
Het wooncomplex IJsselzicht is in 2016/2017 ingrijpend aangepakt. De vloeren, verlichting en het schilderwerk van
gangen en algemene ruimtes zijn vernieuwd. Het restaurant kreeg een aparte buiteningang zodat het multifunctioneel
kan worden gebruikt en de hoofdingangen van het woongebouw kregen een herkenbaar aanzicht. Met de bewonerscommissie is er in 2017 regelmatig overleg geweest over de plannen en de aanpak. Ook tijdens de uitvoering is
er veel contact geweest. Het geheel vernieuwde complex is in april 2017 opgeleverd en in juni 2017 feestelijk als het
complex “Grotenhuys” heropend.
In 2017 zijn de eengezinswoningen in de Acaciastraat ingrijpend verduurzaamd. Na een informatiebijeenkomst in
januari 2017 is er bewonerscommissie ingesteld. Met deze commissie is het proces gemonitord. Vanaf maart tot en
met december 2017 zijn in zeven vergaderingen het proces en allerhande praktische en communicatieve zaken besproken en geëvalueerd.
Na een enquête onder alle bewoners in 2015, een uitgebreid bouwkundig onderzoek in 2016 en een interne visie
bepaling over de toekomst van 95 Pégé woningen in de wijk de Ooi, hebben wij voor sloop en vervangende nieuwbouw van deze woningen gekozen. De bewoners zijn tijdens een viertal informatiebijeenkomsten over de afwegingen
en de uiteindelijke keuze in januari 2017 geïnformeerd . Bij de bewoners was er begrip voor het besluit en een constructieve basis voor het herstructureringsplan. Alle bewoners zijn medio 2017 individueel bezocht. Met een bewonerscommissie is de planvorming besproken en zijn eind 2017 een participatie- en communicatieplan en een sociaal
plan vastgesteld. Zij vormen de basis voor een daadwerkelijke uitvoering die begin 2018 met een start van de herhuisvesting van bewoners aanvang neemt.
Gemeente
Woonservice IJsselland is actief in de gemeente Doesburg. Wij hebben op allerlei niveaus een intensieve samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente. Vier keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats. In 2017 hebben
gemeente en Woonservice IJsselland gezamenlijk een woningmarktonderzoek uit laten voeren. De uitkomsten zijn in
2017 besproken en zij vormen de onderlegger voor de woonvisie 2017 – 2022.
In 2017 hebben wij in samenspraak met het huurdersplatform een bod aan de gemeente uitgebracht. Voor 2018 zijn
naast de eerder gemaakte prestatieafspraken extra investeringen in duurzaamheid en een start van de ontwikkeling
locatie Halve Maanweg 1 overeengekomen. In december is de sloop van de ons oude kantoor op deze locatie gestart.
Zorg- en welzijnsorganisaties
Wij onderhouden structureel contacten met diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Met diverse organisaties op dit
terrein worden op projectbasis regelmatig initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Participatie in het lokaal zorgnetwerk
vindt plaats op basis van betrokkenheid van WIJ.
Samenwerking corporaties in de woningmarktregio Arnhem – Nijmegen
Er is een samenwerkingsverband van corporaties in de regio Arnhem – Nijmegen. De corporaties pakken de uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting in de regio zoveel mogelijk gezamenlijk op. In 2017 is op basis van
gedeelde uitgangspunten over het verdelen van woningen en de gedeelde opgave voor het toewijzen van woningen
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de regionale woonruimteverdeling tot stand gekomen. Met de uitvoeringsorganisatie Entree/Enserve is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Op themabijeenkomsten
en voor bepaalde onderwerpen kunnen “coalitions of the willing” gesloten worden.
Andere corporaties
Met de andere drie corporaties in de Liemers is in 2017 vier maal vergaderd op bestuurdersniveau. Inhoudelijk is
ingegaan op demografische ontwikkelingen, scheiding van wonen en zorg, duurzaamheid en huurbeleid.
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1.4.2.

Leefbaarheid

In ons ondernemingsplan 2016-2019 “Duurzaam en betaalbaar”, is onze missie als volgt omschreven: “WIJ zorgt
voor betaalbaar en prettig wonen voor onze huurders in alle wijken”. Wij bieden een betaalbare en kwalitatief goede
woning en willen samen met betrokkenen zorgen voor een prettige buurt. Wij werken daarbij samen met onze huurders en partners, zoals bijvoorbeeld omwonenden en de gemeente Doesburg.
Op basis van de nieuwe Woningwet mogen corporaties werken aan de leefbaarheid in de directe nabijheid van hun
vastgoed en voor huurders van die woongelegenheden. Dit op basis van:
1. Woonmaatschappelijk werk
2. Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur
3. Projecten ter bevordering van een schone, veilige leefomgeving zonder overlast.
Woonservice IJsselland kiest ervoor om in de categorieën 2 en 3 projecten op te pakken.
Conflict- en buurtbemiddeling
Wij participeren in het regionale project buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg dat door Rijnstad uit
Arnhem wordt uitgevoerd. Samen met de gemeenten financieren corporaties deze structurele aanpak van conflicten.
Vrijwillige buurtbemiddelaars zorgen voor een laagdrempelige en informele aanpak. Organisaties, gemeenten en
particulieren kunnen een verzoek tot bemiddeling indienen. In 2017 zijn er in Doesburg 21 situaties besproken waarvan er 17 zijn door verwezen. Over geluidsoverlast, pesten en bedreigingen en problemen betreffende tuinen worden
de meeste klachten ingediend. De opdracht is dat in 75% van de situaties buurtbemiddeling positief moet worden
afgesloten. Ook in 2017 is deze doelstelling gehaald.
Leefbaarheidsactiviteiten
Eind 2015 is een convenant integrale aanpak hennepkwekerijen afgesloten. Met een integrale aanpak door alle partners door preventieve en repressieve maatregelen wordt getracht gevaarlijke situaties te beëindigen, kwekerijen te
voorkomen en te bestrijden en de leefbaarheid en veiligheid in straten te verbeteren. Wij handhaven ons “zero tolerance” beleid waarbij een aangetroffen plantage in een woning wat ons betreft altijd het einde van de huurovereenkomst betekent. Zo nodig wordt ontbinding en ontruiming bij de kantonrechter aangevraagd. In 2017 is er geen hennepplantage in een woning van WIJ aangetroffen. Wel heeft een huurder op basis van illegale dealeractiviteiten na
een sommatie van ons de huur van zijn woning opgezegd.
Op initiatief van de gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland is in juni 2016 door de bewoners van complex
“De Maartenshof” een voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid georganiseerd. Aandachtspunten als voorkomen
van brand en verantwoordelijkheden kwamen daarbij aan de orde. In 2018 zal een vergelijkbare voorlichting in het
wooncomplex “Grotenhuys” worden gegeven.
In september 2017 is op basis van een projectplan een actiedag in Smitsweide in de wijk Beinum georganiseerd. De
focus lag daarbij vooral op het tuinonderhoud, erfafscheidingen, het verwijderen van slechte opstallen en het afvoeren van overtollig groen en materialen. Met participatie van vele huurders, de wijkraad en diverse bedrijven leverde
dit zichtbare resultaten op en werd de dag door bewoners en WIJ als zeer positief ervaren. In 2017 wordt opnieuw
een groter project geïnitieerd.
1.4.3.

Overlast

Op overlastmeldingen wordt snel gereageerd en met de betrokkenen wordt bekeken hoe de overlast kan worden
beëindigd, dan wel hoe er afspraken kunnen worden gemaakt om problemen beheersbaar te maken. Op initiatief van
Woonservice IJsselland kan buurtbemiddeling worden ingeschakeld.
In bijzondere situaties is ook de politie betrokken. Wij hebben korte lijnen en prima contacten met de wijkagenten en
zo nodig wordt door hen, al dan niet samen met ons, tegen overlastveroorzakers opgetreden.
1.4.4.

Ontruimingen

Om een ontruiming te voorkomen worden zo veel mogelijk inspanningen verricht. In 2017 werden drie woningen met
2 éénpersoonshuishoudens en 1 tweepersoons huishouden ontruimd. Het tweepersoonshuishouden had waarschijnlijk niet het hoofdverblijf op dit adres en had daarnaast huurachterstand. Ook bij de andere twee woningen was sprake van huurachterstand.
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1.5.

Onze organisatie

Wij positioneren ons als een organisatie die een verlengstuk is van de klant en een instrument om de kwaliteit van
wonen in Doesburg te verbeteren. De verdeling van bevoegdheden en taken in de organisatie staan dan ook ten
dienste van deze effectiviteit. Wij zijn een organisatie die ‘lean en mean’ is. Slagvaardigheid en lokale binding moeten
geborgd worden door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en door het aantal medewerkers op
optimaal niveau te houden.

1.5.1.

Juridische structuur

Woonservice IJsselland is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Conform de statuten hebben wij specifieke toelating in de woningmarktregio Arnhem – Nijmegen. Conform de Woningwet zijn op 24
mei 2016 de statuten gewijzigd.
1.5.2.

Verbindingen met andere rechtspersonen

Woonservice IJsselland heeft geen verbindingen en is in 2017 geen verbindingen aangegaan met andere rechtspersonen.
1.5.3.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur is grafisch weergegeven in ons organogram. De Raad van Commissarissen houdt toezicht
op de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder en de drie managers vormen samen het managementteam.
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1.5.4.

Medewerkers

Ten opzichte van 2016 heeft een aantal mutaties plaatsgevonden. Vanaf 1 februari 2017 is mevrouw Burgemeester
specifiek aangesteld voor ICT en bedrijfsanalyse controle. Op deze datum is de vrijgekomen vacature voor coördinator dagelijks en mutatieonderhoud ingevuld door mevrouw te Morsche. Op 1 november is de manager financiën, de
heer Mensink, met vroegpensioen gegaan. Dit geldt ook voor de opzichter dagelijks en mutatieonderhoud de heer
Menkhorst. Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld.
Ultimo 2017 hebben we 19 medewerkers onder contract. Gezamenlijk bezetten zij 16,7 fulltime formatieplaatsen.
Van het totaal aantal medewerkers is zeven vrouw (37%) en twaalf man (63%). Eind 2017 bedraagt de gemiddelde
leeftijd van onze medewerkers 50,5 jaar (eind 2016: 51,8 jaar).
Ziekteverzuim
In 2017 is het ziekteverzuimpercentage uitgekomen op 8,6%. Dit ligt 3,8% hoger dan het verzuimpercentage van
2016, wat uitkwam op 4,8%. Deze stijging wordt veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim van een tweetal medewerkers wegens niet-werk gerelateerd ziekteverzuim. Geschoond met dit langdurig ziekteverzuim komt het ziekteverzuim voor de overige medewerkers uit op 1,24%.
In 2017 hebben 14 medewerkers zich in totaal 21 keer ziek gemeld, tegen veertien medewerkers met 25 ziekmeldingen in 2016. In 2017 is er door ziekte in totaal 2.718 uur verzuimd tegen 1.448 uur in 2016. Voor begeleiding van het
ziekteverzuim zijn we aangesloten bij de bedrijfsgezondheidsdienst MKbasisc.nl, een onderdeel van Arbo Unie B.V.
Opleidingen
Het personeelsbeleid is erop gericht dat medewerkers zich kunnen ontplooien om een optimale dienstverlening aan
de klanten te verstrekken. Medewerkers volgen cursussen en seminars op hun vakgebied, te weten: automatisering,
financiën, fiscaliteiten, volkshuisvesting of techniek. Jaarlijks wordt 3% van de loonsom gereserveerd voor opleidingen. Het jaarbudget 2017 voor opleidingen was € 30.000 . Aan opleidingskosten is in 2017 een bedrag van circa
€ 6.000 uitgegeven (2016: € 31.000).
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit drie leden en er wordt twee keer per jaar vergaderd. Alle onderwerpen die van
belang zijn voor de medewerkers komen ter tafel. Eén keer per jaar vergadert de OR met twee leden van de Raad
van Commissarissen.
1.5.5.

Integriteit

Door het bestuur wordt het integriteitsbesef regelmatig onder de aandacht gebracht van de leden van het managementteam en de werknemers.
1.5.6.

Overlegstructuur

Maandelijks vindt overleg van het managementteam plaats. Dit overleg wordt voorgezeten door de directeurbestuurder. Aan dit overleg nemen deel de manager Woondiensten, de manager Vastgoed en de manager Financien. Verslaglegging van dit overleg wordt verzorgd door de secretaresse.
Op de afdelingen vindt wekelijks, tweewekelijks of maandelijks werkoverleg plaats.
1.5.7.

Beheer voor derden

Met ingang van 1 januari 2018 is het beheer voor de Gestichten van Weldadigheid in goed overleg beëindigd.
1.5.8.

Verenigingen van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren “De Santbergh”
Dit appartementencomplex bestaat uit veertien woningen. Van twee woningen zijn wij eigenaar en deze worden door
ons verhuurd. Vanaf 1 januari 2017 verzorgt de vereniging zelf de administratie.
Vereniging van Eigenaren “Het Mauritsveld”
Dit appartementencomplex bestaat uit 11 koopappartementen, 40 huurappartementen, 3 bedrijfsruimten voor de
verhuur en 61 parkeerplaatsen in de parkeerkelder. In het bestuur van de Vereniging van Eigenaren vervult onze
directeur-bestuurder de rol van voorzitter en onze manager financiën de rol van penningmeester. Tussen de Vereniging van Eigenaren Het Mauritsveld en Woonservice IJsselland is een beheerovereenkomst gesloten voor het financieel- en technisch beheer van het appartementencomplex.
Per 31 december 2016 bedraagt het vermogen van deze Vereniging circa € 318.000 en bedraagt ons aandeel hierin
circa € 253.000. Per 31 december 2015 bedroeg het vermogen circa € 289.000 en ons aandeel circa € 230.000.
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1.6. Onze financiën
Woonservice IJsselland is een financieel gezonde organisatie. En dat willen we blijven. Wij streven ernaar om financiële risico’s tijdig te onderkennen en maatregelen te nemen om deze risico’s beheersbaar te maken. Waarbij we niet
uit het oog verliezen, dat we een maatschappelijke organisatie zijn met oog voor de menselijke maat, die wil inspringen op maatschappelijke ontwikkelingen. De steeds sneller veranderende omgeving dwingt ons om de, in het verleden, ingezette strakke financiële sturing op kasstromen ook in de toekomst vast te houden. Ondanks het voortdurende onzekere politieke klimaat zijn wij ervan overtuigd dat onze financiële continuïteit voor de komende jaren is gewaarborgd.

1.6.1.

