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Voorwoord 
 

Het jaar 2015 is voor woningcorporaties landelijk gezien een bijzonder jaar geweest. De 

invoering van de Woningwet per 1 juli 2015 heeft grote gevolgen voor het werkdomein van de 

corporaties, de administratieve organisatie en de verhouding met belangrijke stakeholders als de 

gemeente en de huurdersorganisaties. Ook het passend toewijzen, waarbij mensen met een 

inkomen tot de huurtoeslaggrens alleen een goedkopere woning mag worden toegewezen, heeft 

veel consequenties. Immers, als corporaties deze inkomensgroep gelijke kansen op een woning 

wil bieden, moet het aantal goedkopere woningen toenemen. 

 

Ook voor SWZ was 2015 bijzonder. Mijn indiensttreding als bestuurder brengt automatisch de 

nodige veranderingen met zich mee. We hebben een goede discussie gevoerd over de herijking 

van het ondernemingsplan en hebben de doelen die we nastreven helder gedefinieerd. Deze 

doelen hebben betrekking op ons bezit, onze organisatie en onze belanghouders.  

 

Voor ons bezit staat betaalbaarheid bovenaan, gevolgd door de kwaliteit (onderhoud, 

verbeteringen en energetische maatregelen) en de beschikbaarheid (toevoegen van nieuwbouw).  

  

Voor de organisatie heeft het slim en klantgericht werken prioriteit. Het resultaat moet zichtbaar 

worden in een hoge tevredenheid van onze huurders over onze dienstverlening en een efficiënte 

bedrijfsvoering. De doelen realiseren we binnen de financiële randvoorwaarden van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Over de 

realisatie van deze doelen rapporteren we vanaf 2016 op beknopte wijze in de 

kwartaalrapportages, zodat in één oogopslag zichtbaar is wat we van plan waren en wat we 

hebben gerealiseerd. Ook zijn we hard aan de slag gegaan met de opgave die er lag voor het 

verder terugbrengen van de bedrijfskosten. Deze opgave hebben we in 2015 vertaald in een 

reorganisatieplan, dat in 2016 wordt gerealiseerd. Ten slotte hebben we de discussie over het 

Strategisch Voorraadbeleid (SVB) op een andere manier ingericht. Dit alles naast ons reguliere 

werk van het beheren van ruim 7.500 woningen. Kortom, intern is er het nodige werk verzet.  

 

Voor onze belanghouders staat betrokkenheid en transparantie centraal. In de relatie met onze 

belanghouders is er in 2015 ook het nodige gebeurd. Huurdersbelangenvereniging De 

Woonkoepel is nauw betrokken geweest bij de contouren van het herijkte ondernemingsplan, het 

SVB en de vertaling hiervan in de (meerjaren)begroting. Ook hebben zij een belangrijke rol 

gespeeld bij de discussie over de nieuwe prestatie-afspraken. Het is goed om te zien hoe een 

actieve groep huurders opkomt voor de belangen van hun achterban, onze doelgroep. Met de 

gemeente en de huurdersorganisaties is een brede discussie over betaalbaarheid gevoerd. Deze 

is uitgemond in een gezamenlijke betaalbaarheidsagenda met concrete afspraken naar de toe-

komst. In 2015 heeft ook een visitatie plaatsgevonden, waarbij SWZ is beoordeeld op het maat-

schappelijk presteren. De uitkomst is positief en met de verbetersuggesties gaan we aan de slag. 

Ten slotte is namens de gezamenlijke corporaties een overeenkomst met de gemeente Zwolle 

ondertekend voor de versnelde toevoeging van ongeveer 300 nieuwe huurwoningen vanaf 2016. 

 

  



In 2015 zijn op de doelen betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid de volgende prestaties 

geleverd: 

 

à  betaalbaarheid 

Om onze woningen betaalbaar te houden hebben wij een gematigder huurverhoging doorgevoerd 

dan wettelijk was toegestaan. Voor 83% van ons bezit is alleen de inflatie in de huurverhoging 

doorberekend (1%). De andere 17% van ons bezit werd bewoond door mensen met een inkomen 

boven € 34.229 respectievelijk € 43.786. Hier is een extra verhoging van 1,5% respectievelijk 

3,5% boven de inflatie doorberekend. We hebben de streefhuren van ons bezit aangepast om 

voldoende nieuwe woningen toegankelijk te maken voor het grote aantal mensen met recht op 

huurtoeslag in de woningzoekendengroep.  

 

à  kwaliteit  

We hebben een bedrag van € 16,1 miljoen besteed aan kwaliteitsverbeteringen aan ons bezit. 

Voor een deel (€ 7,1 miljoen) betreft het investeringen, die via een huurverhoging, dan wel 

levensduurverlenging op termijn (gedeeltelijk) worden terugverdiend. De overige uitgaven 

betreffen onderhoud, dat planmatig (inclusief VVE-bijdrage) en niet-planmatig (service-, mutatie- 

en contractonderhoud) wordt uitgevoerd. Van de totale investeringen van € 7,1 miljoen is € 1,3 

miljoen besteed aan energiemaatregelen. 

 

We hebben een bedrag van € 477.000 besteed aan de kwaliteit van de woonomgeving 

(leefbaarheid). Dit is exclusief de personeelskosten die betrekking hebben op leefbaarheid. Veel 

aandacht is uitgegaan naar het vasthouden van het woonklimaat in de wijk Holtenbroek, onder 

meer door het inloophuis De Hud. Ook zijn er rond onze woningen verbeteringen in het groen 

aangebracht. 

 

à  beschikbaarheid 

We hebben in 2015 39 woningen en 10 woonwagens toegevoegd aan ons bezit. Er zijn 91 

woningen gesloopt en 47 woningen verkocht. Dit betekent dat onze woningvoorraad met 89 is 

afgenomen. In 2015 is hard gewerkt aan in de (vervangende) nieuwbouwplannen die vanaf 2016 

worden gerealiseerd. Voor een groot deel vervangen deze de gesloopte woningen. Er staan in de 

meerjarenbegroting voor de jaren 2016-2020 490 nieuwe woningen gepland. Deze maken deel 

uit van een uitbreiding van in totaal 300 SWZ-woningen over de komende 10 jaar.  

De gemiddelde inschrijfduur van de mensen aan wie we via de wensmodule een woning 

toewijzen, bedroeg dit jaar 4,5 jaar. Dit is gelijk aan 2014, ondanks het feit dat er dit jaar meer 

woningen aan statushouders zijn toegewezen.  

 

Financieel  

Het financieel resultaat in 2015 valt € 0,5 miljoen lager uit dan begroot. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door hogere, negatieve waardeveranderingen dan begroot en incidentele 

reorganisatiekosten. Deze worden weer deels gecompenseerd door hogere belastingbaten en 

lagere onderhoudslasten. De beïnvloedbare bedrijfslasten bevinden zich bij SWZ in de Corporatie 

Benchmark op niveau A. Dat betekent dat wij ons tot de 30% corporaties mogen rekenen met de 

laagste beïnvloedbare bedrijfslasten per woning.  

Onderhoudslasten zijn lager dan begroot door een positief aanbestedingsresultaat, lagere kosten 

als gevolg van een lager btw-tarief en minder uitgaven als gevolg van beperkt minder uitgevoerde 

werkzaamheden. 

 

  



Doorkijk 

Wij willen ons transformeren naar een organisatie die gekenmerkt wordt door een hoge 

klanttevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering. De organisatiestructuur wordt op een aantal 

punten gewijzigd met als doel efficiënter te kunnen werken. Na de implementatie van de 

reorganisatie starten we met het programma 'van Goed naar Beter' om te ontwikkelen naar een 

meer resultaatgerichte cultuur. De ontwikkeling van SWZ is hiermee niet klaar. We zullen ons 

continu verbeteren, om ook op de lange termijn goed invulling te kunnen geven aan onze missie. 

Het is ons uiteindelijk allemaal toe doen om het bieden van betaalbare woningen in leefbare 

Zwolse buurten en wijken.  

 

Monique Boeijen, april 2016  

directeur-bestuurder 
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1. Missie en visie         
  
SWZ heeft in 2015 opnieuw de ondernemingsstrategie tegen het licht gehouden. In dit hoofdstuk 

maken we duidelijk waar we voor staan.  

 
Missie en doelgroep  

Missie   SWZ biedt betaalbare woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken.  
 
 

Doelgroep  We zijn er voor mensen die ons nodig hebben, onze focus is gericht op het 

 huisvesten van mensen met een inkomen onder de € 34.911* en op het 

 voorzien in passende woningen voor kwetsbare en zorgbehoevende 

 mensen. Een klein deel van onze woningen (max 10%) willen we toewijzen aan 

 mensen met een huishoudinkomen van € 34.911 tot € 38.950*  

* prijspeil 2015 

 

De kapstok van het herijkte ondernemingsplan, de focus voor de komende jaren, is: 

'SWZ maakt goed wonen mogelijk voor mensen die ons nodig hebben door slim en klantgericht te 

werken'. De term 'goed wonen' is vertaald en gekwantificeerd in onze hoofddoelen (die van 

toepassing zijn op onze daeb-portefeuille) ten aanzien van betaalbaarheid, kwaliteit en 

beschikbaarheid. De volgorde van deze hoofddoelen geeft tevens de prioritering weer: de 

betaalbaarheid van onze woningen staat bovenaan. In de tweede plaats komt de kwaliteit, waarbij 

we onderscheid maken, in volgorde van belangrijkheid, in de kwaliteit van het woningbezit, de 

woonomgeving en de dienstverlening. Op de derde plaats staat de verdere uitbreiding van ons 

woningbezit (beschikbaarheid). Lage bedrijfskosten zijn hierbij een noodzaak. Immers, iedere 

euro die wij niet aan onze eigen organisatie besteden, kan ten goede komen aan het realiseren 

van onze missie. Een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van onze activiteiten is het 

voldoen aan de normering van de financiële kengetallen van het WSW. 

 

Gegeven de hoofddoelen op betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid willen we in de 

komende jaren transformeren naar een organisatie die gekenmerkt wordt door een hoge 

klanttevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering. Hierbij heeft de doelstelling op 

klanttevredenheid een hogere prioriteit dan de randvoorwaarde lage bedrijfskosten. Echter, dit 

hoeft elkaar niet te bijten en we streven in eerste instantie naar optimalisatie van beide.  

 

We hebben onze ambitie op klanttevredenheid verhoogd. Hoewel we van onze huurders 

gemiddeld een nette zeven krijgen, laten we nog teveel steken - met bijbehorende faalkosten - 

vallen. We werken toe naar een acht als waardering van onze dienstverlening. Daarnaast wordt 

het continu verbeteren van onze bedrijfsvoering een belangrijk deel van ons werk.  

 

De activiteiten die we verrichten om onze hoofddoelen te behalen zijn gecategoriseerd naar 3 

strategieën: 

1. Vastgoedstrategie: Een passend woningaanbod door ervoor te zorgen dat omvang, 

huurprijzen en kwaliteit van het bezit passen bij de vraag van de doelgroep; 

2. Interne strategie: Het verhogen van de klantwaarde en een efficiënt woningbeheer door onze 

bedrijfsvoering en werkprocessen continu te optimaliseren; 

3. Externe strategie: Een goede samenwerking met onze huurders en overige relaties door onze 

activiteiten af te stemmen en open te presenteren. 
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1.1 Vastgoedstrategie 

In de portefeuillestrategie hebben we vastgelegd dat we ons richten op de doelgroep conform 

onze missie. De groep actief woningzoekenden bestaat voor het overgrote deel uit kleine 

huishoudens (een- en tweepersoonshuishoudens) met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. De 

vraag groeit de komende jaren nog. Per saldo dient de voorraad woningen tot de liberalisatie-

grens in het bezit van SWZ te groeien met ongeveer 300 woningen (nieuwbouw minus sloop en 

verkoop). Voor de toevoeging aan de voorraad wordt uitgaan van kleinere eengezinswoningen 

(50-70 m2 gbo en 70-80 m2 gbo) en appartementen met lift tussen (50-70 m2 gbo). Voor de te 

leveren kwaliteit is een programma van eisen opgesteld. De huurprijs van de nieuwbouw ligt voor 

80% onder de eerste en tweede aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Dit doen wij om de 

nieuwbouw ook toegankelijk te houden voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.  

 

Er zijn minder woningen aangewezen om te verkopen dan in 2014 het geval was (van ongeveer 

1.950 woningen naar ongeveer 1.050 woningen). Juist woningen die passen bij het vraagprofiel 

van de woningzoekenden, willen wij behouden. Het gaat daarbij om kleinere eengezinswoningen 

en appartementen met lift. Grotere eengezinswoningen en appartementen zonder lift komen 

eerder voor verkoop in aanmerking.  

 

Ten aanzien van verbeteringen in de voorraad richten wij ons op de complexen die zijn benoemd 

in de vastgoedagenda 2016. Hierbij gaat het om de slechtst scorende clusters van onze 

portefeuille waarvoor een nadere strategie bepaald wordt. Concreet gaat het om 20% van de 

woningen die de laagste scores hebben in de afwegingscriteria pand, klant en geld. Het betekent 

niet dat al deze complexen fysiek moeten worden aangepakt. De lagere scores kunnen ook 

veroorzaakt worden door het huurbeleid of door factoren die buiten onze invloedssfeer liggen. In 

de vastgoedagenda gaat het om 32 clusters die ten opzichte van ons gehele bezit lager scoren op 

de afwegingscriteria pand, klant en/of geld. 

Ook willen wij dat alle woningen die we duurzaam exploiteren (exclusief de woningen die voor 

sloop of verkoop zijn aangewezen), een energieprestatie hebben van 1,80 of lager (voorheen 

label C). Dit om de energielasten en daarmee de totale woonlasten te verlagen. 