Jaarresultaat 2017

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 140.000. Het resultaat over 2016 was € 18.075.000 positief. Het lagere resultaat over 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door de post waardeveranderingen vastgoedportefeuille. Dit als gevolg van waardeontwikkeling van ons vastgoed volgens het Handboek modelmatig waarderen.
In het bovengenoemde jaarresultaat is begrepen het resultaat uit operationele activiteiten. Dit is het resultaat zonder
de effecten van de waardering van de vastgoedportefeuille, de verkoop van woningen, de onrendabele investeringen
en de belasting. Het resultaat uit operationele activiteiten is als volgt weer te geven:
Resultatenrekening uit operationele activiteiten (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Vergoedingen servicecontracten
Opbrengst overige activiteiten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Overige bedrijfslasten
Kosten overige activiteiten
Totaal bedrijfslasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit operationele activiteiten

Begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Verschil
realisatie
2017-2016

13.732
455
20
14.207

13.725
452
16
14.193

13.581
456
20
14.057

144
-4
-4
136

1.030
151
191
2.746
100
455
3.119
0
7.792

1.004
149
157
2.373
209
430
3.081
25
7.428

968
145
153
2.255
49
455
2.750
61
6.836

36
4
4
118
160
-25
331
-36
592

-2.092

-2.083

-2.133

-50

4.323

4.682

5.088

-406

Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2016 wordt verwezen naar de toelichting op de
winst en verliesrekening.
1.6.2.

Realiseerbaarheid waarde vastgoed in exploitatie

Per 31 december 2017 is in totaal circa € 89,2 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen
begrepen (2016: circa € 94,8 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woonservice IJsselland. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde
staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke
ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Het bestuur
van Woonservice IJsselland heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij
ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 95 miljoen. Dit impliceert dat circa 56% van het eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is.
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Analyse van verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde
Het vastgoed in exploitatie wordt in de jaarrekening gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat. De waardering
van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten
geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
De marktwaarde in verhuurde staat is het bedrag dat het vastgoed naar verwachting zal opbrengen in de markt,
waarbij de koper de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en plichten overneemt. Door
het hanteren van deze waarderingsgrondslag is het eigen vermogen van Woonservice IJsselland substantieel toegenomen. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is echter sterk afhankelijk van het te voeren beleid
van Woonservice IJsselland.
Gegeven de volkshuisvestelijke doelstellingen zal Woonservice IJsselland dit additionele eigen vermogen niet gaan
realiseren. De keuzes die Woonservice IJsselland maakt zijn voornamelijk ingegeven vanuit volkshuisvestelijke doelstellingen, waarbij zij bewust de keuze maakt om in financiële zin een lager rendement te accepteren. Woonservice
IJsselland accepteert een financieel lager rendement omdat daar de realisatie van belangrijke maatschappelijke
doelstellingen tegenover staat.

x € 1.000
€ 27.153

€ 41.160

€ 225.067

€ 156.754

€ 128.122

Marktwaarde

Beschikbaarheid

Betaalbaarheid

Marktwaarde incl VHV
bestemming

Bedrijfswaarde

De bovenstaande figuur laat zien dat de totale marktwaarde, marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke bestemming
en bedrijfswaarde respectievelijk € 225 miljoen, € 157 miljoen en € 128 miljoen bedraagt. De belangrijkste verschillen
tussen deze waardebegrippen kunnen als volgt worden verklaard:







Om de marktwaarde te bepalen, berekenen we zowel een uitpondscenario als een doorexploitatiescenario.
Vervolgens wordt het vastgoed gewaardeerd tegen de hoogste van deze twee scenario’s. Ons vastgoed is
overwegend gewaardeerd tegen het uitpondscenario. Maar in werkelijkheid zullen we het overgrote deel van
ons bezit langdurig doorexploiteren. Het beschikbaar houden van deze woningen voor de verhuur aan onze
doelgroep heeft een effect van € 27 miljoen.
In de berekening van de marktwaarde houden we rekening met de markthuur vanaf het moment dat een
woning (of andere vastgoedeenheid) muteert. In het kader van de betaalbaarheid hanteren wij een streefhuur die fors lager ligt dan de markthuur. Het hanteren van onze streefhuren in plaats van de markthuren
heeft een effect van € 41 miljoen.
Het beschikbaar houden van ons bezit en het hanteren van onze streefhuren resulteert in de zogenoemde
marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke bestemming ter hoogte van € 157 miljoen.
Het resterende verschil van € 29 miljoen tussen de marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke bestemming
en de bedrijfswaarde wordt met name veroorzaakt door de volgende factoren:
o In de bedrijfswaardeberekening wordt voor al het vastgoed dezelfde disconteringsvoet gehanteerd.
In de marktwaardeberekening wordt een disconteringsvoet per type vastgoed gehanteerd met opslagen op basis van de ligging van het bezit. De disconteringsvoet in de bedrijfswaardeberekening
is in alle gevallen lager dan de disconteringsvoet in de marktwaardeberekening. Dit heeft een positief effect op de hoogte van de bedrijfswaarde (afgezet tegen de eerder berekende marktwaarde).
o In de bedrijfswaardeberekening gaan wij uit van de werkelijke onderhoudsuitgaven, terwijl in de
marktwaardeberekening wordt uitgegaan van marktnormen. Deze bijdrage in de kwaliteit van het
bezit heeft een negatief effect op de hoogte van de bedrijfswaarde (afgezet tegen de eerder berekende marktwaarde).
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o

In de berekening van de bedrijfswaarde gaan we voor het beheer uit van de kasstromen rekening
houdend met de leefbaarheidsafspraken en het niveau van service dat door het eigen beleid wordt
weerspiegeld. De berekening van de marktwaarde gaat uit van genormeerde beheerkosten. Dit
heeft een negatief effect op de hoogte van de bedrijfswaarde (afgezet tegen de eerder berekende
marktwaarde).
Het totale verschil tussen de maximale verdiencapaciteit van € 225 miljoen en de verwachte terugverdiencapaciteit
van € 128 miljoen kan dus worden verklaard vanuit onze maatschappelijke investeringen. De conclusie hiervan is dat
een belangrijk deel van het in de balans gepresenteerde eigen vermogen nooit gerealiseerd zal worden.
1.6.3.

Hoe besteden wij ons geld?

Ons jaarresultaat bestaat uit gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als gevolg van de waardering van onze
vastgoedportefeuille tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardemutatie van de balansposten wordt jaarlijks
als opbrengst of last in het resultaat verantwoord. Deze mutaties samen leiden in 2017 tot een jaarresultaat van circa
€ 0,1 miljoen positief. Maar dit betekent niet dat ons banksaldo met circa € 0,1 miljoen is toegenomen. Ons banksaldo bestaat namelijk uit in- en uitgaande geldstromen. Deze boeken we op het moment dat geld Woonservice IJsselland inkomt of verlaat. Per saldo is € 969.000 meer binnengekomen dan dat er is uitgegaan.
In 2017 ontvingen wij € 17,3 miljoen aan gelden. Onze belangrijkste inkomensbronnen zijn de ontvangen huren en
vergoedingen € 14,2 miljoen, het aangaan van nieuwe leningen € 0,8 miljoen en de verkoop van woningen € 2,3
miljoen.
In 2017 hebben wij € 16,3 miljoen uitgegeven. Deze gelden hebben wij uitgegeven voor € 2,7 miljoen aan aflossingen
en rente, voor € 5,6 miljoen aan investeringen (nieuwbouw, woningverbetering en aankopen), voor € 2,4 miljoen aan
onderhoud, voor € 1,3 miljoen aan personeelsuitgaven, voor € 2,3 miljoen aan de verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting en voor € 2 miljoen aan de overige bedrijfsuitgaven.
1.6.4.

Financiële sturingsvariabelen

Financiële continuïteit is van belang om de ondernemingsdoelstellingen en ambities te kunnen realiseren. In dit verband zijn de eisen die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stellen aan het financieel presenteren van woningcorporaties, leidend voor Woonservice IJsselland. Hiervoor worden de
onderstaande ratio’s gehanteerd:
-

-

-

-

Continuïteit exploitatie van vastgoedportefeuille. Ratio’s zijn de Interest Coverage Ratio (ICR) en de Loan to
Value (LTV). De ICR meet in hoeverre de corporatie in staat is de rente-uitgaven op het vreemd vermogen
te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. De LTV meet in hoeverre de bedrijfswaarde van het
vastgoed in exploitatie in een gezonde verhouding staat tot de externe financiering.
Kasstromen en waardeontwikkeling op basis van eigen beleid van de corporatie. De bedrijfswaarde geldt als
maatstaf in LTV en solvabiliteit.
Verwacht wordt dat de corporatie kan aflossen indien nodig. Ratio is de Debt Service Coverage Ratio
(DSCR). De DSCR meet in hoeverre de corporatie in staat is om voldoende kasstromen te genereren om,
indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemde vermogen te kunnen voldoen.
Uitgangspunt is dat de corporatie voldoende weerstandsvermogen heeft. Bijbehorende ratio is de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de corporatie op lange termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Uitgangspunt is dat de risico’s voor het WSW voldoende zijn gedekt met onderpandwaarde met als ratio de
dekkingsratio. Deze ratio meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij het WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van de door het WSW geborgde leningen.

Op basis van de begroting 2018 en de financiële meerjarenprognose 2019 tot en met 2023 voldoet Woonservice
IJsselland inzake de vijf vorenstaande ratio’s ruimschoots aan de gestelde normen.
1.6.5.

Financiële continuïteit en meerjarenperspectief

De jaarrekening van Woonservice IJsselland is opgesteld op basis van het ‘going concern principe’. Dit betekent dat
de continuïteit van Woonservice IJsselland langer dan één jaar wordt beoordeeld en zijn de posten bij het opstellen
van de jaarrekening gewaardeerd op basis van het continuïteit principe.
Uiteraard raken de gevolgen van de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting ons terdege in financieel
opzicht. Echter de belangrijkste conclusie die kan worden getrokken uit de begroting 2018 en de financiële meerjarenprognose 2019 tot en met 2023 is dat de financiële positie van Woonservice IJsselland gezond is. Deze is voldoende sterk om ook in de komende jaren uitvoering te kunnen geven aan de ondernemingsdoelstellingen en ambities.
Toekomstparagraaf
Met betrekking tot de toekomst zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden anders dan is beschreven in de verschillende paragrafen in het jaarverslag.
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1.6.6.

Oordeel Aw en WSW

Op grond van artikel 61, tweede en derde lid, van de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties
(Aw) jaarlijks integraal Woonservice IJsselland. Het integrale toezicht is gericht op de governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen. Hierbij wordt het functioneren van de corporatie in
samenhang bezien en afgezet tegen normen (vanuit wetgeving en beleidsregels) en het risicoprofiel van Woonservice IJsselland.
Ten tijde van het opmaken van het jaarverslag was de uitkomst van de integrale beoordeling 2017 door de Aw nog
niet ontvangen.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft een oordeel over de kredietwaardigheid van Woonservice
IJsselland. In deze beoordeling kijkt het WSW naar de business- en de financial risks. Eind 2017 heeft het WSW de
business risks van Woonservice IJsselland beoordeeld aan de hand van 24 kwalitatieve vragen, met als uitkomst dat
Woonservice IJsselland gezien wordt als een stabiele organisatie.
Bij de beoordeling van de financial risks kijkt het WSW onder andere naar de financiële kengetallen. Woonservice
IJsselland voldoet ruimschoots aan de WSW-normen voor deze kengetallen. Eind 2017 ontvingen wij de borgbaarheidsverklaring van het WSW, waarin staat dat wij voldoen aan de eisen die WSW stelt aan een corporatie.
1.6.7.

Financiering

Woonservice IJsselland heeft eind 2017 een leningenportefeuille van ruim € 58 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan
ultimo 2016.
De beschikbaarheid van financiering en beheersing van de rentelasten en –risico’s is van groot belang voor de financiële continuïteit van Woonservice IJsselland. Daarom vindt tweemaal per jaar overleg plaats waarin de liquiditeiten,
de leningenportefeuille en de financiële markten worden besproken. De treasurycommissie bestaat uit de directeurbestuurder, de manager financiën en een onafhankelijk specialist van Thésor. Van dit overleg wordt verslag uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de leden van de
treasurycommissie zijn uitgebreid beschreven in het treasurystatuut.
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Ultimo 2017 geeft de vervalkalender van onze leningenportefeuille (exclusief terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden) het volgende beeld:

Eind 2017 heeft Woonservice IJsselland geen derivatencontracten in haar bezit en heeft ook geen leningen u/g uitstaan.
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1.7. Ons ondernemingsbestuur
Woonservice IJsselland legt op transparante wijze verantwoording af over de besteding van de maatschappelijke
gelden en de behaalde resultaten. Dat vinden wij belangrijk. Om preventief in te kunnen spelen op risico’s en daar
ook goed op te kunnen sturen, werken wij met een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem. Zo blijft
onze organisatie gezond.

1.7.1.

Good Governance

Hoofdlijnen van de governancestructuur
Woonservice IJsselland wil op een verantwoorde manier met de maatschappelijke gelden omgaan en op transparante wijze verantwoording afleggen over de besteding van deze gelden en de behaalde resultaten. De directeurbestuurder en de Raad van Commissarissen vinden good governance (‘goed ondernemingsbestuur’) daarom van
groot belang. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governancestructuur. De
hoofdlijnen van onze governancestructuur zijn als volgt:



Woonservice IJsselland heeft als rechtsvorm: stichting
Bij Woonservice IJsselland wordt het bestuur ingevuld door de directeur-bestuurder ing. H. Esselink (man).
Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de directeur-bestuurder met gevraagd en ongevraagd
advies ter zijde

De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de
directeur-bestuurder

Woonservice IJsselland volgt de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties 2015. De directeurbestuurder en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze codes

De principes uit de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties komen tot uitdrukking in documenten als:
de statuten
het reglement voor de Raad van Commissarissen, waarin als bijlagen zijn opgenomen de profielschets Raad van Commissarissen, het reglement Remuneratiecommissie en Reglement Auditcommissie;
het investerings- en verbindingenstatuut;
het treasurystatuut;
de integriteitcode.
Iedere verandering in onze governancestructuur en in de naleving van de Aedescode en Governance-code
Woningcorporaties wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen
De actuele volledige governancestructuur van Woonservice IJsselland is gepubliceerd op www.wijwonen.nl.
Governancecode Woningcorporaties 2015
In 2015 is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 van kracht geworden. Woonservice IJsselland voldoet in het algemeen aan de aanbevolen principes en bepalingen uit de Governancecode Woningcorporaties 2015.
Deze code kent het uitgangspunt ‘pas toe of leg uit’. Afwijken van de meeste principes en bepalingen kan hierdoor,
maar moet wel worden gemotiveerd.
Vanaf 1 februari 2017 houdt een stafmedewerker toezicht op het correct uitvoeren van de governanceafspraken.
Woonservice IJsselland wijkt van één aanbeveling af. De code beveelt aan bestuurders voor maximaal vier jaar te
benoemen, waarna herbenoeming voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. De wettelijke termijn
volgens de Woningwet is hieraan gelijk. Onze directeur-bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd. Hij is benoemd
voordat de vierjaarbepaling van kracht werd in de Woningwet én de Governancecode woningcorporaties.
1.7.2.