 

1.2  Interne strategie 

Ten aanzien van de bedrijfslasten hebben wij ons als doel gesteld dat we in de benchmark van 

woningcorporaties bij de kopgroep van de 30% met een A-scoren willen horen. We willen de 

bedrijfskosten vooral verlagen door een reductie op de personeelslasten in 2016 en 2017. Voor 

de reductie van de personeelslasten is eind 2015 een reorganisatie aangekondigd. Met deze 

reorganisatie reduceren wij lasten met behoud en verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening. In 2016 wordt het reorganisatieplan gerealiseerd. Naast de voorbereiding van de 

reorganisatie is in 2015 ook veel tijd besteed aan de voorbereiding van de implementatie van de 

Woningwet, die per 1 juli 2015 van kracht is geworden. In de loop van 2016 worden de eisen ten 

aanzien van governance, administratieve organisatie (scheiding daeb en niet-daeb) en 

marktwaardewaardering geïmplementeerd.  
 

1.3 Externe strategie  

We vinden het belangrijk dat onze stakeholders invloed hebben op onze beleidskeuzes en zicht 

hebben op onze prestaties. De visitatie die in 2015 is uitgevoerd, geeft ons waardevolle 

informatie hierover. De resultaten worden opgenomen in een plan van aanpak. Daarnaast is in 

2015 gestart met het opstellen van prestatieafspraken, waardoor er veel helderheid vooraf 

ontstaat over de prestaties die SWZ wil leveren.  
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2. Betaalbaarheid  
 

SWZ wil betaalbare woningen aanbieden. Ons doel is in 2025 te beschikken over een 

evenwichtige en passende woningvoorraad.  

Betaalbaarheid is een essentieel thema in onze missie. We willen dat de woonlasten in balans zijn 

met het besteedbaar inkomen van de huurder. 

 

2.1 Betaalbaarheidsagenda  

Samen met de gemeente, de Zwolse collega-corporaties en de huurdersorganisaties werken we 

sinds 2014 rondom het thema betaalbaarheid. Voor een steeds grotere groep huurders staat 

deze onder druk. Wij willen ons inspannen om de betaalbaarheid van het wonen voor alle 

doelgroepen te borgen. In april 2015 is de betaalbaarheidsagenda opgesteld. Deze bestaat uit 10 

maatregelen, te weten: 

 

- Wijs een huurwoning passend (naar inkomen) toe: 

maatregel 1: passend toewijzen 

 

- Matig de woonlasten: 

maatregel 2: huurmatiging voor huishoudens met de laagste inkomens 

maatregel 3:  maatwerk voor de meest kwetsbare groepen 

maatregel 4: maatwerk door woonlastenfonds 

maatregel 5: slimme, praktische energiebesparing 

 

- Voeg meer goedkope huurwoningen toe: 

maatregel 6: tijdelijk, maar goedkoop wonen in leegstaand vastgoed 

maatregel 7: woningen realiseren met een kortere exploitatieduur 

maatregel 8: focus bij nieuwbouw verleggen naar goedkope woningen 

maatregel 9: geen sloop of verkoop van goedkope woningen, tenzij... 

 

maatregel 10: agenda wint aan kracht door samenwerking 

 

Deze maatregelen worden verder uitgewerkt en verankerd in de prestatieafspraken 2016-2019. 

Deze zijn begin 2016 vastgesteld. 

 

2.2 Huurbeleid 

De maximale huurgrens voor een sociale huurwoning was in 2015 € 710,68. Woningen met een 

huurprijs onder deze huurprijs zijn bereikbaar voor de doelgroep. Dit betekent niet dat de 

woningen voor hen ook betaalbaar zijn. Boven de aftoppingsgrens van € 576 (één- en 

tweepersoonshuishoudens) of € 618 (drie- of meerpersoonshuishoudens) moeten de huurders 

meer betalen. Zo is een woning van bijvoorbeeld € 650 ook met huurtoeslag duur voor mensen 

met de laagste inkomens. Met een gemiddelde mutatiehuur van 83% van de maximaal toegestane 

huur, had bij ongewijzigd beleid 39% van onze sociale huurwoningen bij het beschikbaar komen 

een huur boven de tweede aftoppingsgrens (€ 618 - € 710), en 11% een huur tussen de eerste en 

de tweede aftoppingsgrens (€ 576 - € 618). Van onze woningen heeft 44% een huur onder de 

eerste aftoppingsgrens (€ 403 - € 576) en 6% heeft een huur onder de huurtoeslaggrens voor 

jongeren onder de 23 jaar (€ 403). Voor alle genoemde bedragen geldt prijspeil 2015. 

 

Parallel aan de voorbereidingen van het passend toewijzen hebben we ons mutatiehuurbeleid 

herbeoordeeld. De conclusie is dat we een deel van de mutatiehuren gaan verlagen, om er voor te 
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zorgen dat het vrijkomende woningaanbod wat betreft de huurprijs is afgestemd op de 

inkomenspositie van woningzoekenden. Dat betekent dat ons harmonisatiebeleid met ingang van 

2016 gemiddeld 78% van de maximaal toegestane huur is, in plaats van gemiddeld 83% die 

hiervoor van toepassing was.  

In het nieuwe beleid is het woningbezit als volgt over de verschillende huurklassen verdeeld:  

- 4% heeft een streefhuur onder de huurtoeslaggrens voor jongeren onder de 23 jaar; 

- 56% heeft een streefhuur onder de eerste aftoppingsgrens; 

- 22% heeft een streefhuur tussen de eerste en de tweede aftoppingsgrens; 

- 18% heeft een streefhuur boven de tweede aftoppingsgrens. 

 

Per 1 december 2015 worden de vrijkomende woningen op De Woningzoeker aangeboden 

volgens de regels van het passend toewijzen en conform de nieuwe mutatiehuren. Het gaat 

immers om woningen die vanaf 1 januari 2016 (ingangsdatum passend toewijzen) verhuurd 

worden. 

 

We zijn bezig om voor de woningen die tussen 2012 en 2015 'niet passend' zijn toegewezen 

(inkomen is te laag voor de huur) te kijken of de streefhuren kunnen worden aangepast.  

 

In 2015 hebben wij bij de jaarlijkse huurverhoging opnieuw een inkomensafhankelijke 

huurverhoging gevraagd. Uit zorg over de betaalbaarheid hebben wij besloten, mede op advies 

van De Woonkoepel, om aan alle inkomensgroepen een lagere huurverhoging te vragen dan 

maximaal was toegestaan. Vooral de huurders met een inkomen lager dan € 34.229, hebben we 

zo veel mogelijk willen ontzien door de huur uitsluitend inflatievolgend te verhogen. 

De huurverhogingspercentages (per 1 juli 2015) zijn: 

 

huishoudinkomen Wettelijk toegestane 

huurverhoging  

% wettelijk 

toegestaan 

% gehanteerd  

door SWZ 

< 34.229 basishuurverhoging1 2,5 1,0 

€34.229 - € 43.786 basishuurverhoging1+ 0,5% 3,0 2,5 

> €43.786 basishuurverhoging1 + 2,5% 5,0 4,5 
1 Basishuurverhoging is inflatie (1%) + 1,5% 

 

2.3  Bezwaren huurverhoging 

In onderstaande tabellen staat informatie over het aantal ontvangen bezwaren, het aantal 

verstuurde rappelbrieven en het aantal ontvangen verzoeken tot huurverlaging.  

Het aantal binnengekomen bezwaren ligt dit jaar wederom lager dan vorig jaar. In 2013 

ontvingen we 206 bezwaren, in 2014 zijn er 127 bezwaren binnengekomen en in 2015 is het 

gedaald tot 64. De daling van het aantal bezwaren is opnieuw toe te schrijven aan het feit dat 

huurders inmiddels weten dat bezwaar maken op grond van onredelijkheid weinig zinvol is én dat 

de huurverhoging is gebaseerd op het inkomen in 2013, dat in 2014 al kon worden gecorrigeerd.  

Het aantal rappelbrieven is in 2015 vergelijkbaar met het aantal in 2014. 
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Bezwaar huurverhoging 

 

Reden van het 

bezwaar 
Ontvangen 

Toegekend 

SWZ 

Afgewezen bezwaren 

Ingetrokken 

huurder 

Verzoek 

huur-

commissie 

Toegekend 

huur-

commissie 

Huurverhoging is 

niet redelijk 

 

16 0 0 2 0 

Inkomensafhankelij

k deel 

huurverhoging  

klopt niet 

 

48 41 1 3 0 

Totaal 64  

(2014: 127) 

Wel: 41 

 

Niet: 23 

 

 

 

Rappel huurverhoging 

 

Voorstel huurverhoging Verstuurd Betaald 

Verzoek 

huur-

commissie 

Toegekend 

huur-

commissie 

1% 37 34 0 0 

> 1% 8 7 0 0 

Totaal 45 

(2014: 34) 

41  

4 Huurders zijn het incassotraject ingegaan. 

 

Verzoek huurverlaging 

 

Reden van het verzoek Ontvangen 
Toegekend  

SWZ 

Afgewezen bezwaren 

Verzoek 

huur-

commissie 

Toegekend 

huur-

commissie 

Daling inkomen-  

samenstelling huishouden 

gewijzigd 

 

1 0 0 0 

Daling inkomen- 

samenstelling huishouden 

gelijk 

 

1 0 0 0 

Totaal 2 

(2014: 3) 

Wel: 0 

Niet: 2 
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2.4 Huurachterstanden 

Huurders met betalingsproblemen benaderen we actief en persoonlijk. Daarbij doen we al het 

mogelijke om huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden te voorkomen. Huurders worden 

binnen tien dagen schriftelijk in kennis gesteld van een huurachterstand. Bij het uitblijven van 

een reactie benaderen we de huurders nogmaals schriftelijk, telefonisch of via een huisbezoek.  

Daar waar mogelijk treffen we betalingsregelingen of brengen we huurders in contact met 

(schuld)hulpverlenende instanties. Met deze werkwijze streven we naar een goede relatie met 

onze huurders en een tijdig inzicht in de betalingsproblematiek. Hiermee kunnen we 

huurachterstanden voorkomen of sneller oplossen. 

 

Voor 2015 stelden we een achterstandspercentage van maximaal 0,8% van de jaarhuur als doel. 

Op 31 december 2015 bedroeg de achterstand 0,67%. Op grond van huurachterstanden sprak de 

rechter 40 ontruimingsvonnissen uit. We hebben 6 ontruimingen uitgevoerd (t.o.v. 7 in 2014). 
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3.  Kwaliteit  
 

3.1 Kwaliteit van het woningbezit  

Om ons bezit op peil te houden vinden verschillende onderhoudswerkzaamheden in ons bezit 

plaats: 

• Reparatie- en contractonderhoud 

• Mutatieonderhoud 

• Servicecontract 

• Individuele woningaanpassingen 

• VvE-onderhoud 

• Projecten planmatig onderhoud  

• Verbeterprojecten 

 

Reparatie- en contractonderhoud 

Dit onderhoud betreft het uitvoeren van ‘kleine’ reparaties, calamiteiten, nagekomen planmatig 

onderhoud, contractbeheer (cv-onderhoud, liftonderhoud, deurontsluiters en overige contract-

onderhoud). In 2015 zijn de werkelijke uitgaven € 2,7 miljoen (begroot € 2,8 miljoen). De lagere 

uitgaven in dit boekjaar ten opzichte van de begroting worden vooral veroorzaakt door minder 

calamiteitenonderhoud. 

 

Mutatieonderhoud 

In 2015 bedroegen de mutatieonderhoudskosten net als in 2014 € 1,1 miljoen. Ten opzichte van 

de begroting is er sprake van een overschrijding van 46%. Dit komt doordat het aantal mutaties 

hoger is dan begroot. Maar belangrijker is, dat de gemiddelde kosten per mutatie fors hoger zijn 

dan begroot, onder meer vanwege na-renovatie en asbestsanering. De huurderving als gevolg van 

mutaties is met ruim een derde gedaald. 

 

Servicecontract 

SWZ biedt haar huurders de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten tegen een 

vergoeding van € 4,92 (2014 € 4,87) per maand. Het aantal deelnemers bedraagt 5.488 (in 2014 

was dat 5.401). De deelnemende huurder heeft daarmee recht op een aantal kosteloze reparaties. 

Ook komt een vakman eens in de twee jaar langs om preventief onderhoud te verrichten. Het 

serviceonderhoud heeft een tweeledig doel. Enerzijds bereiken we hiermee dat minimaal eens per 

twee jaar een contactmoment met de bewoner plaatsvindt en anderzijds beogen we een 

terugdringing van het correctief onderhoud.  

 

Individuele woningaanpassingen 

De individuele verzoeken tot woningaanpassingen tegen een huurverhoging hebben vooral 

betrekking op nagekomen woningverbeteringen in complexen waar in het verleden groot 

onderhoud is uitgevoerd. In 2015 betrof dit een investeringsbedrag van € 0,2 miljoen (in 2014 

was het € 0,6 miljoen). Dit was niet begroot. De meest voorkomende verbeteringen betreffen het 

aanbrengen van een complete cv-installatie en/of het aanbrengen van isolerende beglazing. 

 

VvE-onderhoud (Vereniging van Eigenaren) 

SWZ is door het in haar verkoopprogramma opnemen van appartementencomplexen deelnemer 

in de VvE voor de niet verkochte woningen in het betreffend complex. Dit houdt automatisch in 

dat SWZ moet bijdragen aan de vorming van een onderhoudsvoorziening. Aan deze voorziening 

wordt voldoende bijgedragen om de uitgaven voor planmatig onderhoud voor de komende  
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10 jaar te kunnen uitvoeren. Met de bijdrage aan de nog niet verkochte woningen in diverse 

complexen is een bedrag van € 0,3 miljoen gemoeid, gelijk aan de begroting.  

 

Projecten planmatig onderhoud 

In 2015 zijn in diverse complexen op basis van ons jaarplan verschillende planmatig onderhouds-

werkzaamheden (onderhoud en investeringen) uitgevoerd voor een bedrag van € 11,3 miljoen 

(begroot € 14,2 miljoen). In bijlage 1 van dit jaarverslag is een overzicht met de uitgevoerde 

projecten opgenomen.  

 

Verbeterprojecten 

In 2015 is een bedrijfsruimte aan de Pieter Steynstraat omgebouwd naar een zelfstandige 

woonruimte. 

 

3.2 Energetische maatregelen  

We vinden het belangrijk om aandacht te geven aan duurzaamheid. Enerzijds vanuit het streven 

naar betaalbaarheid en het beperken van woonlasten, anderzijds vanuit het terugbrengen van 

CO2 uitstoot.  

In 2015 zijn wij verder gegaan met het uitwerken van onze doelstelling op het gebied van 

duurzaamheid. Sinds 1 januari 2015 is, wat betreft de energetische classificatie van woningen, 

het begrip 'energielabels' vervallen en vervangen door de term 'Energie-Index' (EI, uitgedrukt in 

een getal). Hoe lager de getalswaarde is, hoe beter de woning energetisch scoort. De energie-

indexen worden onderverdeeld in energieklassen met een onder- en/of bovengrens. De 

energieklassen zijn goed vergelijkbaar met de labelindeling A t/m G. Alle woningen die de 

strategie 'doorexploiteren' hebben, beschikken in 2020 minimaal over een EI met een waarde 

tussen 1,41 en 1,80 (overeenkomend met energielabel C). Om de vergelijking met voorgaande 

jaren te kunnen maken, is in de tabel op de volgende pagina een extra kolom aangemaakt. In de 

linkerkolom 2015 wordt het percentage energielabels van het grootste deel van ons bezit in 2015 

vermeld. De rechterkolom 2015 geeft de EI's weer van 159 woningen (waarvan 132 

nieuwbouwwoningen) die in 2015 afgemeld zijn. Voor het totale aantal woningen moeten de 

gegevens van beide kolommen 2015 bij elkaar geteld worden.  

In 2015 zijn de onderlinge verschuivingen per energielabel niet zo groot als in 2014, zoals uit de 

grafiek blijkt. Dat was te voorzien. Wij hebben de energetische verbetering van ons woningbezit 

gekoppeld aan de planning van het groot onderhoud. In 2015 waren er minder grote projecten 

met energetische verbeteringen dan in 2014.  

Eind 2015 had tweederde van ons bezit minimaal energielabel C of energie-index lager dan 1,81. 

Volgens planning bevinden in 2020 alle woningen die de strategie 'doorexploiteren' hebben, zich 

op dit niveau. 

 

In 2015 hebben we de StookjeRijk-trofee gewonnen voor de corporatie die in 2014 de grootste 

energiesprong in haar bezit heeft gerealiseerd. Bovendien heeft Zwolle ook de prijs gewonnen 

voor de beste samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties op 

energiegebied. 

 
 
  



9 

 

Tabel met labelverdeling in percentages 

 

Labels 2012  2013  2014  2015  
Energie-
klasse 

2015  

 

 
 

A++ 
0,0% 0,0% 0,4% 1,6% < 0,61 0,6% 

 

A+ 0,0% 0,2% 0,6% 0,1% 0,61 - 0,80 0,4% 
 A 7,2% 8,2% 11,3% 10,3% 0,81 - 1,20 0,8% 67,4% 

B 15,9% 19,8% 27,4% 27,2% 1,21 - 1,40 0,0% 
 C 25,0% 28,7% 26,9% 26,3% 1,41 - 1,80 0,1% 
 D 23,6% 19,6% 16,2% 15,7% 1,81 - 2,10 0,2% 

 

E 14,1% 11,7% 9,1% 8,8% 2,10 - 2,40 0,0% 32,6% 

F 8,5% 6,5% 4,6% 4,4% 2,41 - 2,70 0,0% 
 G 5,6% 5,2% 3,6% 3,5% > 2,70 0,0% 
  

 

Tabel met labelverdeling in aantallen 
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Toepassen duurzaam programma van eisen voor nieuwbouw/grootschalige renovatie 

We werken bij het verduurzamen van de voorraad via het principe van Trias Energetica. Dit houdt 

in dat we in eerste instantie zoeken naar oplossingen in de schil van de woning. Dit leidt ook tot 

een groter wooncomfort. In tweede instantie kijken we naar mogelijkheden voor het gebruiken 

van duurzame energiebronnen en in derde instantie naar installaties. Ook zijn we begonnen met 

het ontwikkelen van een stappenplan dat inzicht geeft in de stappen naar een energieneutrale 

woningvoorraad in 2040. Via dit stappenplan wordt per project bekeken of er mogelijkheden zijn 

om een grotere sprong te maken dan naar een EI tussen de 1,41 en 1,80.  

 

Energiefonds Overijssel 

Als uitvloeisel van het Convenant Energiebesparing Overijssel heeft de provincie een Energiefonds 

ingesteld. We hebben in 2013 bij dit fonds een lening van € 5,3 miljoen aangevraagd en 

toegekend gekregen voor de energetische renovatie van woningen in de periode 2013-2017. 

Deze woningen worden verbeterd naar een EI van 1,80 door verbetering van de schil(isolatie). De 

investeringen hebben een duurzaam rendement, een financieel rendement en een 

maatschappelijk rendement. 

  

Het planmatige project Haringvliet/Dollard (396 woningen) is in 2015 deels gefinancierd vanuit 

het Energiefonds Overijssel. 

 

Zonne-energie 

Er zijn in de nieuwbouw zonnepanelen geplaatst op de appartementen in Pierik-Zuid. 

Daarnaast hebben we in vier complexen vraaggestuurd zonnepanelen aangeboden aan de 

huurders. Het betreft huurders van 180 geschikte woningen in de Kastanjestraat e.o., Indische 

Buurt, eengezinswoningen Geert Grootestraat en Groeneweg e.o. In totaal hebben 99 huurders 

gebruik gemaakt van ons aanbod. Dit komt overeen met 55% van onze huurders. 

Aan de Haringvliet zijn op de eerste flat zonnepanelen geplaatst ten behoeve van het 

gemeenschappelijk energieverbruik. Komend jaar worden op de overige drie flats van dit complex 

de zonnepanelen geplaatst. 

 

3.3 Kwaliteit van dienstverlening 

We willen dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening, zowel over de uitkomst van 

onze dienstverlening, als over de manier waarop SWZ met haar klanten is omgegaan. We willen 

klanten laten merken dat we hen serieus nemen. Dit betekent niet dat we klakkeloos alles doen 

wat klanten vragen. Het betekent wel dat we actief meedenken, flexibel, creatief en zeer 

zorgvuldig willen zijn. Vooral in de communicatie met onze klanten. We doen dit niet alleen uit 

fatsoensbesef, maar uit overtuiging dat we met snelle en adequate reacties op klantvragen tijd- 

en geldrovende herstelacties kunnen voorkomen. Als zich toch klachten voordoen, proberen we 

deze zo goed mogelijk te behandelen. 

 

We monitoren continue de kwaliteit van dienstverlening, zodat hier adequaat op bijgestuurd kan 

worden. Dit doen we door metingen te verrichten op 4 klantcontactmomenten. 

 

klantcontactmoment Overall score 2015 Overall score 2014 

rondom het aangaan van een huurcontract 7,4 7,0 

rondom het beëindigen van een huurcontract 7,3 7,1 

rondom een reparatieverzoek 7,6 7,6 

rondom planmatig onderhoud 7,0 6,7 
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Op 3 van de 4 onderdelen scoren we hoger dan in 2014 en het vierde onderdeel blijft gelijk. Dat 

betekent geen enkele terugval in 2015 op deze scores. De dienstverlening rondom het 

afhandelen van reparatieverzoeken krijgt onveranderd de hoogste waardering. 

 

In 2015 zijn naar aanleiding van de meetresultaten diverse acties uitgezet. Zo hebben we in het 

mutatieproces de mogelijkheid opgenomen om vloerbedekking te laten liggen. We gaan 

flexibeler om met het overnemen/achterlaten van huisraad. In de eindafrekeningbrief zijn 

tekstaanpassingen gedaan, met het doel de onduidelijkheden over de eindafrekening weg te 

nemen. De opzichters geven nu meer informatie over de nog uit te voeren werkzaamheden bij 

aanvang van de huur. Ook geven zij op dat moment, indien van toepassing, informatie over de 

gevolgen van een op handen zijnde renovatie. Op de website is de informatie over het onderdeel 

verhuur verbeterd. Bij het inplannen van een reparatieverzoek wordt besproken welke overlast er 

mogelijk te verwachten is bij het uitvoeren van de reparatie. 

 

3.4 Kwaliteit van de omgeving 

Wij hebben een wettelijke taak als het gaat om het borgen van het woongenot. Los daarvan 

geloven wij dat een leefbare woonomgeving - deels bepaald door de kwaliteit van de woningen 

zelf ('de stenen') - niet alleen bijdraagt aan het woonplezier van onze huidige huurders, maar ook 

aan de verhuur- en verkoopbaarheid van onze woningen in de toekomst. 

 

Onze werkzaamheden met betrekking tot sociaal beheer bestaan grotendeels uit het houden van 

toezicht (preventief), het signaleren van problemen c.q. ongewenst bewonersgedrag en het 

oplossen van deze problemen (curatief). Dit doen wij al dan niet in samenwerking met of via een 

doorverwijzing naar partnerorganisaties (o.a. zorginstellingen, welzijnsorganisaties, politie en 

gemeente). Voor een klein deel bestaan onze werkzaamheden uit het stimuleren en faciliteren 

van bewonersinitiatieven gericht op het versterken van de leefbaarheid in een wijk of buurt 

(proactief). Dat doen we vooral in buurten waarin wij veel bezit hebben en die onder de norm (7) 

scoren in het tweejaarlijkse gemeentelijk buurt-voor-buurtonderzoek. De initiatieven die wij 

ondersteunen zijn altijd sterk verbonden met het wonen. Initiatieven die primair liggen op het 

gebied van bijvoorbeeld zorg, onderwijs of werkgelegenheid, ondersteunen wij niet. Tot slot 

vinden we het belangrijk dat bewoners zelf de drijvende kracht zijn. 

 

3.4.1 Meldingen sociale problematiek  

Per wijk en buurt hebben we het aantal meldingen van sociale problematiek in kaart gebracht.  

We maken een onderscheid tussen meldingen van burenoverlast, omgevingsoverlast 

(bijvoorbeeld verkeershinder) en persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld vervuiling of 

hennepteelt). 
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In het oog springend is het aantal meldingen in Hogenkamp (Dieze-Oost). We schrijven dit toe 

aan de extra onrust die is veroorzaakt door renovaties, uitverhuizingen en tijdelijke bewoning. 
 

3.4.2 Leefbaarheidsprojecten 

In 2015 hebben we in drie wijken/buurten een extra impuls aan de leefbaarheid gegeven: in 

Holtenbroek 3, Breecamp-Oost (Stadshagen) en de Palestrinalaan (Holtenbroek). 

In Holtenbroek 3 werken we vanaf november 2013 op basis van een convenant samen met 

gemeente, politie en het welzijnswerk (Travers) vanuit een inloophuis (De Hud). De insteek is het 

winnen van het vertrouwen van de bewoners, om vervolgens initiatieven ter versterking van de 

sociale cohesie te stimuleren en waar nodig te ondersteunen. Het bezoek aan en het gebruik van 

De Hud neemt nog steeds toe. Dit jaar was er voor het eerst een duidelijke verbetering in de wijk 

merkbaar. Van de drie overlastgevende groepen is er nog één actief. Veel aandacht is uitgegaan 

naar (illegale) handel die in een aantal gevallen plaatsvindt vanuit garageboxen. Waar dat nodig 

was hebben wij de politie ondersteund door huurcontracten op te zeggen. Medio september vond 

een reflectiebijeenkomst plaats met de partijen die werkzaam zijn in Holtenbroek. Met het oog op 

een duurzame verbetering van Holtenbroek, is aan de corporaties SWZ en deltaWonen het 

verzoek gedaan om in voorkomende gevallen hogere bedragen in te zetten voor het stimuleren 

van een vrijwillige uitverhuizing. De corporaties hebben zich hiertoe bereid verklaard. 

In Breecamp-Oost heeft een groep bewoners - na inspanningen van de professionals in 2014 - 

besloten om een bewonerscommissie op te richten. Men wil leefbaarheidsinitiatieven in de wijk 
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aanjagen en een officieel aanspreekpunt zijn naar de gemeente. De bewonerscommissie heeft 

zichzelf tijdens de nationale buitenspeeldag op 10 juni gepresenteerd aan de buurt. 

Door professionals worden huisbezoeken afgelegd om direct van bewoners te horen wat er leeft 

in de straat en buurt. Dit kan beschouwd worden als een vorm van leefbaarheidmonitor om zo te 

checken of er vooruitgang in leefbaarheid zichtbaar is.  

In de Palestrinalaan nemen we deel aan een pilot met de gemeente, gericht op het opsporen en 

aanpakken van woonfraude. In dat kader hebben we één casus onderzocht. Er bleek hier géén 

sprake te zijn van financiële uitbuiting door de kamerverhuurder. We hebben het zomerfeest voor 

de bewoners van de Palestrinalaanflats ondersteund. Dit was wederom een groot succes. 

 

3.5 Werken aan de wijken 

In 2015 zijn er tal van werkzaamheden binnen verschillende complexen uitgevoerd om de 

kwaliteit van het bezit op orde te brengen. Ook is er complexoverstijgend gewerkt aan de 

kwaliteit van de woonomgeving. In bijlage 1 is een overzicht van de werkzaamheden te vinden. 
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4.  Beschikbaarheid  
 

Demografische en economische ontwikkelingen duiden nog steeds op een groei van onze 

doelgroep, terwijl economische en politieke ontwikkelingen onze investeringsruimte verkleinen. 

In deze paragraaf gegeven wij een overzicht van de wijzigingen in ons woningbestand als gevolg 

van sloop, verkoop en nieuwbouw. 

 

4.1 Verandering bezit 2015  

Het bezit van SWZ bestaat eind 2015 uit 8.568 verhuureenheden. Hiertoe behoren 7.345 

woningen, woonwagens en kamers, 64 commerciële ruimten, 285 parkeerplaatsen en 874 

overige verhuureenheden zoals garages en bergruimtes.  

In 2015 zijn:  

- 35 nieuwbouwwoningen en 10 woonwagens met standplaatsen toegevoegd. 