Risicomanagement

Risicobereidheid
Woonservice IJsselland onderkent het belang van het expliciet uitspreken van de risicobereidheid: hoeveel risico zijn
wij bereid aan te gaan bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen? Woonservice IJsselland streeft een laag
risicoprofiel na zodat negatieve invloeden uit onverwachte gebeurtenissen op het resultaat en het vermogen zo klein
mogelijk zullen zijn.
Belangrijkste risico’s
Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop Woonservice IJsselland risico’s beheerst, hadden
risicomanagement en belangrijke risico’s in 2017 onze aandacht. Bij de belangrijkste risico’s onderscheiden wij de
volgende categorieën: strategie, operationele activiteiten, financiële positie, financiële verslaggeving en wet- en regelgeving.
Woonservice IJsselland opereert in een sector met overheidstoezicht en regels. Het belang van de risicoinventarisatie is toegenomen, te noemen valt onzeker en ingrijpend overheidsbeleid, calamiteiten en de houdbaarheid van het verdienmodel. Belangrijk hierbij is dat het huidige niveau van de risicobeheersings- en controlesystemen
gehandhaafd blijft. Bij het niet voldoen aan de regelgeving kunnen sancties worden opgelegd zoals bestuurlijke boetes en het vervallen van geborgde financiering. Dit leidt tot hogere lasten.
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Sinds 2008 zijn woningcorporaties vennootschapsbelastingplichtig. De wet- en regelgeving op dit gebied is in ontwikkeling en wijzigt daardoor continu. Ook is de afgelopen jaren jurisprudentie gevormd. Woonservice IJsselland gaat
vennootschapsbelasting betalen. De vraag is alleen vanaf welk jaar. Jaarlijks bepalen wij, op basis van de actuele
wet- en regelgeving, onze fiscale positie die antwoord geeft op deze vraag.
Belangrijkste risico’s

Risicobereidheid

Strategie
Onzeker en ingrijpend overheidsbeleid
Wanprestaties in de sector

Laag
Laag

Calamiteiten (bezit)

Laag

Operationele activiteiten
Vastgoedprojecten komen niet van de grond

Laag

Veiligheid van woningen

Laag

Financiële positie
Houdbaarheid verdienmodel

Laag

Renterisico

Laag

Wet- en regelgeving
Meer wetten en regels
Wijzigingen in de vennootschapsbelasting

Laag
Laag

Inkomenstoets bij toewijzing

Laag

beheersingsmaatregelen

Focussen op het domein wonen en DAEB
Extern en intern toezicht aangescherpt
Communicatieplan
Risico-inventarisaties en periodieke inspecties
Voorlichting
Lokale politiek beïnvloeden
Uitvoeren inventarisaties op asbest, brandveiligheid enz.
Balans in kosten en baten
Treasurystatuut en -jaarplan
Norm WSW: maximaal 15% van de leningenportefeuille
Op orde
Gebruik maken van Belastingadviseurs
Duidelijke instructie passend toewijzen
Duidelijke instructie hoe inkomen te toetsen
Integrale controle inkomenstoetsen
Afspraken met intermediairs

Het risicomanagementproces
Risicomanagement en risicobereidheid staan sterk in de belangstelling van belanghebbenden zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit Woningcorporaties. Het Waarborgfonds voerde in 2016 een integrale
risicobeoordeling, op business en financial risks, bij ons uit.
In de beoordeling kwam de aanbeveling naar voren het strategische voorraadbeheer te updaten. Dit is in 2017 uitgevoerd.
Het WSW heeft eind 2017 een goed oordeel gegeven over de genomen maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een
nieuw strategisch voorraadbeheerplan met afwegingen voor sloop, nieuwbouw en verduurzamen.
In 2017 is een aparte bijeenkomst met de managementteamleden georganiseerd om de risico’s te bespreken. Aan
de orde kwamen: toenemende bouwkosten in relatie tot huurprijzen, hogere eisen op het gebied van energiebesparing, imagoschade, leegstand risico in verband met scheefgroei prijs/kwaliteit, vergrijzing van personeel, fiscaliteiten,
AVG-wet op datalekken. De risico’s zijn als laag of gemiddeld geclassificeerd en beheersbaar geacht.
Het identificeren, analyseren, beheersen en evalueren van risico’s heeft continu onze aandacht. Wij gaan onze rapportage over financiële risico’s en de beheersing daarvan verder ontwikkelen. Deze rapportage wordt minimaal twee
keer per jaar opgesteld en in de Raad van Commissarissen besproken.
1.7.3.

Interne Risicobeheersings- en controlesystemen

Woonservice IJsselland heeft een op de corporatie toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. De
directeur bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en werking van dit systeem en de Raad van Commissarissen
houdt daar toezicht op. Belangrijke controle-instrumenten in het systeem zijn:




Procesbeschrijvingen en functiescheidingen;
Managementrapportagesysteem
Fasedocumenten nieuwbouw

Procesbeschrijvingen en functiescheidingen
Woonservice IJsselland heeft haar bedrijfsprocessen beschreven. In onze processen hebben wij, voor zover mogelijk
binnen een kleine organisatie, aandacht voor functiescheiding. Onze procesbeschrijvingen zijn voor alle medewerkers toegankelijk en worden regelmatig geactualiseerd. Wijzigingen in processen worden getoetst om te waarborgen
dat de interne beheersing van voldoende niveau blijft en de functiescheiding intact blijft. Voldoende functiescheiding
is ook leidend bij het toekennen van autorisaties voor ons automatiseringssysteem.
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Kwartaalrapportages
Met de kwartaalrapportages kan Woonservice IJsselland haar kosten en opbrengsten managen. Het systeem is
ontworpen om ontwikkelingen in belangrijke kritische prestatie-indicatoren zoals huuropbrengsten, huurderving en
betalingsachterstand in vergelijking met het budget te volgen. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting
lichten we toe. Belangrijke kritische prestatie-indicatoren blijven we maandelijks monitoren.
Auditplan
Met het auditplan wordt periodiek de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen beoordeeld een en ander in samenwerking met BDO Audit & Assurance B.V. In 2017 zijn controles uitgevoerd op de processen van Woonservice IJsselland door BDO Audit & Assurance B.V. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn gerapporteerd aan de proceseigenaar en de directeur-bestuurder. Deze bevindingen stellen de directeurbestuurder in staat jaarlijks een gefundeerde uitspraak te doen over de werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen. Jaarlijks geeft de externe accountant in haar managementletter een oordeel over de werking van
de systemen. In zijn algemeenheid zien wij een trend om zaken beter en efficiënter in te richten en op te pakken. Dit
uit zich ook in de actieve opvolging van onze managementletter. In 2017 zijn er grote slagen gemaakt wat betreft
toegangsbeveiliging en change-management IT en de procesomschrijvingen.
1.7.4.

In control statement

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen hebben tot doel de realisatie van de strategische, operationele en financiële doelstellingen te
monitoren en de risico’s die genomen worden te identificeren en te beperken. Verder dragen de risicobeheersingsen controlesystemen zorg voor de naleving van wet- en regelgeving.
De risicobeheersings- en controlesystemen beogen een redelijke mate van zekerheid te bereiken over de identificatie
en het beheersen van risico’s. Deze mate van zekerheid geeft geen garantie voor het daadwerkelijk behalen van de
doelstellingen, noch dat het systeem alle fouten, fraudegevallen en het niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving volledig kan voorkomen. De aard van de werkzaamheden zorgt ervoor dat sommige risico’s buiten de invloedsfeer liggen, zoals bijvoorbeeld kabinetsplannen, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële
markten. Waar nodig neemt Woonservice IJsselland maatregelen die de impact van het risico beperken.
Als directeur-bestuurder ben ik van mening dat in 2017 de opzet en inrichting van de interne risicobeheersing systemen van Woonservice IJsselland adequaat zijn. Deze mening is gebaseerd op onderstaande:





Om risico’s te beheersen zijn controlesystemen aanwezig of wordt de beheersing van onderkende tekortkomingen verbeterd. Dit stelt ons in staat een balans te vinden tussen risico’s nemen en beheersen.
Extra zekerheid is verkregen door het inschakelen van de interne compliance-functie vanaf 1 februari 2017,
die frequent bevindingen en aanbevelingen rapporteert aan de directeur-bestuurder. De interne compliancefunctionaris is actief betrokken bij veranderingen in processen. De interne beheersing blijft hierdoor van voldoende niveau en de functiescheiding gewaarborgd.
Gebleken is dat de interne risicobeheersingssystemen van voldoende niveau zijn. Deze conclusie is bevestigd door onze externe accountant in hun managementletter over verslagjaar 2017.
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1.8. Verslag van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. In
dit hoofdstuk leest u het verslag van de Raad van Commissarissen over het afgelopen jaar.

1.8.1.

Werkwijze

De Raad van Commissarissen voert het intern toezicht binnen Woonservice IJsselland uit. Dit ligt vast in de statuten
van Woonservice IJsselland en het reglement Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen leeft tevens
de governancecode woningcorporaties na.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken,
gericht op het vervullen van de maatschappelijke taak van Woonservice IJsselland (de statutaire doelstellingen) binnen structureel houdbare financiële randvoorwaarden. De commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
besluiten die de meerderheid van de raad neemt.
Onafhankelijkheid van de leden
Om de onafhankelijkheid tussen de commissarissen en Woonservice IJsselland te waarborgen, staan in het reglement Raad van Commissarissen situaties waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Doet een dergelijke
situatie zich voor, dan wordt dit gemeld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Gedurende het jaar 2017
was de Raad van Commissarissen geheel onafhankelijk.
Zelfevaluatie en ontwikkeling
In 2017 stond de Raad van Commissarissen stil bij de werkwijze en verdere ontwikkeling van de raad. Onderwerpen
waren onder andere de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de ontwikkeling van de commissarissen
individueel en als groep en de samenwerking met het huurdersplatform. Begin 2017 heeft de uitgebreide, tweejaarlijkse zelfevaluatie over 2016 plaatsgevonden.
Naast de evaluatiemomenten en informatie van de directeur-bestuurder over ontwikkelingen binnen Woonservice
IJsselland en in de sector, doen de commissarissen aan permanente educatie door het verwerven van kennis en
inzicht uit literatuur en bijeenkomsten van externe organisaties. In 2015 ,2016 en 2017 namen de leden onder andere deel aan:
Commissaris
T. van Vliet

I. Siebelink

L. Cohen

B. Kiffen

J.L. Gijsman

ESAA, Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
VTW, Symposium Woonbond en VTW
VTW, Masterclass “Betekenis van het financieel reglement en de
financiële kaders voor beleid en beheer”
Module Risicomanagement
Module Treasury Management
Masterclass Assetmanagement en integrale vastgoedsturing
Masterclass risicomanagement
Masterclass De RvC, de accountant en de auditcommissie

13-04-2017
28-11-2017

PE
punten
5
2

09-02-2017
27-10-2016
17-11-2016
26-09-2016
02-12-2015
30-03-2015

4
5
5
5
4
4

Masterclass betekenis van het financieel reglement en de kaders
voor financiële sturing
Effectieve interventies
Ledencongres VTW
Gevraagd? Leiderschap met passie tussen mensen
Stakeholdermanagement
Voorkomen van huisuitzetting (LCB)
VTW De RvC, de accountant en de auditcommissie
VTW Financiële sturing voor specialisten
Thesor Basis training Treasury
Thesor Basis training Treasury (vervolg)
VTW cursus RvT als werkgever
Introductiecursus De Nieuwe Commissaris
Masterclass Assetmanagement en vastgoedsturing
Opdrachtgeverschap en intern toezicht

01-11-2017

4

19-11-2015
23-09-2016
24-11-2016
08-12-2017
14-12-2017
15-09-2015
28-09-2015
29-09-2016
13-10-2016
03-10-2016
11-09-2015
15-02-2016
25-02-2016

4
3
3
6
5
4
7
6
6
3
13
5
1

Educatie

Datum

De commissarissen zijn aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Dit is een beroepsvereniging en belangenbehartiger van het interne toezicht woningcorporaties.
Externe accountant
BDO Audit & Assurance B.V. is als externe accountant benoemd door de Raad van Commissarissen voor het verslagjaar 2017. Woonservice IJsselland heeft tot 1 november 2017 gebruik gemaakt voor de fiscale advisering inzake
de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Deloitte. Vanaf 1 november 2017 is de advisering bij BDO ondergebracht. Gezien de grootte van de corporatie (<2.500 vhe) is dit wettelijk toegestaan. Redenen om hiertoe te besluiten zijn efficiency en kostenbesparing.
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De relatie met de externe accountant wordt als goed ervaren. BDO heeft met ingang van het jaar 2016 op een prima
wijze haar controleopdracht bij WIJ vervuld. De communicatie is prettig, de lijnen zijn kort en daar waar nodig stellen
zij hun expertise beschikbaar. WIJ wordt voldoende geïnformeerd over ontwikkelingen in de branche. De RvC heeft
geconstateerd dat de externe accountant onafhankelijk is.
1.8.2. Samenstelling Raad van Commissarissen
Herbenoeming
Op 31 december 2017 liep de eerste zittingstermijn af van de heer Gijsman. De voorzitter evalueerde in individuele
gesprekken met de overige commissarissen en de directeur-bestuurder, als adviseur, het lidmaatschap van de heer
Gijsman. In de vergadering van 29 november nam de raad het voorgenomen besluit tot herbenoeming. De Woningwet bepaalt dat voor (her)benoeming van een commissaris een positieve zienswijze van de minister nodig is op de
geschiktheid en de betrouwbaarheid van de betrokken persoon. Dit is de zogenaamde “fit and proper” toets. Deze
toets is in gang gezet bij de Autoriteit Woningcorporaties. Eind 2017 hebben wij de positieve zienswijzen van de
Autoriteit Woningcorporaties op de herbenoeming van de heer Gijsman ontvangen. De voorgenomen herbenoeming
per 1 januari 2018 is vervolgens door de raad bekrachtigd.
De Raad van Commissarissen bestond eind 2017 uit de volgende vijf leden:
functie

Nevenfuncties

Geboortedatum

Benoemd
sinds

(Her-) benoemd tot

Herbenoembaar

Audit- (A)
of Remuneratie (R)
commissie

Voorzitter

ja

01-09-1969

01-07-2010

30-06-2019

N

R

Vicevoorzitter

ja

17-09-1945

01-10-2009

01-01-2019

N

R

lid

ja

08-12-1949

01-01-2011

01-01-2020

N

A

lid

nee

07-09-1969

01-01-2013

01-01-2021

N

A

Lid

nee

21-10-1969

01-01-2014

01-01-2022

N

Naam (geslacht)
expertise
H.T. van Vliet (m)
HRM/bedrijfskundig
L.S. Cohen (m)
Sociaal maatschappelijk
A.A. Kiffen (m)
Juridisch/fiscaal
B.I. Siebelink (v)
Financieel/economisch
J.L. Gijsman (m)
Vastgoedontwikkeling/
bouwmanagement
Nevenfuncties:

H.T. van Vliet:

-

algemeen bestuurslid Waterschap Rijn en IJssel

L.S. Cohen:

-

voorzitter Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken (vanaf 27 september 2016)

A.A. Kiffen:

-

lid RvC Univé Oost in Groenlo (tevens voorzitter Audit Commissie en Risk
Commissie)
bestuurslid Stichting Internationaal Pensioenfonds SIPO in Willemstad te
Curaçao
bestuurslid BPFV (Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas), lid dagelijks bestuur en voorzitter beleggingscommissie
voorzitter Vereniging Gepensioneerden Océ in Venlo

-

Ultimo 2017 is de man-vrouw verhouding in de Raad van Commissarissen 80/20.
De kwalificaties waaraan een commissaris moet voldoen, zijn vastgelegd in de “Profielschets Raad van Commissarissen”. Deze profielschets is opgenomen in het reglement Raad van Commissarissen.
Honorering Raad van Commissarissen
De honorering is op basis van de adviesregeling van het VTW vastgesteld op € 4.500 exclusief Btw per lid per jaar.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voorzitter, leden van commissies en leden. Door de Belastingdienst
zijn twee leden van de Raad van Commissarissen aangemerkt als belastingplichtig voor de omzetbelasting. Deze
leden factureren over hun vergoeding omzetbelasting.
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen onkostenvergoeding. Over het boekjaar 2017 zijn de
totale kosten:
Honorarium ( 5 x € 4.500 )
BTW ( 21% over € 9.000 )
Cursussen en symposia
Contributie VTW
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Overige kosten

€
€
€
€
€
€

22.500
1.890
886
1.960
2.250
1.457

Totaal

€

30.943
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1.8.3 Inhoud van het toezicht
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen heeft in 2017 vier keer regulier vergaderd en overleg gevoerd met de directeurbestuurder. Op de agenda stonden vaste onderdelen uit de planning & control cyclus:






Investeringsstatuut
Jaarverslag en jaarrekening 2016
Afwegingskader en (meerjaren) begroting 2018
Treasurystatuut 2018 en treasuryjaarplan 2018 (onderdeel van de begroting 2018)
Kwartaalrapportages.