- 3 overige ruimten bij zorgwoningen omgezet naar woonruimte 

- 1 overige bedrijfsruimte getransformeerd naar woonruimte  

- 1 overige ruimte als ruimte in verhuur gekomen 

- 41 sociale huurwoningen, 6 vrije sector woningen, 4 garages en 3 ruimtes/bergingen verkocht 

- 91 wooneenheden, 4 bedrijfsruimten, 24 garages en 7 overige ruimten gesloopt 

  

Dit betekent dat het aantal te verhuren woningen/woonwagens in 2015 met 89 is afgenomen. 

 

4.2  Nieuwbouw 

In 2015 zijn in totaal 580 woningen opgeleverd in Zwolle. 

Van de in 2015 opgeleverde woningen zijn er door SWZ 45 woningen gerealiseerd.  

 

4.3 Verkoop 

We verkopen een deel van ons bestaande bezit om investeringsruimte te creëren, om mensen die 

dat kunnen en willen in de gelegenheid te stellen een woning te kopen en om gevarieerde wijken 

te krijgen. 

We hadden in onze begroting 39 te verkopen woningen. Er zijn daadwerkelijk 47 woningen,  

4 garages en 3 ruimtes/bergingen verkocht. De netto verkoopopbrengst bedraagt € 5,1 miljoen 

ten opzichte van de begrote opbrengst van € 4,3 miljoen. Deze opbrengst was grotendeels al 

gerealiseerd in de eerste helft van het jaar. In mei hebben we besloten de verkoop stop te zetten, 

met uitzondering van de woningen die geen volkshuisvestelijke bijdrage leveren. 

 

4.4 Woonruimteverdeling  

De toewijzing en verhuur van onze huurwoningen vindt plaats via De Woningzoeker. Dit is het 

woonruimteverdeelsysteem voor Zwolle en Kampen waarin wij samenwerken met de corporaties 

deltaWonen, Openbaar Belang en Beter Wonen IJsselmuiden. De meeste sociale huurwoningen 

(ongeveer 60%) worden aangeboden via de wensmodule, waarin wordt toegewezen op basis  

van inschrijfduur. Ongeveer een kwart van het beschikbare aanbod wordt toegewezen via de 

spoedmodule, waarbij woningen worden verloot. Daarnaast wordt een deel van het 

woningaanbod gebruikt voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en mensen die wegens 

sloop of renovatie worden uitverhuisd (bemiddelingsmodule). Vrije sectorwoningen worden 

allemaal toegewezen op basis van inschrijfduur. 

 

Aantal mutaties is licht toegenomen 

Het aantal woningen dat dit jaar door de Zwolse corporaties is toegewezen, bedraagt 1.496.  

Dat zijn er 55 meer dan in 2014. Door SWZ zijn dit jaar in totaal 618 woningen toegewezen.  
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Dit zijn er 19 meer dan in 2014, ondanks het feit dat er in 2015 minder nieuwe woningen zijn 

opgeleverd dan in 2014 (37 ten opzichte 77).  

 

Uitgesplitst naar module gaat het om 387 woningen die via de wensmodule zijn toegewezen, 141 

via de spoedmodule, 9 via de vrije sectormodule en 81 via de bemiddelingsmodule (inclusief 

quotumwoningen). 

 

Uitgesplitst naar starters en doorstromers zien we de volgende verdeling: 

 

 Woonsituatie Totaal 

Ik ben inwonend 246 (39,8 %) 

Ik huur een kamer 88 (14,2 %) 

Ik heb een huurwoning 216 (35,0 %) 

Ik heb een koopwoning 51 ( 8,3 %) 

Onbekend 17 ( 2,8 %) 

Eindtotaal 618 
 

Meer dan de helft van de woningzoekenden die door SWZ is geholpen, woonde nog niet 

zelfstandig. Ongeveer een derde van de woningzoekenden liet een huurwoning achter.  

 

Uitgesplitst naar huishoudgrootte, leeftijdscategorie en inkomensgroep zien we de verdeling: 
 

  Leeftijd Jaarinkomen 
≤ 

403,06 

> 
403,06  
≤ 

618,24 

> 
618,24 

> 
710,68 Totaal 

≤ 
710,68 

1
p

h
h

* 

Jonger dan 65 jaar < = 21.950 5,0% 34,3% 9,4% 
 

48,7% 

Jonger dan 65 jaar > 21.950 0,1% 8,1% 3,9% 
 

12,1% 

65 jaar en ouder <=21.950 
 

0,3% 1,5% 
 

1,8% 

65 jaar en ouder > 21.950 
 

0,6% 0,2% 
 

0,8% 

M
e
e
rp

h
h

* 

Jonger dan 65 jaar < = 29.800 
 

18,9% 11,5% 
 

30,4% 

Jonger dan 65 jaar > 29.800 
 

1,5% 1,6% 
 

3,1% 

65 jaar en ouder < = 28.825 
 

0,5% 0,5% 
 

1,0% 

65 jaar en ouder > 29.825 
 

0,3% 
  

0,3% 

    < 34.911 
 

0,3% 
 

1,5% 1,8% 

	   	  
Eindtotaal 5,1% 64,8% 28,6% 1,5% 100,0% 

 
 

* eenpersoonshuishoudens 

* meerpersoonshuishoudens 
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Meer dan 60% van de woningzoekenden die door SWZ zijn geholpen, was alleenstaand. Van de 

woningzoekenden had 82% een inkomen onder de maximale inkomensgrens voor huurtoeslag en 

4% was ouder dan 65 jaar.  

 

Inschrijfduur wensmodule gelijk gebleven 

De gemiddelde inschrijfduur van de mensen aan wie we via de wensmodule een woning 

toewijzen, bedroeg in 2015 4,5 jaar. Ook in 2014 was de gemiddelde wachttijd 4,5 jaar. 

 

Meer quotumwoningen toegewezen 

Met zorginstellingen die woonvoorzieningen van ons huren, zijn quota afgesproken ten behoeve 

van de uitstroom van hun cliënten. Zo voorkomen we dat cliënten onnodig lang een plaats in een 

woonvoorziening bezet houden en faciliteren we de belangrijke stap naar zelfstandig wonen voor 

deze doelgroep. De drie Zwolse corporaties hebben dit jaar in totaal 87 'quotumwoningen' 

toegezegd aan de zorginstellingen. Dit is net zoveel als in 2014. Er wordt een aanhoudend 

beroep gedaan op de zorginstellingen om de uitstroom naar de regio te bevorderen. In 2015 zijn 

71 van de 87 quotumwoningen toegewezen, in 2014 waren dat er 57.  

 

Slaagkans spoedmodule iets gedaald 

Lag de slaagkans in de spoedmodule over 2014 nog op 78%, in 2015 is deze gedaald naar 

gemiddeld 70%. De slaagkans blijft wel boven de minimaal gestelde norm van 66%. 

Vanaf het moment dat de spoedmodule alleen nog toegankelijk was voor inwoners van Zwolle en 

Kampen (laatste kwartaal van 2013), is de slaagkans steeds ruim boven de 66% gebleven. Het 

gemiddeld aantal reacties in de spoedmodule is toegenomen (van 67 naar 74), terwijl het aantal 

woningen iets gedaald is. Niet ieder aanbod is namelijk geschikt om in de spoedmodule te 

plaatsen. 

 

Afname van het aantal toewijzingen op grond van de hardheidsclausule 

Op grond van de hardheidsclausule worden mensen gehuisvest van wie de woning door 

calamiteiten onbewoonbaar is geworden. Ook geldt de clausule voor gezinnen met minderjarige 

kinderen die buiten eigen schuld dakloos dreigen te worden, mits ze aan een aantal voorwaarden 

voldoen. In 2015 zijn 5 woningen toegewezen op grond van de hardheidsclausule. In 2014 waren 

dit er 11.  

 

Taakstelling statushouders  

De taakstelling statushouders bedroeg dit jaar 210 personen (ten opzichte van 114 in 2014). 

Samen met de andere Zwolse corporaties hebben we 144 statushouders gehuisvest in 75 

woningen. Gezinshereniging is hierin nog niet meegeteld, maar omdat we met name grote 

gezinnen hebben gehuisvest, verwachten we dat de eindtelling zal uitwijzen dat we de 

taakstelling gerealiseerd hebben. 

 

Toewijzing voldoet aan Europese toewijzingsregels 

Van alle toegewezen sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710) hebben we dit jaar 0,3% 

toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de € 34.911. Hiermee zijn we binnen  

de grens van de Europese toewijzingsregels (10%) gebleven. 
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4.5 Wonen, welzijn en zorg  

Aan twee zorgpartijen zijn woningen toegewezen bij wijze van uitbreiding van hun 

woonzorgvoorziening. Eén partij richt zich op de begeleiding van mensen met niet aangeboren 

hersenletsel en de andere op verstandelijk en meervoudig gehandicapten. 

Het programma WWZ038 is een samenwerking tussen corporaties, gemeente, zorginstellingen, 

welzijnsorganisaties en huurders- en cliëntorganisaties. Eén van de projecten binnen WWZ038 is 

het opstarten van het proces om de huisvesting van bijzondere doelgroepen te verbeteren. 

Voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn in 2015 een aantal projecten financieel 

ondersteund. Te denken valt hierbij aan: 

- De Vrouwenopvang (jaarlijkse ondersteuning) 

- De Herberg (jaarlijkse ondersteuning) 

- Hospice Zwolle (eenmalige bijdrage aan realisatie) 
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5.  Interne organisatie  
 

Ons doel is inhoud te geven aan een overzichtelijke, efficiënte en resultaatgerichte organisatie, 

gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om maatschappelijke vraagstukken 

effectief inhoud te kunnen geven, hebben we medewerkers nodig die betrokken zijn bij de klant 

en de organisatie en die competent zijn in hun vakgebied. Vanuit dit streven behandelen we een 

aantal voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen.  

 

5.1 Kengetallen organisatie 

 

  31-12-2015 31-12-2014 

     

aantal medewerkers 96 98 

aantal fte's 85,97 87,24 

aantal inleners 5 4 

inleners in fte 3,66 2,78 

in dienst 3 7 

uit dienst 7 8 

percentage vrouwen 44% 44% 

percentage mannen 56% 56% 

vrouwen in deeltijd 75% 72% 

mannen in deeltijd 13% 14,5% 

jubilarissen 2 14 

gem. leeftijd 47,6 45,9 

gem. dienstjaren 13,7 12 

opleiding/training € 110.000 € 126.000 

ouderschapsverlof 2 3 

ziekteverzuim 3,79 4,56 

in WAO/WIA gekomen 1 1 

 

 

5.2 Centrale klachtenadviescommissie  

De drie Zwolse corporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ), woningcorporatie Beter 

Wonen uit IJsselmuiden, SallandWonen uit Raalte, Woonstichting Vechthorst uit Nieuwleusen en 

Stichting Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg hebben gezamenlijk een centrale 

klachtenadviescommissie. De werkwijze en bevoegdheden van deze klachtenadviescommissie  

zijn vastgelegd in het Reglement klachtenadviescommissie dat eind 2014 is geactualiseerd en 

met instemming van de bewonersvertegenwoordigingen per 1 januari 2015 is vastgesteld. De 

klachtenadviescommissie van SWZ heeft in 2015 zeven klachten ontvangen.  

 

Van de ingediende klachten heeft de klachtenadviescommissie geen klachten in behandeling 

genomen en daarover advies uitgebracht aan de directie. De klachten zijn door de organisatie 

zelf in behandeling genomen. In overleg met de betrokken huurders zijn oplossingen geboden 

voor de klachten of problemen. Voor meer informatie en een overzicht van de klachten wordt 

verwezen naar het eigen jaarverslag van de centrale klachtenadviescommissie (zie www.swz.nl).  
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Overleg klachtenadviescommissie  

Voor een goede beoordeling en advisering van de ingediende klachten is het belangrijk dat de 

commissie op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen en buiten de organisaties. Hiervoor is 

een algemeen overleg ingesteld, waarbij de ambtelijk secretaris de verantwoordelijkheid draagt 

voor het overleg en de informatievoorziening. In 2015 heeft dit overleg twee keer plaatsgevonden 

bij Woonstichting Vechthorst uit Nieuwleusen. Daarnaast wordt wekelijks een overzicht gestuurd 

met allerlei publicaties met betrekking tot de woonsector, met zowel lokaal als landelijk nieuws.  

 

Werkwijze en samenstelling commissie 

Het jaarverslag van de klachtenadviescommissie wordt jaarlijks toegezonden aan De Woonkoepel. 

Ook de raad van commissarissen ontvangt elk jaar het jaarverslag.  

De commissie bestaat uit onafhankelijke leden. Zij hebben geen werkrelatie met één van de 

corporaties en zijn ook niet bestuurlijk betrokken bij een huurderbelangenvereniging.  

De zeven afzonderlijke corporaties hebben elk een ambtelijk secretaris beschikbaar gesteld, die 

de commissie in haar werk ondersteunt. 

 

Eind 2015 bestond de klachtenadviescommissie uit: 

• de heer J. ter Schegget, voorzitter (huurderslid) 

• mevrouw C.B. Bos, plaatsvervangend voorzitter (onafhankelijk lid) 

• mevrouw V.T.M. Bonke-Nijensteen, huurderslid 

• mevrouw M. Knigge, onafhankelijk lid 

• de heer S. Scheve, huurderslid 

• de heer W. Verweij, onafhankelijk lid 

 

Het secretariaat wordt verzorgd door: 

• mevrouw F. Folkerts-Diekman, ambtelijk secretaris deltaWonen 

• mevrouw M. Vakkert, ambtelijk secretaris Openbaar Belang 

• de heer E. Menzo, ambtelijk secretaris Beter Wonen IJsselmuiden 

• de heer J. van Hittersum, ambtelijk secretaris SallandWonen 

• mevrouw E. Hoogland, ambtelijk secretaris SWZ 

• de heer C. Naberman, ambtelijk secretaris Beter Wonen Vechtdal 

• mevrouw I. van den Berg, ambtelijk secretaris Woonstichting Vechthorst 
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5.3 (Samen)werken in de organisatie 

Binnen SWZ streven we naar het samenwerken in een platte organisatie. In 2015 bestond die uit 

de afdelingen Vastgoed, Wonen en Middelen en ter ondersteuning de afdelingen Staf, Business 

Control en Officemanagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Ziekteverzuim en Arbo 

 

  
 

2015 2014   

 

 

  
Verzuimpercentage 

 
3,79% 4,56% -0,76% 

Verzuimfrequentie 
 

0,95 1,03 -0,08 

Gem. duur per verzuim (uren) 
 

14,68  18,05 -3,37 

 

Zowel het ziekteverzuim, de verzuimfrequentie als de gemiddelde verzuimduur namen in 2015 

af. Dit betekent dat er gemiddeld minder ziekmeldingen zijn geweest en dat de ziekmeldingen 

gemiddeld minder lang duurden. Het kortdurend en middellange verzuim is ongeveer gelijk 

gebleven. Het verzuim langer dan 6 maanden is flink afgenomen ten opzichte van 2014. Bij de 

verzuimgevallen waar we langduriger uitval verwachten, wordt adequaat samengewerkt tussen 

medewerker, leidinggevende en arbodienst. Hierdoor kunnen we vaak een vlotte re-integratie 

bewerkstelligen. Een aandachtspunt is het verzuim als gevolg van werkdruk gerelateerde 

klachten.  

 

In 2015 is in samenwerking met de arbodienst de Risico Inventarisatie en Evaluatie geactuali-

seerd. Hieruit bleek dat veel zaken rondom eventuele arbeidsrisico's al goed geregeld zijn. De 

aandachtspunten zijn in een plan van aanpak opgenomen en er is gestart met de uitvoering 

hiervan. In 2015 is een nieuw agressieprotocol gelanceerd. Het nieuwe protocol geeft een 

eenduidige richtlijn zodat we als organisatie weten hoe we omgaan met agressie. In het najaar 
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hebben agressietrainingen plaatsgevonden voor alle medewerkers, het protocol is daarbij als 

leidraad gebruikt.  

 

5.5 Ontwikkelen van medewerkers 

Functiegerelateerde opleidingen 

In 2015 hebben ongeveer 40 medewerkers één of meerdere functiegerelateerde opleidingen of 

trainingen gevolgd. Dit betreft zowel opleidingen als eendaagse seminars en certificeringen. 

Daarnaast zijn er diverse incompany trainingen geweest, zoals de agressietraining voor de gehele 

organisatie, maar ook op het gebied van verwarmings- en lifttechniek, huurrecht en asbest. In 

2015 is 73% van het beschikbare functiegerichte opleidingsbudget à € 110.000,- besteed (in 

2014 was dat 89% van het totale beschikbare opleidingsbudget à € 120.000,-). Onderstaande 

grafiek geeft hiervan een beeld:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopbaanontwikkelingsbudget 

In 2015 hebben 15 medewerkers het loopbaanbudget aangesproken om een opleiding of training 

te bekostigen. Dit zijn er ongeveer evenveel als in 2014. Er is wel ruim € 10.000,- meer dan in 

2014 uitgegeven aan loopbaangerichte opleidingen. De opleidingen die zijn (of nog worden) 

gevolgd, zijn van uiteenlopende aard. Soms is er sprake van opleidingen die een extra verdieping 

aan de eigen functie geven, maar er zijn ook medewerkers die zich richten op opleidingen die 

hun kansen op de externe arbeidsmarkt vergroten. Verder heeft een aantal medewerkers van 55 

jaar en ouder gebruik gemaakt van de mogelijkheid leeftijdsuren aan te kopen uit het 

loopbaanontwikkelingsbudget. Het aantal medewerkers dat hiervan gebruik heeft gemaakt is 

gelijk gebleven. Wel zijn er soms met terugwerkende kracht 55+ uren aangekocht, waardoor de 

besteding dit jaar hoger is dan in 2014. 
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Medewerkersonderzoek 

In 2015 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd door Effectory. SWZ scoort een 8 op algemene 

tevredenheid. Met dit cijfer scoren we hoger dan de gemiddelde corporatie, die 7,4 scoort. Het 

cijfer is exact hetzelfde als in 2011. Wel zijn er per afdeling soms flinke verschillen. Per afdeling 

is ingezoomd op de resultaten en een verbeterplan opgesteld.  

 

Lunchbijeenkomsten 

In 2015 zijn lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin de directeur-bestuurder en medewerkers 

van diverse afdelingen van gedachten wisselen zonder een strakke agenda. Elke maand wordt een 

groep medewerkers hiervoor uitgenodigd.  

 

Stimuleren inzetbaarheid van medewerkers 

Brede inzetbaarheid van medewerkers staat bij SWZ hoog op de agenda. In 2015 zijn 3 mensen 

doorgestroomd naar een andere functie binnen SWZ. Daarnaast heeft een aantal medewerkers 

naast hun eigen functie andere taken opgepakt, soms in een tijdelijk vorm als werkervarings-

plaats. 

 

Samenwerken met andere corporaties op het gebied van loopbaan en mobiliteit 

SWZ heeft zich in 2015 aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband Stedendriehoek 

e.o. met als doel een impuls te geven aan de samenwerking op het gebied van loopbaan en 

mobiliteit.  

 

5.6 Ondernemingsraad  

Binnen SWZ is een Ondernemingsraad actief. Zij behartigen de belangen van het personeel van 

SWZ. Met de Ondernemingsraad is in 2015 over tal van onderwerpen die de organisatie en het 

personeel betreffen, overleg gevoerd. Meer informatie over de activiteiten van de Ondernemings-

raad is terug te vinden in het eigen verslag, dat is opgenomen in bijlage 3 bij dit verslag.  
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6. Samenwerking met  
 

Het handelen van SWZ staat of valt met de externe legitimatie. We hebben op lokaal niveau 

aandacht voor de maatschappelijke belanghouders en willen de belanghouders graag betrekken 

en invloed laten uitoefenen op onze strategische keuzes. Met belanghouders vindt daarvoor, 

formeel en informeel, frequent intensief overleg plaats en worden prestatieafspraken gemaakt.  

 

6.1 HBV De Woonkoepel  

Een van de belangrijkste stakeholders van SWZ is huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel. 

Zij vertegenwoordigen de belangen van de huurders van SWZ. Zowel SWZ als De Woonkoepel 

onderkennen het belang van een goede samenwerking. De afspraken zijn vastgesteld in een 

samenwerkingsovereenkomst. Hierin is opgenomen dat De Woonkoepel een recht van voordracht 

heeft voor twee leden van de raad van commissarissen (RvC). In de samenwerkingsovereenkomst 

zijn ook de onderwerpen benoemd (conform de Wet overleg huurder verhuurder) waarover De 

Woonkoepel een informatierecht, een instemmingsrecht en een adviesrecht heeft. Deze 

samenwerkingsovereenkomst is in 2015 tegen het licht gehouden en aangepast aan de eisen van 

de Woningwet. Vaststelling van de aangepaste overeenkomst vindt in 2016 plaats. De 

Woonkoepel is op tal van onderwerpen inhoudelijk betrokken en om een standpunt gevraagd. In 

2015 waren dat onder meer het huurbeleid, het strategisch voorraadbeleid (inclusief de 

aanpassing van de verkoopvijver), de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting en de 

prestatieafspraken. De onderwerpen waarover wordt gesproken, worden ieder jaar opgenomen in 

een spoorboekje. Hiermee wordt helder welke zaken op de agenda komen. Het bestuur van De 

Woonkoepel wordt inhoudelijk ondersteund door een extern adviseur. De samenwerking is 

positief verlopen. Aan de ondersteuning van de activiteiten van De Woonkoepel is in 2015 een 

bedrag van € 48.025 besteed. Voor de inhoud van de activiteiten wordt verwezen naar het eigen 

verslag van De Woonkoepel, dat is opgenomen als bijlage 4 bij dit jaarverslag.  

 

6.2 Gemeente Zwolle 

Een andere belangrijke stakeholder is de gemeente Zwolle. Met prestatieafspraken, die tot 2015 

tussen de gemeente en de corporaties werden gemaakt, wordt gestuurd op het realiseren van de 

volkshuisvestelijke opgaven in de stad. In het voorjaar van 2015 zijn de prestatieafspraken voor 

het jaar 2015 overeengekomen. Deze maakten onderdeel uit van de prestatieafspraken 2013-

2017 en betroffen een actualisering. Ook aan de Zwolse huurdersorganisaties is over deze 

actualisering een mening gevraagd. Zij konden zich in de gemaakte afspraken vinden.  

 

In de loop van 2015 is invulling gegeven aan een nieuw proces om te komen tot prestatie-

afspraken 2016-2019 op gemeentelijk niveau, passend binnen de nieuwe Woningwet. Hierbij is 

de rol van de huurdersorganisaties veel nadrukkelijker vorm gegeven. Onder externe begeleiding 

zijn de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties met elkaar in gesprek 

gegaan over de thema's die in de afspraken een plek moesten krijgen. Dit betreft de volgende 

thema's: 

• Organisatie en samenwerking 

• Omvang van de sociale voorraad en betaalbaarheid  

• Nieuwbouwopgave 

• Duurzaamheid en energiebesparing 

• Natuurlijke wijkvernieuwing en leefbaarheid 

• Wonen en zorg 
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Via ambtelijke voorbereiding zijn deze thema's inhoudelijk gevuld. Ondertekening van de 

afspraken voor 2016-2019, met een verbijzondering voor de activiteiten in 2016, vindt plaats 

begin 2016.  

 

In 2015 heeft vier maal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de bestuurders van de 

Zwolse corporaties en de wethouder met de beleidsterreinen Sociale zaken, Werkgelegenheid, 

Zorg en Wonen. Met de gemeenteraad zijn diverse contacten geweest in de vorm van 

presentaties, externe deskundigheid en bilateraal overleg.  

 

6.3 Overige belanghouders 

SWZ heeft regelmatig contact met belanghouders op het gebied van zorg en welzijn. Op bestuur-

lijk niveau is het overleg binnen WWZ038 en het Platform WWZ waardevol. Op medewerkersniveau 

vindt ook overleg plaats over projecten op wijk- en buurtniveau en de wijze waarop wij elkaar in 

activiteiten kunnen ondersteunen. We trekken geregeld samen op in situaties van overlast en 

verwijzen door als we persoonlijke problematiek signaleren. 

 

Met de andere twee woningcorporaties die in Zwolle actief zijn, heeft SWZ regelmatig overleg. Het 

overleg op bestuurlijk niveau richt zich op beleids- en organisatieontwikkelingen en het bestuur-

lijk overleg met de gemeente. Het overleg op medewerkersniveau richt zich bijvoorbeeld op de 

gezamenlijke uitvoering van de woonruimteverdeling, de voorbereiding van de prestatie-

afspraken en het huurbeleid. In 2015 is gezamenlijk met de gemeente en de huurders-

organisaties de discussie over betaalbaarheid gevoerd. Deze is afgerond in de betaalbaarheids-

agenda, die concreet vertaald is en wordt in de prestatie-afspraken en het huurbeleid van de 

afzonderlijke corporaties. 

 

SWZ participeert in het NoWoZo – overleg van corporaties in Noord- en West-Overijssel en is lid 

van Aedes.  

 

6.4 Visitatie 2015 

SWZ heeft zich in de visitatie laten beoordelen op de maatschappelijke prestaties over de periode 

2011-2014. Een nuttig instrument ook in de verantwoording naar onze belanghouders. SWZ 

wordt door haar belanghouders gezien als een degelijk en sociaal bewogen corporatie. We 

presteren bovendien met grote betrokkenheid, op alle niveaus in de organisatie, bij het invulling 

geven aan de lokale volkshuisvestelijke opgaven in de stad Zwolle. We hebben een open 

grondhouding, zijn makkelijk benaderbaar en op strategisch niveau ervaren belanghebbenden 

dat ze invloed hebben op de te maken keuzes. Vanuit deze grondhouding zijn we onder andere 

in staat geweest als corporaties gezamenlijk in samenwerking met de gemeente Zwolle de 

prestatieafspraken te realiseren. Bij het voorgenomen verbeterprogramma 'Slim en Klantgericht' 

betrekken we de verbeterpunten die op het terrein van bedrijfsvoering, dienstverlening en het 

optimaliseren van de relatie met de belanghouders, zijn aangedragen. Naar aanleiding van de 

beoordeling van de governance in het visitatierapport zijn inmiddels de nodige acties in gang 

gezet.  

 

6.5  Overzicht belanghouderscontacten 

In bijlage 5 is een overzicht gegeven van de belanghouders die we als SWZ onderscheiden en de 

contacten de we met hen onderhouden. 
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6.6 Sponsoring  

In de nieuwe Woningwet is bepaald dat corporaties enkel nog mogen bijdragen aan de 

leefbaarheid in de vorm van: 

- woonmaatschappelijk werk waartoe mede behoort het leveren van een bijdrage aan 

uitvoering van achter-de-voordeur-programma's (werk huismeesters) 

- aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe nabijheid van 

woongelegenheden of andere onroerende zaken van de corporatie 

- bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, 

ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de veiligheid 

 

SWZ mag binnen redelijke normen initiatieven van haar eigen huurders ondersteunen, als 

deze initiatieven direct te maken hebben met leefbaarheid. Deze wetswijziging maakt dat 

sponsoring niet meer is toegestaan en dat SWZ een budget heeft voor leefbaarheid waaruit 

bepaalde activiteiten gefinancierd worden. 
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7.  Governance  
 

7.1 Bestuur  

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit betekent dat het bestuur 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de financiering, 

het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van 

deelnemingen van de organisatie. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de naleving van 

alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico verbonden aan de 

activiteiten van de organisatie. Het bestuur weegt ook de belangen af van andere organisaties die 

met de werkzaamheden van SWZ verbonden zijn (stakeholders). Het bestuur legt over haar 

werkzaamheden verantwoording af aan de raad van commissarissen (RvC). Daartoe verschaft het 

bestuur tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de RvC. 

 

Met ingang van 1 januari 2015 is mevrouw Monique Boeijen benoemd als directeur-bestuurder 

van SWZ. De aanstelling als bestuurder is voor een termijn van 4 jaar, de arbeidsovereenkomst is 

voor onbepaalde tijd.  