Naast deze vaste agendapunten besprak de raad de volgende onderwerpen:



De nieuwe Governancecode 2015;
De projectplannen.

Verder liet de Raad van Commissarissen zich via de themabijeenkomst “uitkomsten woningmarktonderzoek, duurzaamheid en strategisch voorraadbeheer“ informeren over de dilemma’s die spelen bij vastgoedontwikkeling, sloop
en instandhouding.
Daarnaast bezochten de commissarissen de eindejaar bijeenkomst van de medewerkers van Woonservice IJsselland.
Overleg huurdersplatform
In 2017 overlegden leden van de raad één keer met het Huurdersplatform. Onderwerpen van gesprek waren de
samenwerking, de werkwijze daarbij en de wederzijdse informatievoorziening.
Overleg autoriteit woningcorporaties
Een deel van de leden van de Raad van Commissarissen heeft een constructief overleg gevoerd met twee medewerkers van de autoriteit woningcorporaties. Dit gesprek was in het kader van de integrale beoordeling waarbij de
nadruk op de governance werd gelegd. De beoordeling is positief ontvangen.
Overleg ondernemingsraad
Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben één keer het overleg bijgewoond van de directeur-bestuurder
met de ondernemingsraad. In dat overleg zijn de voorgenomen herbenoeming van de heer Gijsman, de begroting en
de gevolgen van de strategie besproken.
Toezicht op de maatschappelijke taak
Het toezicht op de maatschappelijke taak krijgt vorm door het functioneren te toetsen aan de doelstellingen, de strategie en de begroting. De Raad van Commissarissen toetst of in de strategie en de begroting de volkshuisvestelijke
opgaven zijn opgenomen en of aan alle wettelijke kaders is voldaan. De Raad van Commissarissen toetst ook of de
realisatie van strategie en plannen, de gewenste voortgang hebben en passen binnen de begroting. Deze voortgang
rapporteert de directeur-bestuurder in de kwartaalrapportages aan de raad.
De Raad van Commissarissen heeft actief deelgenomen aan het Doesburgs woondebat in het kader van het woningmarktonderzoek en de expertmeeting ter voorbereiding op de woonvisie.
Toezicht op de financiële positie
Het toezicht op de financiële positie is vooral gericht op de financiële continuïteit en (financiële) risicobeheersing.
Jaarlijks stelt de directeur-bestuurder in het afwegingskader de beleidsmatige afwegingen en bijbehorende financiën
vast, waaraan de (meerjaren) begroting moet voldoen. Deze afwegingen zijn besproken in de raad en bij het vaststellen van de (meerjaren) begroting goedgekeurd. Verder geeft de raad goedkeuring aan de (meerjaren) begroting, het
treasury-jaarplan en het jaarverslag en de jaarrekening. Samen vormen deze documenten het kader waarbinnen het
toezicht wordt uitgevoerd. Over de financiële continuïteit laat de Raad van Commissarissen zich informeren in de
kwartaalrapportages en het jaarverslag. Daarnaast bespreekt de raad de financiële continuïteit met de externe accountant.
De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks de oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties, met daarin
hun samenvatting van het financiële oordeel. Ook bespreekt de raad jaarlijks de kredietwaardigheidsbeoordeling van
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de brief, waarin het WSW het faciliteringsvolume aangeeft. Dit is de
hoogte van het bedrag dat Woonservice IJsselland jaarlijks aan geborgde leningen mag aantrekken.
Ontwikkelingen en risico’s
Met de kwartaalrapportages, het afwegingskader en de (meerjaren) begroting wordt de Raad van Commissarissen
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, de consequenties van overheidsmaatregelen, ontwikkelingen in de sector,
voortschrijdend beleid en/of nieuwe inzichten. Daarmee heeft de raad inzicht in mogelijke risico’s en daarmee ook de
mogelijkheid deze nauwlettend te monitoren.
Commissies
De Raad van Commissarissen kende in 2017 twee vaste commissies: de remuneratie- en de auditcommissie. De
taken en werkwijze van de commissies staan in twee afzonderlijke reglementen die onderdeel uitmaken van het
reglement Raad van Commissarissen.
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Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestond in 2017 uit de heren van Vliet en Cohen (voorzitter).
De remuneratiecommissie beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder en doet een voorstel over
de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder aan de Raad van Commissarissen in het remuneratierapport. De Directeur-Bestuurder geeft op een goede wijze richting aan de organisatie en de Raad van Commissarissen is van mening dat de competenties van de bestuurder goed aansluiten bij de beoogde ontwikkeling van
de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat de directeur bestuurder onafhankelijk is ten
opzichte van de partijen waarmee Woonservice IJsselland te maken heeft.
Ook is aandacht besteed aan Permanente Educatie. Bestuurders moeten binnen drie jaar 108 ‘PE-punten’ behalen,
wat neerkomt op 108 ‘studiebelastingsuren’. Bestuurders kunnen die punten alleen halen bij geaccrediteerde opleiders die hun aanbod koppelen aan PE-punten in de volgende aandachtsgebieden: strategie, beleid en communicatie;
veranderkunde en innovatie; leiderschap en cultuur; governance en risk; vastgoed en financiën; maatschappelijke
verankering. De directeur-bestuurder behaalde over 2015, 2016 en 2017 achtentachtig PE-punten.
Daarnaast doet de remuneratiecommissie:

de werving en selectie van nieuwe commissarissen

de voorbereiding van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen
De remuneratiecommissie heeft in 2017 één keer regulier vergaderd en één maal een overleg gevoerd met de directeur-bestuurder. Op de agenda stonden de volgende agendapunten:








Prestatie van de directeur-bestuurder
Prestatie van de organisatie op operationeel niveau
Prestaties van de organisatie m.b.t. verbeterprojecten en bedrijfsvoering
Prestaties van de organisatie m.b.t. strategische veranderingen
De competenties van de directeur-bestuurder
De samenwerking met de RvC
Honorering directeur-bestuurder

Auditcommissie
Eind 2017 hadden mevrouw Siebelink (voorzitter) en de heer Kiffen zitting in de Auditcommissie. Hiermee beschikt
de auditcommissie over voldoende financiële expertise. Deze commissie bereidt het toezicht op het financiële beleid
voor ter bespreking in de voltallige raad. Belangrijke aandachtsgebieden van de commissie zijn: interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, fiscaliteit en wijzigingen in financieel beleid en wet- en
regelgeving.
De auditcommissie vergaderde drie keer in 2017 in aanwezigheid van de directeur-bestuurder en de manager financiën. De vaste onderdelen uit de planning & control cyclus staan standaard op de agenda. Buiten de vaste onderdelen is specifieke aandacht besteed aan fiscaliteit en wijzigingen in de waardering van de vastgoedportefeuille.
Bij de bespreking van het jaarverslag 2016 en de managementletter 2016 was de externe accountant aanwezig.
Daarnaast sprak de auditcommissie met de externe accountant zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
Onderwerpen van gesprek waren de samenwerking tussen de externe accountant en de medewerkers, management
en directie, de wijze waarop Woonservice IJsselland omgaat met aanbevelingen van de externe accountant en de
ontwikkelingen op het gebied van (interne) controle.
Verder heeft de auditcommissie in 2017 geen uitgebreide evaluatie van de externe accountant uitgevoerd. De auditcommissie was betrokken bij de keuze van de nieuwe accountant BDO voor het verslagjaar 2016.
Remuneratierapport
De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van kracht. Daarnaast
geldt vanaf 1 januari 2014 ook de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De bezoldiging van de directeur-bestuurder lag in 2017 boven het maximum volgens de staffel in deze regeling. Met goedkeuring van de raad maakt de directeur bestuurder gebruik van het overgangsrecht. Het jaar 2017 was
het laatste jaar van de overgangsregeling waarin het salaris van de directeur-bestuurder niet werd afgebouwd.
Commissarissen
Ook de vergoedingen van commissarissen vallen onder de wet normering bezoldiging topfunctionarissen toegelaten
instellingen volkshuisvesting. De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties heeft in april 2015 het wettelijk
maximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen vastgesteld. De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties acht deze bezoldiging redelijk en maatschappelijk aanvaard voor de sector. De raad conformeert zich
aan deze beroepsregel; de vergoedingen liggen onder het vastgestelde maximum en worden niet geïndexeerd.
1.8.4. Tot slot
De Raad van Commissarissen waardeert het enthousiasme waarmee de medewerkers van Woonservice IJsselland
zich ook in 2017 weer hebben ingezet voor de organisatie en haar huurders.
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1.9.

Kengetallen

Boekjaar

2017

2016

2015

2014

2013

Aantal verhuureenheden in eigendom
Woningen en woongebouwen
Zorg-/verpleeghuis
Gezinsvervangend tehuis
Woonwagens
Standplaatsen
Garages en bergingen
Parkeerplaatsen in parkeerkelder
Maatschappelijk vastgoed
Bedrijfsmatig vastgoed
Totaal

2.059
1
3
1
8
166
50
5
16
2.309

2.043
1
3
1
8
168
50
5
16
2.295

2.045
1
3
1
8
167
50
5
16
2.296

2.026
1
3
1
8
167
50
5
16
2.277

2.024
1
3
2
8
167
50
5
16
2.276

Woningen, verkoop onder voorwaarden
Woningen opgeleverd
Woningen terug gekocht
Terug gekochte woningen verkocht
Bestemmingswijziging woningen
Totaal

68
0
4
-4
-1
-1

69
0
0
0
0
0

69
0
1
-1
0
0

69
0
0
0
0
0

69
0
0
0
0
0

Mutaties verhuureenheden
Aantal woningen opgeleverd
Aantal woningen verkocht
Aantal nieuwbouw woningen verkocht
Aantal woningen gesloopt
Aantal woonwagens verkocht
Aantal garages eigen gebruik / gesloopt
Aantal garages opgeleverd
Totaal

24
-8
0
0
0
-2
0
14

0
-2
0
0
0
1
0
-1

24
-5
0
0
0
0
0
19

5
-3
8
0
-1
0
0
9

34
-2
0
-40
0
-1
4
- 5

8,5%
3,25
24
154
3
0,77%
0,69%
€ 516
0,0%

6,1%
2,8
0
124
4
0,50%
0,73%
€ 514
0,7%

7,4%
3,2
13
138
4
0,34%
0,67%
€ 509
2,0%

7,3%
3,3
16
131
1
0,12%
0,78%
€ 495
4,0%

6,9%
3,4
34
106
3
0,30%
0,90%
€ 474
4,0%

191
2.117
1.190
1.809

194
3.024
1.157
1.839

191
3.159
1.571
1.815

180
2.473
1.035
1.801

181
2.150
1.058
1.771

163

163

163

161

156

3,53%

3,63%

3,78%

4,14%

4,38%

€ 26.531

€ 28.129

€ 27.154

€ 28.120

€ 28.110

19
7
12
16,7
8,11
8,6%
21

18
6
12
16,1
7,88
4,8%
25

18
6
12
16,1
7,87
2,6%
28

18
6
12
16,1
7,95
1,4%
21

18
6
12
16,1
7,95
1,9%
29

Verhuur- en incassogegevens
Vestigingsmutatiegraad
Aanbiedingscoëfficiënt
Aantal verhuurde woningen (nieuwbouw)
Aantal verhuurde woningen bestaande voorraad
Aantal huisuitzettingen
Huurderving bij mutatie in % van huren
Huurachterstand in %
Gemiddelde nettoprijs per woning
Gemiddelde jaarlijkse huurverhoging
Kwaliteit woningbezit
Klachtenonderhoud per woning (x € 1)
Mutatieonderhoud per mutatie (x € 1)
Totale onderhoudskosten per woning (x € 1)
Deelnemers servicefonds huurdersonderhoud
Gemiddeld aantal woningwaarderingspunten
per woning
Ratio’s
Interest lang vreemd vermogen
Langlopende schulden (excl. terugkoopverplichting Vov) per
woning
Werknemers
Aantal personeelsleden
Aantal vrouw
Aantal man
Fulltime formatieplaatsen
Fulltime formatieplaatsen per 1.000 woningen
Ziekteverzuim
Aantal ziekmeldingen
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1.10.

Verklaring bestuur

Als bestuurder verklaar ik dat door mijn functioneren een adequate invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt van
uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting en dat in het verslagjaar 2017 onze middelen zijn
aangewend in het belang van de volkshuisvesting. Tot slot spreek ik mijn dank uit aan de medewerkers voor hun
inzet en betrokkenheid.

Doesburg, 20 juni 2018

w.g.
H. Esselink
Directeur-bestuurder
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1.11.

Goedkeuring jaarstukken

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2017 zijn onderdeel van het jaarverslag 2017. Het jaarverslag is vastgesteld
door de bestuurder. Vervolgens is de jaarrekening door BDO Audit & Assurance B.V. onderzocht en goedgekeurd
zoals blijkt uit het toegevoegde accountantsverslag. Ook heeft de onafhankelijke accountant gesproken over de jaarrekening, de interne berichtingeving, het interne beheersingssysteem en het accountantsverslag. In de vergadering
van 20 juni 2018 heeft de Raad van Commissarissen de jaarstukken goedgekeurd. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de bestuurder voor het gevoerde beleid.
De Raad van Commissarissen is verheugd dat het gevoerde beleid uitmondt in positieve financiële ratio’s en een
kwalitatief goed bezit tegen een redelijke huurprijs. De Raad van Commissarissen dankt de directeur-bestuurder en
alle medewerkers voor hun betrokkenheid en inzet.
Bij goedkeuring van de jaarrekening en de in de jaarrekening voorgestelde resultaatbestemming zal het jaarresultaat
na belasting € 140.000 bedragen. Dit resultaat wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht.
Doesburg, 20 juni 2018
Namens de Raad van Commissarissen

w.g.

H.T. van Vliet
Voorzitter

L.S. Cohen
vicevoorzitter

A.A. Kiffen
Lid

B.I. Siebelink
Lid

J.L. Gijsman
Lid
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2.1.

Balans per 31 december 2017 (na voorgestelde resultaatbestemming)

2 Jaarrekening
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2.1.

Balans per 31 december 2017 (voor voorgestelde resultaatbestemming)

Ref.

2017

2016

205.473
19.594
11.671
367
237.105

216.751
10.068
12.134
1.749
240.702

(BEDRAGEN X € 1.000)

ACTIVA
Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
NIET-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen

1
1.1
1.2
1.3
1.4

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

2
2.1

2.379

2.453

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen

3
3.1

796

69

240.280

243.224

129

119

124
80
839
86
1.129

131
6
207
344

1.665

696

2.923

1.159

243.203

244.383

Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Overige voorraden

4
4.1

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen

5
5.1
5.2
5.2
5.2
5.3

Liquide middelen
Som der vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

6
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Ref.

2017

2016

89.199
74.097
5.703
168.999

94.762
64.856
9.241
168.859

(BEDRAGEN X € 1.000)

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserve
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

7
7.1
7.2
7.2

Voorzieningen
Voorziening latente belastingverplichtingen

8
8.1

1.911

1.927

Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Totaal langlopende schulden

9
9.1
9.2

1.365
53.262

1.434
56.033

11.848
66.475

12.248
69.715

Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

69
3.571
633
152
18
1.375
5.818

68
519
1.003
866
17
1.409
3.882

243.203

244.383

TOTAAL PASSIVA

9.3
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2.2.

Winst- en verliesrekening functioneel model 2017

Ref.

2017

2016

11
12.1
12.2
13
14
15

13.725
452
-430
-3.751
-2.373
-640
6.983

13.581
456
-455
-3.382
-2.255
-634
7.311

16

1.557
-16
-1.263
278

219
-47
-185
-13

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.1
17.2

-36
-5.688

204
13.036

17.3

-35

403

17.4

-5.759

-121
13.522

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

18.1
18.2

16
-25
-9

20
-61
-41

19

-209

-49

1
-2.084
-2.083

5
-2.138
-2.133

-799

18.597

-939

540

140

18.057

(BEDRAGEN X € 1.000)
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

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

20.1
20.2

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

21
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2.3. Kasstroomoverzicht 2017 (directe methode)

2017

(bedragen x € 1.000)

2016

A. Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huur zelfstandige woningen DAEB
Huur zelfstandige woningen NIET-DAEB
Huur onzelfstandige wooneenheden DAEB
Huur intramuraal DAEB
Huur maatschappelijk onroerend goed DAEB
Huur bedrijfsmatig onroerend goed NIET-DAEB
Huur parkeervoorzieningen NIET-DAEB
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten (exclusief interne lening)
Saldo ingaande kasstromen

11.996
652
16
378
181
429
111
419
63
4

12.266
211
245
147
200
381
112
456
13
10
14.249

14.041

Uitgaven
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven (exclusief interne lening)
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

1.322
2.445
1.780
2.099
1.469
209
836

1.263
2.100
1.805
2.274
11
1.351
36
10.160

8.840

4.089

5.201

38

B. (Des)investeringsactiviteiten

2017

2016

Materiële vaste activa (MVA) ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen DAEB
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
in dPi periode NIET-DAEB
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

Materiële vaste activa (MVA) uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huurwoningen DAEB
Woningverbeteringen DAEB
Woningverbeteringen NIET-DAEB
Aankoop woongelegenheden NIET-DAEB
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
NIET-DAEB
Sloopuitgaven woongelegenheden DAEB
Aankoop grond DAEB
Investeringen overig DAEB
Externe kosten bij verkoop DAEB
Externe kosten bij verkoop NIET-DAEB
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

1.508

235

738

2.246

235

2.221
1.974
38
528

2.453
1.657
202
-

629
36
47
74
25
7

172
16
5.579

4.500

-3.333

-4.265

800

3.700

-587

-5.118

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C )

213

-1.418

Mutatie liquidemiddelen (A+B+C)

969

-482

Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12

696
1.665

1.178
696

Mutatie liquide middelen

969

-482

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA (B)
C. Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen

Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
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2.4.

Toelichting waarderingsgrondslagen

2.4.1.

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Alle bedragen luiden
in euro’s en zijn afgerond op 1.000, tenzij anders is vermeld.
Woonservice IJsselland is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft, conform
de statuten, specifieke toelating in de woningmarktregio Arnhem - Nijmegen en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving vanuit de Woningwet. De statutaire vestigingsplaats is Doesburg. De feitelijke vestigingsplaats is De Linie
1 te Doesburg. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale
huursector.
Het KvK nummer van Woonservice IJsselland is 09056706 .
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft
de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens
het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van
toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn
645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder.
Verwerking verplichtingen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien alle benodigde
grond in eigendom is of als er sprake is van een juridische verplichting, de definitieve ontwerpfase is geformaliseerd
en de bouwvergunning is aangevraagd.
De aannames gemaakt bij het bepalen van de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan “onderweg” wijzigingen ondergaan door
onder meer bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Woonservice IJsselland zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking
op de activa in exploitatie (zowel het DAEB vastgoed als het niet-DAEB vastgoed in exploitatie), de voorzieningen, de
waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in
de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.
Presentatiewijziging
In 2017 heeft Woonservice IJsselland een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van het DAEB en
NIET-DAEB bezit. De classificatie sluit hierbij direct aan op het splitsingsplan zoals dat is goedgekeurd door de Aw.
Gezien de aard van deze wijziging zijn de mutaties verwerkt in het lopende boekjaar en heeft geen aanpassing van
de vergelijkende cijfers plaatsgevonden.
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2.4.2.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vastgoedbeleggingen
DAEB en NIET-DAEB vastgoed in exploitatie
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:





Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen en extramurale zorgeenheden)
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages)
Intramuraal zorgvastgoed.

Vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB vastgoed, rekening
houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs
per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is
bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijsen 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. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed).
Woonservice IJsselland hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor zelfstandige woongelegenheden. Woonservice IJsselland hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor het bedrijfsmatig onroerend goed, het maatschappelijk onroerend goed en het zorg onroerend
goed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom of de huursom van de
DAEB tak of de huursom van de niet-DAEB tak.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het
jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde, overeenkomstig artikel 35 lid
2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het
marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze marktwaarde bepaald conform het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde, derhalve de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).
Woonservice IJsselland hanteert (voor het merendeel van) haar vastgoed in exploitatie de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur
betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt
van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of –vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De waardevermindering of -vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat in principe
bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als een
geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een
waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow (‘DCF’) methode. Voor
woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats
aan de hand van enerzijds het doorexploiteer scenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide
berekend op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
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Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar bij een deel
van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld dat die
eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast naar de potentiele huur op basis van
de markthuur of de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCFperiode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden
vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen zich ontwikkelen
met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met 100% verhoogd, teneinde renovatie
te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor parkeergelegenheden en intramuraal
zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig worden verkocht. In tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in
de plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een
eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en
deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald
op het verder uitponden van de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de
mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het doorexploiteerscenario.
Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van vastgoed in exploitatie opnieuw bepaald. (Ongerealiseerde)
winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde worden verantwoord in de winst-enverliesrekening. Wanneer op complexniveau de actuele waarde de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen
vermogen. De boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen).

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed dat in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) is overgedragen aan een derde en
waarvoor wij een terugkoopplicht kennen, wordt aangemerkt als financieringsconstructie.
De als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als volgt verwerkt:





Het betreffende vastgoed wordt direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen actuele waarde,
zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment
wordt verwerkt:
o Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de betreffende
woning(en) op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde waardestijging en voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies
o Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor zover de actuele waarde hoger is dan
de boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering tegen historische
kostprijs minus afschrijvingen en voor een eventueel resterend overige waardestijging als terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies
De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder vastgoed verkocht onder voorwaarden. De (nog te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van vastgoed
verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).
De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de geldende
contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden. Eventuele waardemutaties worden verwerkt als
‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat wij verschuldigd zouden zijn indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele
mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoopverplichting binnen één jaar zal plaatsvinden, wordt de verplichting
onder de kortlopende schulden verantwoord.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) voor gebruik als vastgoed voor eigen exploitatie.
De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.
Rente tijdens de bouw vormt geen onderdeel van de vervaardigingsprijs.
De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op
basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking.
Indien gerede twijfel bestaat of de reeds gemaakte kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen
de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig
verschil in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
In het geval dat per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal
en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de markt-
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waarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds gemaakte kosten en wordt voor het resterend
bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructurering. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille”.
Er is sprake van een feitelijke dan wel juridische investeringsverplichting op het moment dat:
 alle benodigde grond ons eigendom is of als er sprake is van een juridische verplichting
 er een definitief ontwerp is.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Het vastgoed en roerende zaken voor eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere waardevermindering.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd
wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebruik gestelde vaste activa en roerende zaken voor eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs
dan wel lagere opbrengstwaarde.
De vaste activa en roerende zaken voor eigen gebruik worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding
of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden
verwacht.

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
De latente belastingvorderingen worden nader toegelicht bij de post “Voorzieningen”.

Voorraden
Voorraad onderhoudsmaterialen
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO- methode
(first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde.
Een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op de statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan één jaar. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van
de activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van het vastgoed in exploitatie
opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde in verhuurde staat
van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan wordt
pas een herwaarderingsreserve gevormd voor het betreffende complex voor zover de marktwaarde in verhuurde
staat hoger is dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde in verhuurde staat gewaardeerd vastgoed
in exploitatie wordt rechtstreeks ten gunste van de overige reserve verantwoord. Daar de waardevermeerdering van
het vastgoed in exploitatie reeds ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht – en in verband hiermee
een herwaarderingsreserve is gevormd – is verwerking van de daaropvolgende realisatie ten gunste van de winst- en
verliesrekening niet toegestaan.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Met uitzondering van latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden voorzieningen tegen nominale waarde opgenomen.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen.
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Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn
opgenomen onder de voorzieningen.
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van
de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gehanteerd
worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor
zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee
verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
De opgenomen latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde tegen 2,65%. De disconteringsvoet sluit aan op
het gemiddelde rentepercentage op vreemd vermogen verminderd met het tarief voor de vennootschapsbelasting
van 25% (tarief jaar 2017).
Voorziening pensioenen
Woonservice IJsselland heeft één pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties.
Woonservice IJsselland heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor bouwen de
werknemers jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). De verplichtingen, welke
voortvloeien uit de rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Woonservice IJsselland betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door de financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 31 december 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds
113,4%. Het pensioenfonds dient eind 2017 een beleidsdekkingsgraad te hebben van ten minste 104,2%. Woonservice IJsselland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het SPW,
anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing. Er
worden op verplichte basis premies aan het pensioenfonds betaald. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit
tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als intrestlast verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden hebben wij een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op verkrijgingsprijs, vervaardigingsprijs of actuele waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening
wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Obligoverplichting WSW
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk.
Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers
over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting.
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2.4.3.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en
andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd,
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen
van op marktwaarde in verhuurde staat gewaardeerde vaste activa.
De winst- en verliesrekening wordt verantwoord op basis van de functionele indeling. Omdat Woonservice IJsselland
naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten heeft op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen
van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling op activiteitsniveau de gebruiker van de jaarrekening een
beter inzicht dan de categoriale indeling
In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de activiteiten van Woonservice IJsselland. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en de indirecte kosten.
De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte
kosten aan de onderscheiden onderdelen van de functionele winst- en verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.
Opbrengstverantwoording algemeen
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 (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van aanvullende diensten jegens huurders.
Lastenverantwoording algemeen
Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
direct en indirect toe te rekenen kosten. De indirecte kosten, zoals: personeelskosten, afschrijvingen vastgoed en
roerende zaken voor eigen gebruik en de overige bedrijfslasten worden toegerekend aan de activiteiten. De activiteiten “verkopen” en “overige activiteiten” zijn bij ons van geringe omvang. Vandaar dat er op basis van inschatting een
kleine toerekening heeft plaatsgevonden.
Afschrijvingen onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn gebaseerd op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op
basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. Op
grond wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van vastgoed en roerende zaken voor eigen
gebruik zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend aan de afzonderlijke activiteiten.
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 Woonservice IJsselland, rekening houdend met
de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.
Opbrengsten en lasten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en
diensten (zoals energie, water, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke kosten.
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat verantwoord.
Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Kosten
zijn toerekenbaar als de werkzaamheden daadwerkelijk in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de
niet in de balans opgenomen verplichtingen.
De werkelijke onderhoudskosten voor reparatie- en mutatieonderhoud worden ten laste van de exploitatie gebracht.
Het reparatie- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en van eigen dienst. In de winst- en
verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De
lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van een waardevermeerdering van het actief.
Overheidsheffingen
Woonservice IJsselland verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting in de periode waarop de
overheidsheffing betrekking heeft.
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Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen op huurders
anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het
vastgoed.
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op
economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van
verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt
onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen
voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan
toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt niet verantwoord als verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische rechten niet zijn overgedragen aan de koper. De gegarandeerde terugkoopverplichting wordt
opgenomen onder de post Langlopende schulden, terugkoopverplichting VoV woningen en wordt jaarlijks met inachtneming van de contractvoorwaarden gewaardeerd.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen
winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop
in het verslagjaar.
Netto resultaat overige activiteiten
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van beheer voor derden en VvE-beheer toegerekend.
Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven opgenomen van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven
voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Woonservice IJsselland, die de leefbaarheid in buurten
en wijken ten goede moeten komen.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffend activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.
Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 zijn wij integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Wij zijn sindsdien
verplicht over onze integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze vaststellingsovereenkomst zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en -verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –schulden uit hoofde van
respectievelijk 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.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Op grond van het intern vastgestelde treasurystatuut wordt het gebruik van financiële derivaten (rente-instrumenten)
niet toegestaan.
Prijsrisico
Wij hebben geen effecten in ons bezit en lopen geen prijsrisico.
Valutarisico
Wij zijn alleen werkzaam in Nederland en lopen geen valutarisico.
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Marktrisico
Wij hebben geen effecten in ons bezit en lopen geen marktrisico.
Renterisico
Wij lopen renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken lopen we risico ten aanzien van toekomstige kasstromen
als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Voor vastrentende vorderingen en schulden lopen we risico’s over de
marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.
Kredietrisico
Wij hebben geen significante concentraties van kredietrisico. Wij maken gebruik van meerdere banken teneinde, zo
nodig, over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken.
Liquiditeitsrisico
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico welke wij lopen per balansdatum zijn als volgt:
31 december 2017
Kredietlimiet ING bank
Lopende investeringsverplichtingen/onderhoudsverplichtingen
Opnamerecht roll-over lening

€ 450.000
€ 196.000
€ 1.500.000

Investeringsverplichtingen worden uitstuitend aangegaan indien we zeker hebben gesteld dat hiervoor liquide middelen en/of financiering beschikbaar is of is toegezegd.
Wij maken gebruik van meerdere banken om, indien noodzakelijk, over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. De vervalkalender van de bestaande leningportefeuille wordt constant gemonitord.
Beschikbaarheidsrisico
De maatregelen rondom de verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de saneringssteun door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties.
Voor ons betekent dit niet dat wij ons financieel meerjarenplan hebben moeten aanpassen op deze maatregelen om
de beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en herfinanciering te continueren. Wij voldoen in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en andere financiële stakeholders worden
gehanteerd. Voor onze DAEB financiering kunnen wij volstaan met het aantrekken van WSW geborgde financiering.
Voor de beschikbaarheid van financiering zijn wij sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die
kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer
uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een
feitelijke verplichting is sprake indien alle benodigde grond ons eigendom is of als er sprake is van een juridische
verplichting, de definitieve ontwerpfase is geformaliseerd en de bouwvergunning is aangevraagd.
De aannames gemaakt bij het bepalen van de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan “onderweg” wijzigingen ondergaan door
onder meer bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

47

Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening hebben wij een aantal standpunten
ingenomen die eerst bij afwikkeling van de aangifte over de verschillende verslagjaren door de fiscus zullen worden
getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen:






Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen
De verwerking van projectontwikkelingsresultaten
Het treffen van een onderhoudsvoorziening
Het vormen van een herbestedingsreserve
Het afwaarderen op huurwoningen

Dientengevolge kan de fiscale last over voorgaande jaren nog wijzigingen ondergaan en kunnen belastinglatenties
van waarde veranderen.
Wij volgen in onze fiscale strategie en fiscale planning de binnen de sector gangbare standpunten die naar de mening van belastingadviseurs pleitbaar zijn.
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2.4.4.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.
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2.5.