 

Als directeur-bestuurder van SWZ is Monique Boeijen ook:  

• lid van het bestuur van de Stichting Gereglementeerd Eigendom Zwolle  

• lid van het bestuur van de Stichting Earthship Zwolle 

• lid van de kandidaatstellingscommissie van het Aedes-bestuur (tot april 2015) 

• lid van het bestuur van het netwerk Vrouwelijke Managers Woningcorporaties  

Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Amaris Zorggroep  

 

In het kader van de eisen rond Permanente Educatie heeft Monique Boeijen in 2015 een totaal van 

76 PE punten behaald. Dit betekent dat op het totale aantal van 108 PE punten voor de jaren 

2015-2016-2017, voor de jaren 2016-2017 nog 32 PE punten behaald dienen te worden.  

 

Bestuursbesluiten worden genomen in de vergaderingen van het Management Team (MT). Dit MT 

bestaat uit de managers van de afdelingen Wonen, Vastgoed en Middelen.  

De belangrijkste bestuursbesluiten in 2015 hebben betrekking op de herijking van het onder-

nemingsplan, de huurverhoging 2015, de aanpassing van streefhuren in het kader van passend 

toewijzen, de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening, de vaststelling van het jaarplan 

2016, de portefeuillestrategie, het programma van eisen, de herijking van de verkoopportefeuille, 

externe beoordelingen van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW), Autoriteit woningcorporaties (Aw), de visitatie, het treasurystatuut en 

-jaarplan, het investeringsstatuut, de uitbreiding van het aanbod zonne-energie, diverse 

personeelsaangelegenheden (ontslag, verlenging contacten, integriteitsbeleid e.d.), de toekomst 

van de Stichting Gereglementeerd Eigendom, verkoop grond Berkum-Veldhoek en de 

implementatie van ketensamenwerking bij schilderwerkzaamheden. Daarnaast zijn besluiten 

genomen over de diverse fasedocumenten rond nieuwbouwprojecten, zoals de Bachlaan (fase 1 

en fase 2), de Geert Grootestraat, Ittersumerlanden, Muziekwijk en woonwagens en rond 

verbeterprojecten, zoals de Haringvliet-Dollard, Pieter Steynstraat, eengezinswoningen Geert 

Grootestraat en Tuinstraat.  

 

7.2 Raad van commissarissen  

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene 

gang van zaken in de organisatie. Daarnaast staat hij het bestuur met raad ter zijde. Hij richt zich 

bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie. De raad van commissarissen 
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bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen specifiek kennisgebied, en is zodanig samengesteld 

dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en 

kritisch kunnen opereren. In 2015 is gediscussieerd over de vormgeving van het toezichts- en 

toetsingskader. Dit heeft geresulteerd in een toezichtsvisie en in een overzicht van activiteiten 

om het toezichts- en toetsingskader samen te stellen, dan wel waar nodig te actualiseren naar de 

eisen uit de Woningwet en de Governance Code. Zowel het bestuur als de raad van 

commissarissen onderschrijven de bepalingen uit de Governance Code zoals die in 2015 is 

gewijzigd. In hoofdstuk 8 doet de raad van commissarissen verslag van de activiteiten in 2015.  

 

7.3 Auditcommissie 

De auditcommissie uit de raad van commissarissen heeft voorafgaand aan de vergadering van de 

raad van commissarissen een eigen bijeenkomst. In deze vergaderingen komen onder andere de 

kwartaalrapportages, het treasurystatuut, het treasuryjaarplan, veranderingen in waarderings-

grondslagen, het jaarplan en de jaarstukken aan de orde. Indien noodzakelijk is hierbij ook de 

accountant of de treasury adviseur aanwezig. In 2015 heeft - als gevolg van de wisseling van 

accountant - geen apart gesprek plaatsgevonden tussen de auditcommissie en de accountant, 

zonder de aanwezigheid van de bestuurder.  

 

7.4 Interne controle        

Het huidige intern controleplan is ingericht naar vier prestatievelden en bestaat uit 50 interne 

controles met een bepaalde frequentie. De frequentie ligt hoger als geconstateerd wordt dat er 

verbeteringen nodig zijn. Bevindingen worden gerapporteerd aan de manager/proceseigenaar en 

in samenspraak worden vervolgacties uitgezet. De interne controles worden uitgevoerd door de 

financial controller tijdens het samenstellen van de kwartaalrapportage of jaarrekening. Het doel 

van het interne controleplan is om te toetsen hoe effectief en efficiënt de organisatie is in de 

uitvoering van haar processen. Er wordt gekeken naar de beheersing van de budgetten versus 

kosten en uitgaven en de realisatie van activiteiten ten opzichte van meetpunten en concrete 

streefgetallen (kpi's). Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop SWZ in 

het kader van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het 

controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen 

en het afleggen van verantwoording. Er zijn in 2015 diverse interne controles uitgevoerd door 

Control. De bevindingen zijn tijdens de interim controle met de accountant besproken.  

Veel zaken zijn weliswaar binnen SWZ geregeld. Echter ook wordt geconstateerd dat dit beleid 

nog niet altijd is gecentraliseerd en geformaliseerd. In 2015 is binnen SWZ de functie van 

business controller ingevuld, direct onder aansturing van de directeur-bestuurder. Hiermee is 

uitvoering gegeven aan de bepaling in de Woningwet, om de interne controle binnen 

woningcorporaties te versterken. Het centraliseren en formaliseren van het beleid binnen SWZ 

met daaraan gekoppeld een vernieuwd intern controleplan wordt in 2016 een belangrijke taak 

voor de business controller.  

 

7.5 Risicobeheersing    

Risicobeheersing is het identificeren en beoordelen van potentiële gebeurtenissen, welke invloed 

kunnen hebben op het bereiken van onze doelstellingen. De opzet is deze zodanig te beheersen 

dat deze binnen de risicobereidheid vallen van onze corporatie en dat een redelijke zekerheid 

bestaat ten aanzien van het daadwerkelijk halen van onze doelstellingen. Door SWZ wordt op de 

belangrijkste aandachtsgebieden actief op risicobeheersing gestuurd. De verdeling van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden is over het algemeen op een adequate wijze geregeld. 

Ontwikkelingen in 2015 binnen SWZ op dit gebied zijn het door de raad van commissarissen 

goedgekeurde investeringsstatuut en de gevolgen van de nieuwe woningwet. Aanbevelingen van 
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onze externe accountant met betrekking tot de procuratieregeling en het aanbestedingsbeleid 

worden in 2016 geëffectueerd. Verdere formalisering van het beleid op gebied van risico-

beheersing en interne controle wordt in 2016 verder uitgewerkt, waarbij aanbevelingen van onze 

externe accountant worden meegenomen.  

 

De aandachtsgebieden met betrekking tot de risicobeheersing binnen SWZ in 2015 zijn: 

• Strategische risico's 

• Financiële risico's 

• Organisatorische risico’s 

• Grondposities- en projectontwikkelingsrisico’s 

• Operationele risico's  

 

In onderstaande risicotabel zijn de belangrijkste risico´s weergegeven met daarbij de interne 

beheersingsmaatregelen, de risicobereid en de risicoscore binnen SWZ. De indeling van de 

risicobereidheid en de risicoscore is in onderstaande tabel aangegeven met laag, midden en 

hoog. Uitgangspunt is dat SWZ voor haar belangrijkste risico´s inzet op zowel een lage 

risicobereidheid als een lage risicoscore.   

 

Risico Beheersingsmaatregelen Risico- bereidheid 

 

laag, midden of 

hoog 

Risicoscore 

 

laag, midden of 

hoog 

Strategische risico’s 

Risico’s op het gebied 

van wet- en 

regelgeving 

Inrekenen (potentiële) overheids- of 

sectorheffingen en scenario’s 

opstellen en doorrekenen. 

laag laag 

 Strak proces voor toewijzingen aan 

de doelgroep en monitoring t.o.v. de 

95% norm. 

laag midden 

Woningmarktrisico Aanbod zo goed mogelijk 

afgestemd op de vraag zodat op 

basis van de passendheidscriteria 

een evenwichtige toewijzing van 

sociale huurwoningen kan 

plaatsvinden (gelijke kansen).  

laag midden 

 In ons SVB-proces monitoren wij op 

basis van gemeenteljke informatie 

de bevolkingsgroei in de stad en 

acteren op basis van onze 

(financiële) mogelijkheden hierop. 

laag laag 

Financiële risico’s 

Financieringsrisico’s Treasurystatuut laag laag 

 Maximaal renterisico 15% laag laag 

 Sturen op het blijvend voldoen aan 

de ratio’s van WSW voor facilitering 

geborgde financiering. 

laag laag 

 Toepassen interne financiële ratio’s. laag laag 

 Sturen op operationele kasstromen. laag laag 
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Organisatorische risico’s 

Externe compliance 

risico’s 

Onafhankelijke positie en inbedding 

afdeling Planning & Control binnen 

de organisatie. 

laag midden 

 Toezicht- en toetsingskader voor 

Raad van Commissarissen 

laag midden 

 4-jaarlijkse visitatie laag laag 

Interne compliance 

risico’s 

Integriteitscode laag laag 

 Klokkenluidersregeling laag laag 

 Vertrouwenspersonen (in- en 

extern). 

laag laag 

 Internetprotocol, en inkoopregels bij 

privé aankopen. 

laag laag 

Risico’s van grondposities en projectontwikkeling 

Ontwikkelingsrisico’s Investeringsstatuut. laag midden 

 Afstoten/beperken posities laag laag 

 Fasedocumenten (inclusief 

besluitvorming) met hierop 

afgestemde mandatering, 

risicoparagraaf. 

laag laag 

Operationele risico’s 

Informatisering 

risico’s 

Service level agreements afgesloten 

voor continuïteit voorzieningen. 

laag laag 

 Databeveiliging d.m.v. 

toegangsbevoegdheden. 

laag midden 

Fiscale risico’s Kennis- en bewustzijns-

bevorderingssessies met 

betrokkenen. 

laag midden 

 Toepassen WKA-maatregelen. laag laag 

 Gebruik van externe deskundigheid. laag laag 

Leveranciersrisico’s Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

vastgesteld. 

laag midden 

 Opvraag en monitoring systeem 

actuele financiële situatie 

belangrijkste leveranciers bij 

Graydon. 

laag laag 

Risico’s 

samenhangend met 

het vastgoed 

Driejaarlijkse onderhoudsinspectie 

van ons bezit (minimaal 

onderhoudsklasse 3) 

laag laag 

 Calamiteitenplan laag midden 

Procuratierisico’s Bevoegdheden vastgelegd en 

controle hierop. 

laag midden 
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Korte toelichting op tabel: 

Waar in bovenstaande tabel risicobereidheid en risicoscore afwijken vinden extra acties plaats 

binnen SWZ om deze weer in evenwicht te brengen. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

 

Vanaf 1 januari 2016 vindt passend toewijzen plaats, waarbij wordt ingezet op extra controles, 

zowel ten aanzien van de 95% norm als een evenredige verdeling van de toewijzingen naar 

inkomenscategorieën. Het interne controle plan wordt in 2016 geactualiseerd als gevolg van ons 

in komend jaar uit te voeren risicobeleid. Mede als gevolg van de nieuwe woningwet wordt een 

nieuw toezicht- en toetsingskader binnen SWZ opgesteld. In ons investeringsstatuut ontbreken 

nog de rendementseisen. Deze worden in 2016 uitgewerkt en in het statuut opgenomen.  

In 2016 worden onze systemen verder beveiligd door een verdere verfijnde toegangscontrole op 

de verschillende data. In het nieuwe jaar zullen kennissessies worden gehouden met onze 

fiscalist om fiscaliteit nog beter in te bedden in onze organisatie. Het huidige 

aanbestedingsbeleid wordt in 2016 geactualiseerd, zodat deze voldoet aan de huidige 

marktomstandigheden. Verder vindt in 2016 een herijking van ons calamiteitenplaats plaats. 

 

7.6 Extern toezicht     

In 2015 heeft een governance-toets plaatsgevonden door de Inspectie Leefomgeving en 

Transport. Het overall oordeel was dat er binnen SWZ sprake was van goede governance. Wel is 

vastgesteld dat op drie punten niet voldaan werd aan de Governance Code. Het betrof hier de 

vastlegging van de benoeming van de directeur-bestuurder voor 4 jaar, de beschikbaarheid van 

de integriteitscode via de website en het toetsingskader voor investeringen en verbindingen. Op 

het verbindingsstatuut na zijn alle punten inmiddels gerealiseerd. Het verbindingsstatuut zal in 

2016 worden gerealiseerd. 

 

Het WSW heeft een risicobeoordeling van SWZ uitgevoerd, aan de hand van 24 nader omschreven 

business-risks. Hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Wel heeft het WSW 

gevraagd om voor 1 juli 2016 meer informatie aan te leveren over:  

• de portefeuillestrategie  

• het huurbeleid 

• het risicomanagement 

• de financieringsstrategie 

Het WSW heeft voor SWZ een borgbaarheidsverklaring afgegeven en het borgingsplafond opnieuw 

vastgesteld, zodat de benodigde financiering kan worden aangetrokken voor de voorgenomen 

investeringen.  

 

De Toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties gaf een financiële beoordeling van SWZ op 

basis van de verantwoordingsgegevens over 2014 en de prognosegegevens 2015-2019. Er was 

bij deze beoordeling geen reden voor opmerkingen dan wel het doen van interventies en/of 

verder onderzoek.  

De Oordeelsbrief van de Autoriteit woningcorporaties gaf een beoordeling op rechtmatigheid, 

governance en integriteit op basis van de verantwoordingsgegevens over 2014. Ook deze 

beoordeling leidde niet tot bijzondere opmerkingen. Wel is aandacht gevraagd voor de 

oordeelsonthouding door de accountant als gevolg van de ontoegankelijkheid van de 

huuradministratie van de intermediaire verhuringen.  

 

7.7 Deelnemingen 

In dit jaarverslag zijn onder bijlage 7 de deelnemingen en verbindingen met een toelichting 

opgenomen.  
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8.  Verslag van de raad van commissarissen  
 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het interne toezicht binnen SWZ. De taken 

en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van SWZ 

en het reglement van de raad van commissarissen.  