Toelichting op de balans per 31 december 2017
1.Vastgoedbeleggingen
1.1 en 1.2 DAEB en NIET-DAEB vastgoed in exploitatie
De mutaties in het DAEB en NIET-DAEB vastgoed in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat:

(BEDRAGEN X € 1.000)

1.1
DAEB
vastgoed
in exploitatie
2017

1.1
1.2
1.2
DAEB
NIET-DAEB
NIET-DAEB
vastgoed
vastgoed
vastgoed
in exploitatie in exploitatie in exploitatie
2016
2017
2016

Boekwaarden per 1 januari
Overheveling op basis van het definitieve scheidingsvoorstel

216.751
-8.671

202.157

10.068
8.671

9.835

Beginbalans op basis definitief scheidingsvoorstel

208.080

202.157

18.739

9.835

Investeringen
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling
Buitengebruikstellingen - verkopen
Buitengebruikstellingen - sloop
Verkoop 3 woningen van DAEB aan NIET-DAEB
Herwaardering
Onrendabele investering IJsselzicht

1.701
3.297
-776
-365
-487
-5.118
-859

1.048
1.048
-185
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Totaal mutaties

Mutaties

Boekwaarde per 31 december

12.683

528
289

233

-2.607

14.594

855

233

205.473

216.751

19.594

10.068

Per 31 december 2017 is de som van de in de vastgoedbeleggingen in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 89,2 miljoen. Deze heeft voor € 86,7 miljoen betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 2,5 miljoen op het NIET-DAEB vastgoed.
Op de beginbalans heeft een correctie plaatsgevonden inzake DAEB woningen die in het splitsingsplan zijn
overgeheveld naar de NIET-DAEB tak. Woonservice IJsselland maakt hierbij gebruik van de administratieve
splitsing. Dit splitsingsplan is door het Ministerie goedgekeurd. In totaal betreft dit een waarde van € 8.671 .
De investeringen in het boekjaar betreffen verbeteringen aangebracht aan de diverse woningen. Hierbij moet
gedacht worden aan isolatie, zonnepanelen, keuken, douche en toilet.
De overboeking van vastgoed in ontwikkeling betreft de oplevering van het nieuwbouw complex Hanzehave
voor € 2.437 en revitalisatie van het complex IJsselzicht voor € 860 .
De verkopen betreft de boekwaarde van de 8 verkochte woningen in het boekjaar.
Onder sloop is opgenomen de afboeking van de boekwaarde van het complex Halve Maanweg dat in het
boekjaar is gesloopt.
In het boekjaar zijn 3 woningen verkocht van de DAEB tak aan de NIET-DAEB tak. Onder het DAEB vastgoed is de afboeking van de boekwaarden verantwoord. Onder het NIET-DAEB vastgoed is de aankoop
verantwoord van 2 woningen in bewoonde staat tegen marktwaarde en 1 leegstaande woning tegen leegwaarde. Het uit deze transactie voortvloeiende resultaat is onder resultaat verkopen verantwoord.
In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en NIET-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 2.059 woningen en
237 niet woongelegenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen (peildatum 1-1-2016) van deze eenheden bedraagt € 299 miljoen.
De vastgoedbeleggingen zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde som is op basis van herbouwwaarde met garantie tegen onderverzekering. Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder
overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Woonservice IJsselland heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te
vestigen op het gehele bezit. Van deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar geen gebruik
gemaakt.
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Per balansdatum waren met betrekking tot de vastgoedbeleggingen geen verplichtingen aangegaan.
Marktwaarde
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macroeconomische parameters en of schattingen (full variant). Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde
bepaalt de marktwaarde van de onroerende zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de
geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode).
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario.
Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende
de DCFperiode. 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. In het doorexploiteerscenario wordt de
huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij
mutatie is te liberaliseren.
•
•

Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur
het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.
Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

Bij toepassing full variant: Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter
zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt
getaxeerd. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van Woonservice
IJsselland en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.
Overzicht macro-economische parameters:
Parameters woongelegenheden:
Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwkosteninflatie
Leegwaardestijging

2017
1,30%
1,60%
1,60%
6,50%

2018
1,30%
2,20%
2,20%
4,25%

2019
1,50%
2,20%
2,20%
2,00%

2020
1,70%
2,20%
2,20%
2,00%

2021 ev
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%
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wonen en parkeren (modelmatig)

Omschrijving

Vrijheidsgraad

2017

2016

- EGW

€ 643 - € 984

€ 837 - € 984

- MGW

€ 649 - € 990
€ 157

€ 837 - € 969

- EGW

€ 836

€ 823

- MGW

€ 628

€ 618

€0

€0

- EGW

€ 427

€ 420

- MGW

€ 420

€ 413

€ 36

€ 35

Woningen: 0,13%

Woningen: 0,13%

Instandhoudingsonderhoud per
vhe:

Uitgangspunt 2017
Conform tabel handboek AW

Ja

- Parkeren, garagebox
Mutatieonderhoud per vhe:

Conform handboek AW

Nee

- Parkeren, garagebox
Beheerkosten per vhe

Conform handboek AW

- Parkeren

garagebox

Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten (excl
gemeentlijke OZB)

Conform Handboek % van de WOZwaarde

€ 154

Nee

Nee
Garagebox: 0,25%

Verhuurderheffing: % van de
Conform handboek AW:
WOZ (gemiddelde eerste 5 jaar)

- 2018 en 2019: 0,591%
- 2020 en 2021: 0,592%

Garagebox: 0,25%
- 2018 tm 2022: 0,569%
- 203 e.v.21-3-2018:
0,543%

- 2022: 0,593%
- 2023 e.v.: 0,567%
Huurderving:

Conform Handboek % van de huursom

Nee

1%

1%

Ja

Minimaal 2%

Minimaal 2%

Ja

Minimaal 2%

Minimaal 2%

Conform handboek AW

Nee

0 mnd

0 mnd

Mutatieleegstand geliberaliseerd Conform handboek AW

Nee

3 mnd

3 mnd

Nee

1,60%

1,70%

Ja

7,06%

5,96%

Mutatiekans bij door-exploiteren De mutatiekans in het
doorexploiteerscenario is gelijk aan de
gemiddelde mutatiekans van de
betrffende verhuureenheden over de
periode (2013-2017)
Mutatiekans bij uitponden

Mutatieleegstand reguleer

Basis is mutatiekans
doorexploiteerscenario. Er geld vanaf
2017 een verkoopbeperking eerste 7
jaar

Verkoopkosten bij uitponden

Conform handboek AW, in % van de
leegwaarde

Disconteringsvoet

Basis conform handboek AW.
Opslagen voor bouwjaar, type en regio

Voor juridische splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508,-- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit
overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (Full versie, via taxateur)

Omschrijving

Uitgangspunt 2017

Vrijheidsgraad

2017

2016

Instandhoudingsonderhoud

Conform handboek in m2 bvo

Nee

€ 5,10

€ 5,--

Mutatieonderhoud (technisch)

Conform handboek in m2 bvo

Nee

€ 10,20

€ 10,--

Beheerkosten BOG

In % van de markthuur

Nee

3%

3%

Beheerkosten MOG
Belastingen, verzekeringen en
overige lasten

In % van de markthuur

Disconteringsvoet:

Basis opbouw disconteringsvoet

In % van de WOZ

2%

2%

Nee

0,13%

0,13%

Ja

5,96%

5,96%

Vrijheidsraad

2017

2016

Parameters intramuraal zorgvastgoed (Full versie, via taxateur)

Omschrijving

Uitgangspunt 2017

Instandhoudingsonderhoud

Conform handboek in m2 bvo

Nee

€ 8,15

€ 8,--

Mutatieonderhoud (technisch)

Conform handboek in m2 bvo

Nee

€ 10,20

€ 10,--

Beheerkosten
Belastingen, verzekeringen en
overige lasten

In % van de markthuur

Nee

2,50%

2,50%

In % van de WOZ

Nee

0,37%

0,37%

Disconteringsvoet:

Basis op bouw disconteringsvoet

Ja

5,96%

5,96%
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Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde, indien vastgoed in eigendom gewaardeerd wordt op deze grondslag, bedraagt:

DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal bedrijfswaarde DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2017

2016

110.460
17.662

115.091
11.064

128.122

126.155

In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen volkshuisvesting hun bezit op marktwaarde moeten waarderen. Door de waardering van vastgoed in eigendom tegen marktwaarde wordt inzicht gegeven in
de mogelijke verdiencapaciteit van de vastgoedportefeuille. De marktwaarde geeft, rekening houdend met
de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, het bedrag op balansdatum
weer waartegen het vastgoedbezit op de vrije markt kan worden vervreemd tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid zijn.
Omdat de doelstelling van Woonservice IJsselland is om te voorzien in passende huisvesting voor hen die
daar niet zelf in kunnen voorzien en zij daarom een relatief beperkt aantal woningen zal verkopen, betekent
dit dat slechts een klein deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.
De bedrijfswaarde van het vastgoed in eigendom wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte
resterende exploitatieperiode van de complexen. De bedrijfswaarde is bepaald overeenkomstig de voorgeschreven parameters en richtlijnen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De bedrijfswaarde
is gebaseerd op doorexploitatie van het vastgoed totdat het door sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond ingerekend, afgeleid van de huidige bestemming van het vastgoed. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het
bestuur weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief.
De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2017 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een
periode van vijf jaar behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud en overige contracten met een
werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de
meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de
verwachte gemiddelde groeivoet voor respectievelijk inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde
lastenniveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekeningen gelden de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

jaarlijkse huurverhoging vanaf 2018 conform de Financiële Meerjaren Prognose.
jaarlijkse huurderving van 0,35% (vorig verslagjaar: 0,35%).Voor maatschappelijk- en commercieel
vastgoed is de derving aangepast op basis van het lopend huurcontract en de onzekerheid ervan na
afloop.
jaarlijkse stijgingen van de overige variabele lasten zijn conform verwachte inflatie. Vanaf 2023 is de
stijging 2,5% (conform wsw richtlijn).
jaarlijkse stijgingen van de onderhoudskosten zijn tot en met 2022: 2,3%. Vanaf 2023 is de stijging
2,5% (conform wsw richtlijn).
kosten voor niet-planmatig onderhoud (dagelijks onderhoud) een norm van € 438 (vorig verslagjaar:
€ 415) voor de woningen. Normen van de overige verhuureenheden zijn van deze norm afgeleid. Er
vindt een jaarlijkse indexatie plaats met de stijging van de onderhoudskosten.
voor asbestsanering is jaarlijks € 200.000 opgenomen tot en met het jaar 2022. Dit is specifiek aan de
complexen toegerekend. Vanaf 2023 tot en met 2029 is een aflopend bedrag opgenomen.
kosten van planmatig onderhoud voor de jaren 2018 t/m 2023 conform de Technische MeerjarenPrognose waarbij de kosten op complexniveau zijn verdeeld. Vanaf 2024 geldt een bedrijfseconomische
norm op complexniveau. Planmatig onderhoud wordt ingerekend t/m het 45ste exploitatiejaar. Indien er
sprake is van levensduurverlenging wordt de voor laatste 5 exploitatiejaren geen planmatig onderhoud
ingerekend. Er heeft een jaarlijkse indexatie plaatsgevonden met de stijging van de onderhoudskosten.
overige variabele lasten conform de Financiële MeerjarenPrognose 2018 t/m 2022. De norm bedraagt
€ 1.322 per verhuureenheid (vorig verslagjaar: € 1.258). Normen van de overige verhuureenheden zijn
van deze norm afgeleid.
voor de bepaling van de restwaarde wordt een actuele grondprijs, verminderd met de verwachte uitplaatsing- en sloopkosten, van € 10.236 gehanteerd (vorig verslagjaar: € 10.175). Voor garages is gerekend met een grondprijs van € 2.047 per garage (vorig verslagjaar: € 2.035). Deze grondprijzen worden geïndexeerd naar het einde van de levensduur en contant gemaakt;
een rekenrente van 5,0% (vorig verslagjaar: 5,0%);
de periode waarover contant wordt gemaakt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van
de complexen c.q. investeringen. De minimale levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is.
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•
•
•

voor de verhuurdersheffing zijn de tarieven gehanteerd van de meest recente mededeling van de
overheid.
de te betalen vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.
De saneringsbijdrage is voor 2017 ingerekend op € 75,48 per woning. Na 2022 is geen saneringsbijdrage ingerekend.

Verkoop uit bestaand bezit is voor 5 jaar (= 25 woningen) ingerekend.
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt plaats op basis van de
huidige vergelijkbare kavel- of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning voor zover er nog geen
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van
de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel
in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de
grond, wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.

1.3 en 1.4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
De mutaties in deze posten zijn in het navolgende schema samengevat:

(BEDRAGEN X € 1.000)
Boekwaarde per 1 januari

1.3
Onroerende
zaken verkocht
onder
voorwaarden
2017

1.3
Onroerende
zaken verkocht
onder
voorwaarden
2016

1.4
1.4
Vastgoed
Vastgoed
in ontwikkeling in ontwikkeling
bestemd voor
bestemd voor
eigen exploitatie eigen exploitatie
2017
2016

12.134

10.875

1.749

64

12.134

10.875

1.749

64

1.587

4.653

Mutaties
Investeringen
Buitengebruikstellingen - verkopen
Overboeking naar voorziening onrendabele investeringen
Waardeverminderingen
Waardevermeerderingen
Overboeking naar vastgoed in exploitatie
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31 december

-193
-1.918
-270
1.259

-37
365
-3.297

204
-1.254

-463

1.259

-1.382

1.685

11.671

12.134

367

1.749

In de post “Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” zijn in totaal 68 verhuureenheden opgenomen
(2016: 69 eenheden). Alle verhuureenheden zijn verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt
van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben. De contracten zijn gebaseerd op het
“Koopgarant” principe waarbij sprake is van verleende kortingen op de marktwaarde tussen 15% en 40%.
De post verkopen onder “Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” betreft de afboeking van de
boekwaarde per begin boekjaar van de teruggekochte woning welke vervolgens is verkocht op de vrije
markt.
De waardeverminderingen onder “Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” betreft het verschil in
waarde van de 3 teruggekochte woningen per begin boekjaar en de waarde op moment van doorverkoop.
Tevens is hieronder opgenomen de waardeverandering van de overige woningen op basis van taxatie per
einde boekjaar.
De post investeringen inzake “Vastgoed in ontwikkeling” heeft betrekking op de projecten Hanzehave voor
€ 1.090, IJsselzicht voor € 459, Pégéwoningen voor € 2 en Halvemaanweg voor € 36 .
De waardeverminderingen inzake “Vastgoed in ontwikkeling” betreft de afwaardering van gemaakte kosten
voor het project Halvemaanweg.
De waardevermeerdering betreft de waardering van de grond betreffende het project Halvemaanweg. Het
streven is hier 24 sociale huurwoningen te realiseren. De grond is gewaardeerd tegen kostprijs.
De overboeking naar “Vastgoed in exploitatie” betreft de oplevering van het nieuwbouw complex Hanzehave
voor € 2.437 en revitalisatie van het complex IJsselzicht voor € 860 .
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De post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie bestaat aan het einde van het jaar uit.
Project Halvemaanweg € 365 .
Project Pégé woningen € 2 .

2. Materiële vaste activa
2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:

(BEDRAGEN X € 1.000)
Boekwaarde per 1 januari

2.1
Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
exploitatie
2017

2.1
Onroerende
en roerende
zaken ten
dienste van
exploitatie
2016

2.453

2.399

2.453

2.399

129
-55
-148

205
-25
-126

-74

54

2.379

2.453

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Totaal mutaties
Boekwaarde per 31 december

De afschrijvingen op het vastgoed en roerende zaken voor eigen gebruik zijn bepaald volgens de lineaire
methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde:
geen afschrijving

Bedrijfsterreinen:
40 jaar

Kantoorgebouwen (exclusief grond):
5-10 jaar

Inventaris:
3-5 jaar

Automatisering
4-12 jaar

Bedrijfsauto:
Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien de invloed van het
verschil in afschrijving op het resultaat en het vermogen verwaarloosbaar is.
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3. Financiële vaste activa
3.1 Latente belastingvorderingen
De samenstelling van verwerkte en niet opgenomen beschikbare verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen is als volgt:
(Bedragen x € 1.000)
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
Latente
Latente
Latente
Totaal
Latente
belastingvorderingen belastingvorderingen belastingvorderingen
latente
belastingvorderingen
langlopende leningen compensabele verliezen afschrijvingspotentieel belastingvorderingen langlopende leningen
2017
2017
2017
2017
2016
Boekwaarde per 1 januari

69

-

-

69

695

Mutaties
Afname belastingvordering
toename belastingvordering

-69
-

415

381

-69
796

-626

Totaal mutaties

-69

415

381

727

-626

Boekwaarde per 31 december

-

415

381

796

69

De nominale waarde van deze latenties bedraagt circa € 835 .
4. Voorraden
4.1 Overige voorraden

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Voorraad onderhoudsmaterialen

129

119

Totaal voorraden

129

119

5.Vorderingen
Alle vorderingen, met uitzondering van de huurders betreffende onderhoudskosten en ex-huurders inzake
huurachterstand, mutatieonderhoud en servicekosten en huurdebiteuren WSNP, hebben een
resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan,
als gevolg van het kortlopend karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn
gevormd.
5.1 Huurdebiteuren
De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten en
incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud voor rekening van de huurder begrepen. De voorziening wegens oninbaarheid wordt gevormd op basis van ervaringscijfers. Jaarlijks wordt de toereikendheid van de voorziening getoetst.
De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017
Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal huurdebiteuren

2016
267
-143

234
-103

124

131

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2017 is 0,69% van de netto jaarhuur (2016: 0,73%).
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Het verloop van de voorziening oninbaarheid is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Boekwaarde per 1 januari
Dotatie ten laste van de exploitatie
Afgeboekte oninbare posten

103
68
-28

116
39
-52

Boekwaarde per 31 december

143

103

5.2 Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Overige vorderingen

919

6

Totaal overige vorderingen

919

6

Onder de post overige vorderingen is een vordering van € 839 opgenomen op de belastingdienst. Dit betreft
de betaalde voorlopige aanslagen vpb over 2016 en 2017. Uit de definitieve aangiftes over deze jaren blijkt
dat we over deze jaren geen vpb verschuldigd zijn.
Tevens is onder deze post een vordering opgenomen inzake toegekende step (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) subsidies van in totaal € 80. Van deze post vervalt € 45 in 2018 en € 35 in 2019.
5.3 Overlopende activa
De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Vooruitbetaalde kosten Aareon Nederland B.V.
Overige overlopende activa

9
77

144
63

Totaal overlopende activa

86

207

Hieronder zijn voornamelijk vooruit betaalde kosten voor 2018 opgenomen.
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6.Liquide middelen
Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan vrij ter
beschikking van Woonservice IJsselland en zijn als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Direct opvraagbaar:
Kas en banken

1.665

696

Totaal liquide middelen

1.665

696

7.Eigen vermogen
7.1 Herwaarderingsreserve
Het verloop van deze post is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)
vastgoed
in exploitatie

Boekwaarde per 31 december 2016

94.762

Vrijval door verkopen t.g.v. overige reserve
Mutatie marktwaarde vanuit toerekening resultaat

-473
-5.090

Boekwaarde per 31 december 2017

89.199

7.2 Overige reserves
Het verloop van deze post is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)
Stand per 1 januari 2017
Toerekening gedeelte resultaat 2017
Vrijval uit herwaarderingsreserve in 2017 door verkopen
Stand per 31 december 2017

74.097
5.230
473
79.800

Bestemming van het resultaat 2017
Het bestuur stelt aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017 van € 140.000
als volgt te bestemmen:



Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017 van € 5.230.000 aan de overige reserves toe te
voegen.
Het niet-gerealiseerde resultaat van negatief € 5.090.000 ten laste van de herwaarderingsreserve
te brengen.
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8.Voorzieningen
8.1 Latente belastingverplichtingen
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en
passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Voor deze verschillen dient een latentie
opgenomen te worden.
Het verloop van deze post is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)
8.1
latente
belastingverplichtingen
Boekwaarde per 31 december 2016

1.927

Mutaties 2017
Investeringen:
Opgenomen latenties

1.911

Desinvesteringen:
Afwikkeling latenties

-1.927

Boekwaarde per 31 december 2017

1.911

De opgenomen latentie betreft een latentie in verband met opwaarderingspotentieel. Woonservice IJsselland
heeft een afwaardering op de huurwoningen in aftrek gebracht. Dit betekent dat bij een stijging van de woz
de afwaardering weer moet worden teruggenomen. De verwachting is dat de woz-waarde voorlopig zal
blijven stijgen hetgeen op termijn tot uitdrukking zal komen in een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting. Rekening houdend met de aanname dat de woz van 2019 en verder jaarlijks met 2,5% gaat stijgen,
is er ultimo 2017 nog een opwaarderingspotentieel van € 13,8 miljoen. Hiervoor is een passieve latentie
gevormd van € 1.911 .
De afwikkeling latenties betreft de vrijval latentie voorziening onderhoud (€ 1.915) en de vrijval latentie voorziening verkopen (€ 12).
Gezien de bestaande discussie met de belastingdienst omtrent omvang en onderbouwing van de voorziening onderhoud, is in overleg met de belastingdienst besloten deze voorziening vrij te laten vallen. Hierdoor
valt de gevormde latentie ook vrij.
Tevens is de latentie verkopen gezien de geringe omvang vrijgevallen in 2017.
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9.Langlopende schulden
Het verloop van de post langlopende schulden is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)
9.1
Schulden /
leningen
overheid

9.2
Schulden /
leningen
kredietinstellingen

Boekwaarde per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Mutatie variabele lening
Af: aflossingen komend jaar
Desinvestering door verkoop
Waardeveranderingen

1.434
-69

Totaal langlopende schulden

1.365

9.3
Verplichtingen
uit hoofde van
onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarde

Totaal
leningen

56.033
800
-3.571

57.467
800
-3.640

53.262

Totaal

12.248

54.627

-193
-207

69.715
800
-3.640
-193
-207

11.848

66.475

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar zoals opgenomen in het vorenstaande overzicht zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De leningen zijn aangetrokken op basis van het fixe-, roll-over of annuïteitensysteem.
De portefeuille is per 31 december 2017 als volgt verdeeld:
Fixeleningen
40.095
Annuïtaire leningen
12.032
Roll-over lening
2.500
Totaal
54.627
Onderstaand is de leningportefeuille uitgesplist naar resterende looptijd:

(Bedragen x € 1.000)
2017
looptijd
< 5 jaar

2017
looptijd
= , > 5 jaar

2017
totaal

2016
totaal

Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde VOV

6.200
-

1.365
47.062
11.848

1.365
53.262
11.848

1.434
56.033
12.248

Totaal langlopende schulden

6.200

60.275

66.475

69.715

De marktwaarde van de leningen bedraagt € 53.451 (2016: € 53.804).
De rentabiliteitswaardecorrectie (contante waarde van de uit hoofde van bestaande leningscontracten rente
en aflossingsverplichtingen) bedraagt € 5,9 miljoen (2016: € 5,3 miljoen).
De stijging ten opzichte van voorgaand jaar komt voornamelijk door de onderstaande renteconversie.
In 2017 heeft de volgende renteconversie plaats gevonden:
Geldgever:
Hoofdsom:
Renteconversie datum:
Rentepercentage was:
Rentepercentage wordt:
Einddatum lening:

BNG
€ 1.836.286
1 december 2017
5,54%
1,05%
1 december 2032

De gemiddelde rentevoet van de leningportefeuille bedraagt ultimo 2017 3,53% (2016:3,63%).
De gemiddelde resterende looptijd van de leningportefeuille komt uit op 12,0 jaar (2016:13,1 jaar).
De duration van de portefeuille bedraagt 7,8 jaar (2016:7,2 jaar).
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De leningen zijn aangetrokken via de Gemeente Doesburg of rechtstreeks op de onderhandse kapitaalmarkt.
Zekerheden
De leningen overheid en kredietinstellingen zijn niet belast met hypothecaire zekerheden en zijn geheel
geborgd door het WSW. Voor deze geborgde leningen heeft Woonservice IJsselland zich verbonden het
onderliggende vastgoed in exploitatie met een WOZ-waarde van bijna € 299 miljoen niet zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet te doen gaan.
Achterstelling
Onder de leningen overheid en kredietinstellingen zijn geen achtergestelde schulden begrepen.
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
In 2017 zijn 4 woningen teruggekocht. Hiervan zijn er 3 weer onder voorwaarden verkocht. Eén woning is op
de vrije markt verkocht.
10.Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

10.1 Schulden aan overheid
10.2 Schulden aan kredietinstellingen
10.3 Schulden aan leveranciers
10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
10.5 Schulden terzake van pensioenen
10.6 Overlopende passiva

69
3.571
633
152
18
1.375

68
519
1.003
866
17
1.409

Totaal kortlopende schulden

5.818

3.882

10.1 en 10.2 Schulden aan overheid en kredietinstellingen
Dit betreft het kortlopende deel van de langlopende schulden. In december 2018 dient een fixe lening
ad € 3 miljoen van de NWB te worden afgelost
10.3 Schulden aan leveranciers
Dit betreft onder andere nog te betalen kosten aan aannemers en nog te betalen algemene beheerskosten.
10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Hieronder is opgenomen de afdracht omzetbelasting over het vierde kwartaal 2017 en de afdracht loonheffing over december 2017.
10.5 Schulden terzake van pensioenen
Hieronder is opgenomen de afdracht aan het pensioenfonds over december 2017.
10.6 Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Niet vervallen rente
Vooruitontvangen huur
Nog te verrekenen servicekosten
Verlofuren
Overige overlopende passiva

1.041
204
30
41
59

1.056
173
45
45
90

Totaal overlopende passiva

1.375

1.409

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Kredietfaciliteit
Bij de ING bank beschikken wij over een kredietfaciliteit van € 450.000 waarvoor geen nadere zekerheden
zijn gesteld.
Obligoverplichting WSW
Per 31 december 2017 hebben wij een obligoverplichting uitstaan van € 2.263.000 wegens door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verstrekte borgstellingen. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSWdeelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting.
Zekerheidsstelling WSW
Het WSW heeft actieve maatregelen genomen om de zekerheidsstructuur verder te versterken. Op grond
van het Reglement van Deelneming is een deelnemer op eerste verzoek verplicht om een recht van hypotheek te verstrekken op de onderliggende woongelegenheden, dan wel het WSW daartoe een volmacht te
verlenen. Als voorwaarde voor deelnemerschap stelt het WSW daarom dat een corporatie een onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht verleent om hypotheek te vestigen. Wij hebben deze volmacht op 9 december 2013 getekend.
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw of verbouw tot een bedrag van € 50.000
inclusief Btw. Deze verplichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling in een periode van één jaar na
balansdatum.
Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar zijn onderhoudsverplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van € 146.000 waarvan de
uitvoering nog ter hand genomen moet worden. Dit zal binnen één jaar plaatsvinden.
Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget
In overeenstemming met hoofdstuk 10 van de cao Woondiensten hebben werknemers recht op een persoonsgebonden loopbaanbudget. De werknemers van Woonservice IJsselland hebben per ultimo 2017 dit
recht tot een bedrag van € 40.000.
Heffing voor Saneringssteun
Voor 2017 is de saneringssteun op nul euro gesteld en goedgekeurd door de Minister. De heffing voor de
jaren daarna is niet bekend en mede afhankelijk van lopende of zich nieuw aan te dienen saneringsgevallen.
Corpodata heeft gecommuniceerd voor de jaren 2018-2021 jaarlijks 1% van de totale jaarhuur van woongelegenheden in het kasstroomoverzicht op te nemen. Dit komt neer op circa € 129.000 per jaar. Deze heffing
is niet als verplichting in de balans opgenomen.
Wet Ketenaansprakelijkheid
Woonservice IJsselland is aansprakelijk uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Om het risico zoveel
mogelijk te beperken vindt er bij werken een selectie van aannemers plaats en worden bij omvangrijke werken de aannemers financieel beoordeeld. Om de risico’s verder te beperken, wordt gebruik gemaakt van
storting op G-rekeningen en wordt de Btw verlegd.
Verbonden partijen
Woonservice IJsselland heeft in 2017 geen bestuurlijke verbintenissen met andere partijen.
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2.6.