Het toezicht omvat in ieder geval: 

• de realisatie van de doelstellingen van de corporatie 

• de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de corporatie 

• het toezicht op en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen 

• het kwaliteitsbeleid 

• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 

• de financiële verslaglegging 

• de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving 

• het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen 

 

Binnen de raad van commissarissen zijn de auditcommissie en remuneratiecommissie actief. In 

dit hoofdstuk doet de raad van commissarissen verslag van haar activiteiten in 2015. 

 

8.1 Samenstelling 

De samenstelling van de raad van commissarissen is gedurende 2015: 
 

Naam Geb. datum Functie Benoemd* Herbenoemd Aftredend*  
 

Jacob Kielman 30-09-1951  Voorzitter  2009  2013 2017 Niet 

John van der Meer 01-09-1951  Lid  2010  2014 2018 Niet 

Theun Oosterhuis 29-03-1952  Vice 
 voorzitter 

 2010  2014 2018 Niet 

Ellen Kruize 30-10-1963  Lid  2012  2016 2020 Niet 

Magriet van der Werff 27-02-1961  Lid  2012  2016 2020 Niet 

 * de jaartallen hebben betrekking op 1 januari van dat jaar m.u.v. T. Oosterhuis (7 februari 2018) 

 

Voor een overzicht van de huidige functie, de relevante nevenfuncties en de behaalde PE punten 

in 2015 wordt verwezen naar paragraaf 8.7 (Functies raad van commissarissen).  

 

In juni 2015 zijn op voordracht van De Woonkoepel de commissarissen Ellen Kruize en Magriet 

van der Werff herbenoemd voor een tweede termijn per 1 januari 2016. Jacob Kielman heeft met 

ingang van 16 december 2015 zijn voorzitterschap beëindigd, evenals zijn lidmaatschap van de 

raad van commissarissen. Op 8 januari 2016 is Theun Oosterhuis benoemd tot voorzitter van de 

raad van commissarissen. Met ingang van 1 februari 2016 heeft Magriet van der Werf zich in 

verband met persoonlijke omstandigheden teruggetrokken voor een tweede termijn als 

commissaris. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de werving. Het betreft de werving van 

een voorzitter en lid, alsmede voor de vacatures die met ingang van 1 januari 2018 ontstaan.  

 

SWZ onderschrijft voor 2015 de regeling inzake de evenwichtige verdeling man/vrouw in het 

bestuur en de raad van commissarissen conform artikel 391.7 titel 9 boek 2 van het burgerlijk 

wetboek. Deze regeling is per 1 januari 2016 ingetrokken. 
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Onafhankelijkheid 

Alle commissarissen verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. Er 

hebben in 2015 geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. 

Er zijn ook geen agendapunten behandeld waarbij de onafhankelijkheid in het geding zou 

kunnen zijn. De raad van commissarissen is van mening dat zij zodanig is samengesteld, dat de 

taken naar behoren kunnen worden vervuld. De leden kunnen ten opzichte van elkaar 

onafhankelijk en kritisch opereren en beschikken over een aanvullend profiel qua kennis, 

ervaring en achtergrond. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van HBV De 

Woonkoepel.  

 

8.2 Vergaderingen 

In 2015 heeft de raad van commissarissen zeven keer vergaderd. Onderwerpen die onder meer 

op de agenda hebben gestaan, zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2014, de herijking van het 

ondernemingsplan, het investeringsstatuut, het strategisch voorraadbeheer (inclusief wijziging 

streefhuurbeleid), de verkoopportefeuille, de toezichtsvisie, de integriteitscode voor de raad van 

commissarissen, het treasurystatuut en -jaarplan, de visitatie, de audit planmatig onderhoud, het 

jaarplan 2016 en de meerjarenbegroting. Daarnaast zijn de kwartaalberichten besproken, de 

managementletter, de voorgenomen organisatiewijzigingen, de invulling van de controlfunctie en 

de voortgang van projecten. De vergadering over de goedkeuring van het jaarverslag heeft 

plaatsgevonden in aanwezigheid van de accountant. 

 

8.2.1  Bijzondere bijeenkomsten  

Naast de vergaderingen zijn vier specials georganiseerd, waarbij gebruik is gemaakt van externe 

deskundigheid. Een special had betrekking op het toezichts- en toetingskader, een op de 

gevolgen van de nieuwe Woningwet, een op het strategisch voorraadbeheer en de vertaling naar 

de meerjarenbegroting en een op een rondgang door het bezit in relatie tot het scheiden van 

wonen en zorg. Tevens hebben leden van de raad van commissarissen bijzondere bijeenkomsten 

bijgewoond, bijvoorbeeld in het kader van het inspectiebezoek van de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) en de visitatiecommissie. 

 

8.2.2 Auditcommissie 

De auditcommissie laat zich in haar werkzaamheden bijstaan door de directeur-bestuurder,  

de business-controller en de manager Middelen. De commissie is ingesteld om inhoud te geven 

aan de voorbereiding van de vergaderingen waar het gaat om risicobeheersing en controle, 

financiële informatievoorziening, wet- en regelgeving en de aanbevelingen van de accountant.  

De raad van commissarissen ontvangt een verslag van de beraadslagingen. De samenstelling  

van de auditcommissie is in 2015 als volgt: 

• John van der Meer, voorzitter 

• Theun Oosterhuis, lid 

De auditcommissie is zes keer bijeen geweest. Aan de orde kwamen onder andere de 

jaarstukken, de kwartaalberichten, de begroting 2016, risicomanagement, treasury jaarplan en  

de managementletter. Tevens is een aantal keer gesproken over de financiële verantwoording van 

projecten. Ook aan de orde kwamen de invulling van de controlfunctie (in verband met de 

uitdiensttreding van de controller medio 2014), de fiscale meerjarenpositie en het verplicht 

opnemen van een belastinglatentie, en de evaluatie van de externe accountant. Tevens is met de 

auditcommissies van de twee andere Zwolse corporaties gesproken over de voorgenomen 

opheffing van de Stichting Gereglementeerd Eigendom Zwolle. 
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8.2.3 Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie is ingesteld om inhoud te geven aan de werkgeversfunctie van de raad 

van commissarissen ten aanzien van de met de directeur-bestuurder gemaakte 

prestatieafspraken.  

De samenstelling van de remuneratiecommissie is in 2015 als volgt: 

• Ellen Kruize, voorzitter (sinds medio 2015, daarvoor lid)  

• Jacob Kielman, lid (sinds medio 2015, daarvoor voorzitter)  

De remuneratiecommissie is in 2015 tweemaal bijeen geweest, om werkafspraken met de 

directeur-bestuurder te maken. Deze worden begin 2016 geëvalueerd en beoordeeld.  

 

8.2.4 Zelfevaluatie raad van commissarissen  

Op 8 januari 2016 heeft de RvC van SWZ de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. 

Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

-‐ Verslag van de zelfevaluatie 2014;  

-‐ Audit rapport van de audit van ILT/Wonen maart 2015; 

-‐ Concept visitatie rapport december 2015; 

-‐ Inbreng van de bestuurder januari 2016. 

In het rapport van de zelfevaluatie zijn kritiekpunten geformuleerd met betrekking tot 

de teameffectiviteit RvC, het toetsing- en toezichtkader, werkgeversrol en de rol bij strategische 

onderwerpen. 

Naar aanleiding van de zelfevaluatie zijn acties geformuleerd.  

De bemerkingen in de audit van ILT/Wonen en het conceptvisitatierapport komen in hoge mate 

overeen met de kritiekpunten uit de zelfevaluatie. 

 

De RvC constateert dat er verbeteringen op het terrein van governance zijn gerealiseerd. Het 

toezicht- en toetsingskader en de rol bij strategische onderwerpen zijn voor een belangrijk deel 

uitgewerkt. De overige onderwerpen zijn echter nog niet voldoende opgepakt.  

Voor 2016 zijn de volgende acties geformuleerd: 

-‐ het opstellen van een plan van aanpak voor de invulling van de vacatures in de RvC  

-‐ het verder oppakken van de verbeteringen van het 'toetsings- en toezichtkader' en de 

'werkgeversrol' 

-‐ relatie met de HBV De Woonkoepel bestendigen, in het bijzonder bij de werving van de 

huurderscommissaris.  

 

8.2.5  Externe accountant 

In 2015 heeft de auditcommissie een evaluatie uitgevoerd over de werkzaamheden van de 

accountant. Op basis van deze evaluatie heeft de raad van commissarissen op advies van de 

auditcommissie besloten een selectietraject uit te zetten voor een nieuwe accountant. De reden 

hiervoor was dat men niet geheel tevreden was over de wijze waarop Deloitte de accountantsrol 

vervulde. De opdracht voor de controle van de jaarrekening 2015 is uiteindelijk verstrekt aan EY.  

 

8.3  Governance Code Woningcorporaties 

De raad van commissarissen onderschrijft de bepalingen van de Governance Code 

Woningcorporaties, zoals deze in april 2015 van kracht zijn geworden. Over de bepalingen die 

(nog) niet zijn nageleefd, zijn heldere afspraken gemaakt. In 2015 is een toezichtsvisie en zijn de 

kaders voor het toezicht en toetsing opgesteld, alsmede een investeringsstatuut. Er is een 

reglement voor het bestuur en voor de raad van commissarissen en haar commissies in concept 

gereed. Dit laatste vervangt dan het vigerende reglement voor de raad van commissarissen. Zo 
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zal ook een verbindingenstatuut worden vormgegeven, zodat duidelijk wordt welke criteria 

worden gehanteerd bij het aangaan van een verbinding.  

 

8.4 Informatieverwerving en kennisontwikkeling 

Op diverse manieren verwerft de raad van commissarissen informatie voor een goede vervulling 

van haar taak. Veel informatie wordt verkregen via brancheorganisatie Aedes en de Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties. Dit als aanvulling op de informatie die door de directeur-

bestuurder wordt verstrekt via periodieke rapportages, specifieke notities en mondelinge 

toelichtingen tijdens de vergaderingen. Er zijn in 2015 bijeenkomsten van de Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) bezocht en publicaties bestudeerd. In paragraaf 9.7 

is tevens informatie opgenomen over de behaalde PE-punten in het kader van de eisen rond 

permanente educatie. Duidelijk is dat alle leden aan de gestelde eisen voldoen. De raad van 

commissarissen kan, indien gewenst, externe deskundigen inschakelen om zich te laten 

adviseren.  

 

8.5 Overleg met belanghouders 

De raad van commissarissen heeft in 2015 diverse malen gesproken met het bestuur van 

huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel. Daarbij is de relatie tussen SWZ en De Woonkoepel 

aan de orde geweest, alsmede de (bestuurs)ontwikkelingen binnen De Woonkoepel, het 

huurbeleid en de herbenoeming van de twee huurderscommissarissen. Ook is gesproken over de 

versterking van de adviesrol van De Woonkoepel door met financiële ondersteuning van SWZ 

gebruik te maken van externe deskundigheid. Tevens waren twee commissarissen aanwezig op 

de beide ledenvergaderingen van De Woonkoepel in 2015 en op de Huurdersdag. 

 

Ook heeft de raad van commissarissen tweemaal gesproken met de Ondernemingsraad. Bij dit 

gesprek was de directeur-bestuurder eenmaal niet aanwezig. Gesproken is over de ervaringen 

met de nieuwe directeur-bestuurder, de bedrijfskostenreductie, ontwikkelingen in de sector, de 

rol van commissarissen, optimalisatie bedrijfsvoering in relatie tot medewerkers, maar ook tot 

klimaat van het gebouw, het bestaansrecht van de Ondernemingsraad en de behoefte aan 

positieve sturing en -stemming.  

 

De raad van commissarissen heeft kennis genomen van het jaarverslag van de 

Klachtenadviescommissie.  

 

8.6 Beloning raad van commissarissen en directeur-bestuurder 

Voor de maximale beloning van commissarissen is de Wet normering topinkomens van 

toepassing. Daarbij wordt uitgegaan van een maximaal % ten opzichte van de beloning van de 

bestuurder. In 2015 is de beloning enigszins aangepast. Deze blijft ruim onder de maximaal 

toegestane beloning. Het betreft een beloning exclusief vergoedingen. 

 

 In % van 

bestuurder 

(klasse F) 

Maximaal 

toegestaan in 

2015 

Beloning 2014  Beloning 2015  

Voorzitter RvC 15% € 22.320 € 10.000 € 11.000 

Lid RvC 10% € 14.880 € 7.000 € 8.000 

 

De beloning van de directeur-bestuurder ligt onder de maximaal toegestane beloning op grond 

van de WNT2-staffel voor woningcorporaties (klasse F, € 148.800) en bedraagt € 139.527 

(inclusief werkgeversdeel pensioen).  
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8.7 Functies en PE punten leden raad van commissarissen     

 

Jacob Kielman, voorzitter tot 16 december 2015  

Hoofdfunctie: 

• directeur-bestuurder Stichting Woonborg te Vries 

Nevenfuncties: 

• voorzitter raad van commissarissen Linxtelecom b.v. te Amsterdam 

• voorzitter Beleggingsomissie Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen 

• voorzitter raad van commissarissen N.V. Rendo Holding te Meppel (sinds 13 februari 

2014) 

• lid raad van toezicht van Museum de Buitenplaats te Eelde  

• lid raad van toezicht van Groninger Museum te Groningen 

• penningmeester Coöperatieve boekhandel Boomker u.a. te Haren (mede-oprichter) 

Behaalde PE punten 2015: 10. 
 

Theun Oosterhuis, vicevoorzitter, voorzitter vanaf 8 januari 2016  

Hoofdfunctie: 

• adviseur/interim manager Oosterhuis-advies 

Nevenfuncties: 

• auditor visitatie woningcorporaties 

• voorzitter raad van commissarissen van Woonmensen in Apeldoorn 

• lid raad van advies van Mainplus BV te Rijswijk 

Behaalde PE punten 2015: 11. 
 
Ellen Kruize, lid 

Hoofdfunctie: 

• directeur Concel B.V. 

• voorzitter college van bestuur OSG Hengelo 

Nevenfuncties: 

• voorzitter raad van toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle 

• lid raad van toezicht AOC De Groene Welle Zwolle 

• voorzitter raad van toezicht Stichting Driezorg Zwolle 

Behaalde PE punten 2015: 11. 
 