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017
11. Huuropbrengsten

(Bedragen x € 1.000)
2017
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

2016

Af: huurderving wegens leegstand

13.115
717
13.832
-107

12.941
708
13.649
-68

Totaal

13.725

13.581

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2017 bedroeg 0% (1 juli 2016: 0,7%).
In mei 2017 zijn 24 zelfstandige appartementen met een groepsruimte aan de Kraakselaan in exploitatie
genomen. De huuropbrengst van dit complex in 2017 bedroeg € 107.
De geïnde huur betreft allemaal verhuureenheden gelegen in de gemeente Doesburg.
12.1 Opbrengsten servicecontracten

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Leveringen en diensten
Glasverzekering
Servicefonds huurdersonderhoud

361
24
67

364
24
68

Totaal

452

456

Dit betreft van huurders ontvangen vergoedingen voor kosten van leveringen en diensten van verhuureenheden gelegen in de gemeente Doesburg.
12.2 Lasten servicecontracten

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Water
Elektra
Gas
Huur boilers
Schoonmaakkosten
Tuinonderhoud
Kantoren
Service op maat
Servicefonds huurdersonderhoud
Glasverzekering
Administratiekosten

9
110
59
7
63
50
27
9
73
17
6

8
97
52
11
61
80
35
9
74
24
4

Totaal

430

455

Dit betreft lasten van in de gemeente Doesburg gelegen verhuureenheden.
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13. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

1.004
149
158
1.311

968
145
153
1.266

Afschrijvingen ten dienste van de exploitatie
Overige personeelskosten
Overige huisvestingskosten
Kosten raad van commissarissen
Algemene bedrijfslasten
Verhuurderheffing
Overige bedrijfsopbrengsten
Doorberekend aan overige activiteiten en verkopen

148
139
67
31
675
1.468
-47
-41

126
88
86
41
586
1.351
-54
-108

Totaal

3.751

3.382

De stijging van de post salarissen, sociale lasten en pensioenlasten is het gevolg van enkele personeelswisselingen in het boekjaar. Twee medewerkers zijn met vroegpensioen gegaan en de functie van stafmedewerker ICT en bedrijfsanalyse is nieuw vanaf 2017.
De stijging van de post afschrijvingen komt door extra afschrijvingen in verband met inruil en verkoop van
dienstauto’s.
De stijging van de post overige personeelskosten betreft de inhuur van een interim manager financiën.
De stijging van de post overige bedrijfslasten komt voornamelijk door hogere kosten automatisering € 28 ,
hogere accountantskosten € 20 , hogere fiscale advieskosten € 10 en een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren € 29.
De stijging van de post verhuurderheffing komt door een stijging van het tarief en van het aantal eenheden
waarover de heffing wordt berekend.
De doorberekening aan overige activiteiten en verkopen heeft plaatsgevonden op basis van inschatting. De
omvang van deze activiteiten bij ons is gering.
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14. Lasten onderhoudsactiviteiten

(Bedragen x € 1.000)
2017
Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Contractonderhoud
Planmatigonderhoud
Astbestsanering
Onderhoudsaandeel VVE
Totaal kosten

393
326
258
1.300
98
76
2.451

396
375
245
1.024
264
60
2.364

-78

-109

2.373

2.255

Doorberekende uren eigen dienst
Totaal

2016

Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar een uitgebreide toelichting op het onderhoud elders in
het jaarverslag.
15. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Belastingen
Verzekeringen
Bijdrage heffing Autoriteit woningcorporaties
Saneringsheffing

574
55
11
-

569
54
11
-

Totaal

640

634

65

16. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Dit betreft het resultaat uit verkopen van bestaand bezit aan derden en is als volgt te specificeren:

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Opbrengst verkopen
Kosten verkopen
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

980
-25
955

235
-16
219

Toegerekende organisatiekosten

-16

-47

-776

-185

Resultaat verkopen

163

-13

Opbrengst verkoop 3 woningen van DAEB aan NIET-DAEB

528

-

-487

-

Resultaat verkoop DAEB aan NIET-DAEB

41

-

Resultaat verkopen onder voorwaarden

74

-

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Boekwaarde verkochte woningen van DAEB aan NIET-DAEB

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

278

-13

Het resultaat verkopen heeft betrekking op de verkoop van 8 woningen (2016: 2 woningen).
Het resultaat verkopen onder voorwaarden komt voornamelijk doordat 1 teruggekochte woning is verkocht
op de vrije markt en niet meer onder de regeling verkopen onder voorwaarden.
17.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(Bedragen x € 1.000)
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2017

2016

Waardeverandering vastgoed in ontwikkeling

-36

204

Totaal

-36

204

Deze waardeverandering heeft betrekking op het complex Halvemaanweg en betreft afboeking sloopkosten
2017.

66

17.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(Bedragen x € 1.000)
Totaal vastgoed in exploitatie

2017

2016

Afname marktwaarde

-5.688

13.036

Totaal

-5.688

13.036

17.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

(Bedragen x € 1.000)
NIET-DAEB vastgoed in exploitatie

2017

Mutatie marktwaarde
Waardeverandering terugkoopverplichting
Totaal

2016
-435
400

1.258
-855

-35

403

17.4 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Waardeverandering

-

-121

Totaal

-

-121

18.1 Opbrengst overige activiteiten

(Bedragen x € 1.000)
2017
Opbrengst beheervergoeding derden
Opbrengst beheervergoeding vve's
Totaal

2016
7
9

9
11

16

20

18.2 Kosten overige activiteiten

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Doorberekening vanuit algemeen beheer

-25

-61

Totaal

-25

-61

Gezien de omvang van de overige activiteiten heeft een geringe doorbelasting plaatsgevonden op basis
van inschatting.
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19. Leefbaarheid

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Leefbaarheidsbijdrage sociale activiteiten
Leefbaarheidsbijdrage fysieke activiteiten

-7
-202

-15
-34

Totaal

-209

-49

Onder de fysieke activiteiten is een bijdrage verantwoord ad € 128 voor de inrichting van het terrein bij het
nieuw opgeleverde complex aan de Kraakselaan.
20.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Renteontvangsten op liquide middelen

1

5

Totaal

1

5

20.2 Rentelasten en soortgelijke kosten

(Bedragen x € 1.000)
2017

2016

Betaalde rente op leningen overheid
Betaalde rente op leningen kredietinstellingen
Borgstellingsvergoeding WSW
Diversen

36
2.038
9
1

38
2.087
12
1

Totaal

2.084

2.138
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21. Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(Bedragen x € 1.000)
2017
Acute winstbelasting vpb
Correctie winstbelasting 2016
Mutatie latentie belastingen verkopen
Mutatie latentie belastingen langlopende leningen
Mutatie latentie belastingen onderhoud
Mutatie latentie belastingen compensabele verliezen
Mutatie latentie belastingen afschrijvingspotentieel
Mutatie latentie belastingen opwaarderingspotentieel
Overigen
Totaal

2016

-197
-12
69
-1.915
-415
-381
1.911
1

195
78
3
-293
557
-

-939

540

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:
(Bedragen x € 1.000)
2017
Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting
Af:
Waardeverschil boekwaarde verkopen
Waardeveranderingen
Onderhoudskosten
Fiscale afschrijving activa
Vrijval leningen o.g.

2016
-799

186
-5.491
1.590
567
-

18.597
47
13.522
1.545
798
11

3.148
Bij:
Onttrekking voorziening onderhoud
Opwaardering huurwoningen
Diversen

1.536
38

Verrekenbare verliezen
Belastbaar bedrag
Verschuldigde acute winstbelasting:

25% over

-15.923
1.371
23

1.574

1.394

-3.923

-3.284

Belastbaarbedrag
-

784

Belasting

Belastbaarbedrag

-

784
784

Belasting

195
195

De correctie winstbelasting 2016 betreft de terug te vorderen betaalde voorlopige aanslag winstbelasting
2016. Dit is gebeurd op basis van overleg met de inspecteur van de belastingdienst.
De aangiften vpb tot en met het jaar 2015 zijn definitief vastgesteld.
Het gemiddeld wettelijk belastingtarief bedraagt 25% en is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en
fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft onder meer verschillen in de verwerking van afschrijvingen op het vastgoed. De effectieve belastingdruk uitgedrukt in een percentage van het jaarresultaat voor
belastingen bedraagt 0% (2016: 2,9%).
Per ultimo 2017 staat er nog aan compensabele verliezen voorgaande jaren circa € 1,7 miljoen.
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2.7.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Samenstelling geldmiddelen
De geldmiddelen bestaan alleen uit liquide middelen en zijn direct opeisbaar.
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2.8.
2.8.1.

Overige informatie
Werknemers
Einde 2017 hadden wij 19 werknemers (2016: 18 werknemers) in dienst. Dit komt overeen met 16,7
(2016: 16,1) fulltime formatieplaatsen. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

2.8.2.

Bezoldiging van bestuurder en (ex-)commissarissen
Voor de honorering van de directeur-bestuurder zijn de bepalingen en uitgangspunten van het beloningsadvies integraal gevolgd, zoals in 2010 opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW) en Aedes. November 2013 is een nieuwe staffel door het Ministerie geïntroduceerd. De bestuurder valt in de overgangsregeling. Dit betekent dat tot en met 2017 conform het
contract beloning plaatsvindt. In het jaar 2018 vindt een reductie van de beloning plaats conform de
regeling.
De honorering van de directeur-bestuurder over het boekjaar bedraagt:









Bruto honorering
Fiscale bijtelling leaseauto
Bruto ZVW bijdrage
Werkgeversdeel pensioenpremie
Werkgeversdeel prepensioen
Werkgeversdeel hiaatpensioen
Werkgeversdeel excedentpensioen

€
€
€
€
€
€
€

2017
127.430
8.857
490
15.343
4.250
49
270

€
€
€
€
€
€
€

2016
127.314
8.596
487
15.066
4.218
109
243

De honorering is gebaseerd op het format volgens de huidige Sectorbrede Beloningscode Woningcorporaties (SBBW). De honorering omvat het vast inkomen, 8% vakantietoeslag, compensatie maximalisering pensioengevend loon en een vaste bruto onkostenvergoeding. De directeur-bestuurder heeft een
pensioenregeling conform de cao Woondiensten. De honorering is gebaseerd op een werkweek van 36
uur.
De honorering voor de Raad van Commissarissen is op basis van de adviesregeling van het VTW vastgesteld op € 4.500 per lid per jaar (2016: € 4.500). De honorering is exclusief omzetbelasting. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de voorzitter, leden van commissies en leden. Een onkostenvergoeding is niet van toepassing.
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2.8.3.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting Woonservice IJsselland
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting
Woonservice IJsselland. Het voor Stichting Woonservice IJsselland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 106.000
behorende bij bezoldigingsklasse C.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor (in fte)

H.Esselink
Directeur-bestuurder
1/1 - 31/12
1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

136.777
19.912
156.689

106.000

N.v.t.

Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

De bestuurder valt onder het overgangsrecht.

1/1 - 31/12
1,0
136.397
19.636
156.033

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

H.T. van Vliet
VOORZITTER
1/1 - 31/12

L.S. Cohen
LID
1/1 - 31/12

A.A. Kiffen
LID
1/1 - 31/12

B.I. Siebelink
LID
1/1 - 31/12

J.L. Gijsman
LID
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

15.900

10.600

10.600

10.600

10.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

4.500
4.500

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.

Vanaf 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna:
WNT) van kracht. Woningcorporaties zoals Woonservice IJsselland vallen hieronder. Voor topfunctionarissen van woningcorporaties geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. In overeenstemming met
deze regeling is in 2017 bezoldigingsklasse C van toepassing voor Woonservice IJsselland: de beloning
voor een topfunctionaris mag in 2017 maximaal € 106.000 bedragen.
Aangezien er sprake is van het overgangsrecht valt de beloning 2017 van de bestuurder binnen de kaders
van de WNT.
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Voor toezichthouders geldt een maximum van 15% van € 106.000 voor de voorzitter en 10% van dit bedrag
voor de leden. In 2017 hebben de voorzitter en de leden een vergoeding ontvangen van € 4.500. Deze
vergoedingen zijn lager dan het maximum.
Woonservice IJsselland herkent de door de minister van BZK in zijn kamerbrief van 27 februari 2014 de
onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot de externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT, leggen wij geen verantwoording af over externe
niet-topfunctionarissen.
Bij de definiëring van topfunctionarissen worden bij Woonservice IJsselland verder geen werknemers aangemerkt als topfunctionaris. Ook heeft geen van onze werknemers een bezoldiging, herrekend naar een
voltijds dienstverband en op jaarbasis, dat het wettelijke bezoldigingsmaximum overschrijdt.
Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.
Accountantskosten

2.8.4.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

(Bedragen x € 1.000)
2017
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale adviesdiensten
Totaal

Toelichting controlekosten jaarrekening:
Betreft afrekening controle jaarrekening 2016 c.q. 2015
Controle jaarrekening 2017 c.q. 2016

Overige controle diensten (assurance-rapporten bij dVi en
naleving wet- en regelgeving)

2016
93
9
31

71
10
18

133

99

41
52

23
48

93

71

9

10

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Woonservice IJsselland zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het
boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
2.8.5.

Gebeurtenissen na balansdatum
Tot en met de datum van opmaken van de jaarrekening 2017 hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

2.9.
2.9.1.

Overige gegevens
Statutaire resultaatbestemming
In de statuten van Woonservice IJsselland zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de
resultaatbestemming. Conform de woningwet worden alle middelen ingezet ten behoeve van de
volkshuisvestelijke doelstelling van Woonservice IJsselland.
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2.9.2.

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

74

75

76

77

2.9.3.

Segmentatie naar DAEB en niet-DAEB
Woonservice IJsselland heeft gekozen voor een administratieve splitsing van haar DAEB en nietDAEB activiteiten. Hierna zijn de op de eindbalans van 2017 gebaseerde beginbalansen voor het jaar
2018 opgenomen. Deze zijn gescheiden naar DAEB en niet-DAEB activiteiten.
Balansen per 1 januari 2018

DAEB

NIET-DAEB

(BEDRAGEN X € 1.000)

ACTIVA
Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
NIET-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
netto vermogenswaarde niet daeb
Som der vaste activa

205.473
19.594
11.671
367
205.840

31.265

2.379

732
19.797

64

228.748

31.329

119

10

6

Vlottende activa
Voorraden
Overige voorraden
Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen

118
80
772

67

79
1.049

7
80

Liquide middelen

1.215

450

Som der vlottende activa

2.383

540

231.131

31.869

TOTAAL ACTIVA

78

DAEB

NIET-DAEB

(BEDRAGEN X € 1.000)

PASSIVA
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserve
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

86.742
76.428
5.829
168.999

2.457
16.304
1.036
19.797

1.758

153

1.365
53.262

54.627

11.848
11.848

69
3.571
607
140
17
1.343
5.747

26
12
1
32
71

231.131

31.869

79