Magriet van der Werff, lid tot 1 februari 2016  

Hoofdfunctie: 

• Klankbord voor Leiders magrietvanderwerff.nl 

Nevenfuncties: 

• lid van raad van toezicht van Bibliotheekservice Fryslân 

• vicevoorzitter Ombudscommissie Delfzijl 

• lid van de raad van toezicht Zorggroep Tangenborgh. 

Behaalde PE punten 2015: 10. 
 

John van der Meer, lid 

Hoofdfunctie: 

• directeur Meerpen BV en Meerpen Holding BV 

Nevenfuncties: 

• lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie van Bestuursstichting Lentis 

• lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie van Carint Reggeland Groep 

• lid raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie van Countus Groep BV 
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• lid van het bestuur en penningmeester van Alliance Française Twente (onbezoldigd) 

• lid van het bestuur en penningmeester van Vrienden van Rijksmuseum Twente 

(onbezoldigd) 

• lid van de raad van commissarissen Zorginstelling KWZA Zorgmensen, Apeldoorn en 

voorzitter auditcommissie.  

Behaalde PE punten 2015: 7. 
 

 

Nawoord van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SWZ 
 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verandering. De invoering van de herziene 

Woningwet betekent voor woningcorporaties een fundamentele wijziging. De rol en positie van de 

belangrijkste belanghouders de huurders en de gemeente is wettelijk verankerd en het “speel-

veld” van de corporatie moet primair gericht zijn op huurders die aangewezen zijn op een sociale 

huurwoning.  

 

Voor onze nieuwe in 2015 aangetreden bestuurder Monique Boeijen zoals dat heet een “mooie 

uitdaging”. Vol verve is dit opgepakt en we kunnen vaststellen dat we goed op koers liggen. De 

resultaten in het visitatierapport bevestigen dit. 

Voor commissarissen betekent de nieuwe Woningwet meer aandacht voor verantwoording en 

transparantie. Uit de zelfevaluatie van 2014 hebben we afgeleid dat we een helder toezichts-  

en toetsingskader moeten opstellen. Aan het eind van het verslagjaar hebben we vastgesteld  

dat dit nog niet is afgerond. Inmiddels hebben we een versnelling ingezet en begin 2016 ronden 

we dit af. 

Van commissarissen wordt ook een meer open relatie verwacht naar onze belanghouders, 

samengevat in het begrip “de aanspreekbare commissaris”.  

Zo hebben wij in het verslag jaar onze betrokkenheid met de HBV De Woonkoepel een nieuwe 

impuls gegeven en we zien een positieve ontwikkeling.  

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn er twee vacatures in de Raad door het vertrek van Magriet 

van de Werff en Jacob Kielman. Op deze plaats willen we onze waardering uitspreken voor hun 

inzet en betrokkenheid bij SWZ. De werving voor nieuwe commissarissen hebben we inmiddels 

gestart. 

 

Tot slot bedanken we het bestuur en betrokken medewerkers voor de grote inzet en behaalde 

resultaten. Samen gaan we met vertrouwen verder bouwen aan de kwaliteit van de 

volkshuisvesting in Zwolle. 

 

De Raad van Commissarissen. 

 

Theun Oosterhuis, voorzitter. 
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9. Financiële continuïteit  
 

9.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op de ontwikkeling in resultaat en kasstromen ten 

opzichte van vorig jaar en de begroting. Daarnaast wordt een doorkijkje gegeven naar de 

financiële situatie voor de komende 5 jaar, mede ook gezien de gewijzigde wetgeving rondom 

passend toewijzen en onze nieuwe portefeuillestrategie die in 2015 is opgesteld.  

 

9.2  Resultaatontwikkeling 2015 

Het resultaat in 2015 bedraagt € 4,0 miljoen positief tegenover een begroot positief resultaat van  

€ 4,5 miljoen. Hieronder een specificatie van de verschillen op hoofdlijnen met een korte 

toelichting erop (x € 1000). 

 

 

 

Bedrijfsopbrengsten 

De bedrijfsopbrengsten in 2015 liggen in lijn met de begroting. De hogere opbrengsten uit 

verkoop onroerend (€ 0,8 miljoen hoger) worden grotendeels gecompenseerd door lagere 

huuropbrengsten (€ 0,5 miljoen lager) en een verschuiving in de begroting tussen vergoedingen 

service kosten en daadwerkelijke service kosten (lagere vergoedingen en lagere service kosten).  

 

De lagere huuropbrengsten ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door een lagere, 

gemiddelde huurverhoging, meer leegstand door eerdere uitverhuizing, te hoog opgenomen 

huuraanpassing bij woningverbetering en een lagere opbrengst uit huurharmonisatie. 

 

 
  

 Begroot 2015 Realisatie 2015 Verschil 

Bedrijfsopbrengsten  55.671  55.754 83 

Bedrijfslasten  40.373 42.042 -1.669      

Financiële baten en lasten -10.817 -10.947 -130   

Vennootschapsbelasting 0  1.216  1.216  

    

Resultaat   4.481 3.981 -500 
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Bedrijfslasten 

 

 2015 Begroting 

2015 

Verschil 

Afschrijvingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

 

10.160 

 

10.429 

 

269 

Overige waardeveranderingen van materiële 

vaste activa en vastgoedportefeuille 

 

4.552 

 

1.566 

 

-2.986 

Lonen en salarissen 4.695 4.764 69 

Sociale lasten 732 770 38 

Pensioenlasten 774 893 119 

Lasten onderhoud 8.063 9.143 1.080 

Leefbaarheid 477 369 -108 

Lasten servicecontracten 1.640 2.303 663 

Verhuurder- en saneringsheffingen 4.592 4.438 -154 

Overige bedrijfslasten 6.357 5.698 -659 

    

Totaal bedrijfslasten 42.042 40.373 -1.669 

 

Hierna volgt een beknopte toelichting voor de meest belangrijke zaken: 

 

De post waardeveranderingen neemt enerzijds toe als gevolg van het treffen van een voorziening 

voor waardeveranderingen inzake project Bachlaan fase 2 en een hogere last voor de projecten 

Geert Groote 3 en 4 en Binnenhofjes 2 als gevolg van het passend toewijzen. Daarnaast is 

geconstateerd dat in voorgaande boekjaren ten onrechte geen voorziening is getroffen in 

verband met project Weezenlanden. Dit wordt deels gecompenseerd door een lagere onrendabele 

top dan verwacht op een aantal projecten die in 2015 financieel zijn afgerond en het gedeeltelijk 

terugnemen van een afboeking waardeverandering bestaand bezit. In de jaarrekening is een en 

ander verder toegelicht. 

 

Personeelskosten zijn vooral lager ten opzichte van begroot door een lagere formatie dan 

begroot en lagere pensioenlasten dan verwacht. 

 

De onderhoudslasten zijn lager dan begroot door een combinatie van factoren. Met betrekking 

tot planmatig onderhoud zijn de kosten lager dan begroot door een mix van positief 

aanbestedingsresultaat, tariefsvoordeel inzake BTW en beperkt minder uitgevoerde 

werkzaamheden. Dit is deels gecompenseerd door het naar voren halen van een aantal projecten 

die begin 2016 stonden gepland. Verder waren de kosten voor calamiteitenonderhoud lager dan 

begroot. Daarnaast waren de kosten voor mutatie onderhoud hoger dan begroot doordat wij 

relatief meer werden geconfronteerd met asbest en narenovaties. 

 

De overige bedrijfslasten zijn hoger dan begroot door het treffen van een voorziening in verband 

met de verwachte afvloeiingskosten van een aantal medewerkers in 2016. Daarnaast zijn in 2015 

de nodige kosten gemaakt in verband met het opstellen van het strategische voorraadbeleid. 

Voor meer details verwijzen wij naar de informatie in de jaarrekening. 
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Financiële baten en lasten 

De financiële lasten zijn licht hoger dan begroot. Door een lagere financieringskasstroom zijn de 

werkelijke rentelasten in verband met externe leningen lager dan begroot. Dit wordt echter 

gecompenseerd door hogere rentelasten uit hoofde van te betalen suppletie-aangiftes BTW en 

integratieheffing en een gedeeltelijke afwaardering van de lening op de Stichting 

Gereglementeerd Eigendom. 

 

Vennootschapsbelasting 

De bate van € 1,2 miljoen betreft het treffen van een latente belastingvordering in verband met 

toekomstig te verrekenen fiscale verliezen. Deze was niet begroot. Verwezen wordt ook naar 

paragraaf 9.5. 

 

9.3  Ontwikkeling kasstromen 

Hieronder een specificatie van de verschillen (x € 1.000) op hoofdlijnen met de begroting. 

 

 

Operationele kasstroom 

De operationele kasstroom is lager ten opzichte van de begroting door vooral een hoger 

werkkapitaal ten opzichte van begroot en een lagere huurontvangst dan begroot. Dit wordt deels 

positief beïnvloed door lagere uitgaven onderhoud. 

 

Investeringskasstroom 

De investeringskasstroom is belangrijk positiever dan begroot door hogere ontvangsten uit 

hoofde van verkopen onroerend goed (begroot € 6,2 miljoen, realisatie € 9,2 miljoen) en lagere 

uitgaven in verband met nieuwbouw en investeringen in verbeteringen (begroot € 13,9 miljoen, 

realisatie € 9,3 miljoen). Daarnaast waren meer uitgaven begroot in verband met vooral na te 

betalen BTW en integratieheffing. De werkelijke suppletie aangiftes zijn lager. Deze worden in 

2016 betaald.  

 

Hierna worden nog de meest belangrijke wijzigingen ten opzichte van de begroting toegelicht. 

 

Nieuwbouw huurwoningen 

In de wijk Pierik-Zuid zijn in 2015 28 appartementen en 7 eengezinswoningen opgeleverd. In de 

begrote kasstroom was nog rekening gehouden met een belangrijke uitgave in 2015. Deze heeft 

echter al eind 2014 plaatsgevonden.  

De gerealiseerde kasstroom is verder lager dan de begroting ten aanzien van vooral Bachlaan 

fase 1 en Geert Grote 3 en 4. De uitgaven hieromtrent zijn doorgeschoven naar latere jaren 

danwel worden uiteindelijk lager. 

Daarnaast is in 2015 een subsidie ontvangen in verband met het project in de Muziekwijk die niet 

was begroot.  

 

 

 Begroot 2015 Realisatie 2015 Verschil 

    

Operationele kasstroom  11.183 9.147  -2.036 

Investeringskasstroom  -12.703 -41 12.662      

Financieringskasstroom -847 -11.147 -10.300   

Afname geldmiddelen  -2.367 -2.041  326  
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Levensduurverlengende investeringen en energiebesparende maatregelen 

De in de begroting 2015 opgenomen levensduurverlengende investeringen en energiebesparende 

maatregelen zijn grotendeels binnen de hiervoor opgenomen budgetten gerealiseerd. Voor een 

verdere toelichting op deze projecten zie bijlage 1 van het jaarverslag.   

 

De investeringen in verbeteringen zijn hoger dan begroot door vooral het naar voren halen van 

een aantal projecten die in 2016 stonden gepland, deels gecompenseerd door voordelen uit 

hoofde van BTW en positieve aanbestedingsresultaten. 

 

Investeringen in activa ten dienste 

De investeringen in activa ten dienste bedragen € 0,2 miljoen (begroot € 0,1 miljoen). De 

toename wordt vooral veroorzaakt door het uitvoeren van een verbouwing van het kantoorpand 

in verband met brandveiligheid en de aanschaf van een auto ter vervanging van een lease auto. 

In 2015 zijn er geen uitgaven gedaan voor onderzoek en ontwikkeling. Dit is ook niet de 

verwachting voor 2016. 

 

Desinvestering in bestaand bezit 

De desinvestering in 2015 voor sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie heeft betrekking 

op de verkoop van 47 woningen uit bestaand bezit (de begroting was gebaseerd op de verkoop 

van 39 woningen). 

In 2014 zijn 70 woningen van Binnenhofjes 1 in Dieze gesloopt en is de grondkavel in 2015 

definitief verkocht. Het betreft een totale ontvangst van € 1,4 miljoen. 

 

Financieringskasstroom 

Als gevolg van de positieve mutaties in de investeringskasstroom was minder financiering 

benodigd. 

In het eerste kwartaal is een weeks roll-over lening aangetrokken van € 10 miljoen i.v.m. het 

verlagen van de kredietfaciliteit bij de ABN Amro van € 8,5 miljoen. In dit kader wordt opgemerkt 

dat wij in 2016 met de ABN een verlaging van de kredietfaciliteit zijn overeengekomen van € 5 

miljoen. Hierna resteert een faciliteit van € 3,5 miljoen bij de ABN Amro en de genoemde weeks 

roll-over lening. 

 

9.4  Solvabiliteit 

Op basis van historische kostprijs is de solvabiliteit licht verbeterd door het positieve resultaat 

2015. Op basis van bedrijfswaarde is de solvabiliteit nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 

voorgaand boekjaar. De bedrijfswaarde sec is weliswaar gedaald maar dit wordt grotendeels 

gecompenseerd door een netto daling in langlopende schulden van € 11 miljoen en een daling 

van de kortlopende schulden met € 5,3 miljoen. Voor een toelichting op de daling in 

bedrijfswaarde verwijzen wij naar de jaarrekening. 

 

9.5  Doorkijk naar de toekomst 

De basis van onze doorkijk naar de toekomst is gebaseerd op ons huidige ondernemingsplan 

2014-2017. De hierin opgenomen plannen zijn gebaseerd op ons goedgekeurde strategisch 

voorraadbeleid in 2015. 

Belangrijke ontwikkelingen in 2015 zoals de herziene woningwet brengen onzekerheden mee 

voor in de toekomst. Deze ontwikkelingen volgt SWZ nauwgezet om hierop tijdig te kunnen 

anticiperen. Voor onze huidige financiële doorrekening zijn in ieder geval de effecten van 

passend toewijzen meegenomen.  
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De definitieve keuzes omtrent daeb en niet-daebbezit moeten nog worden gemaakt. Om de 

financiële continuïteit te bewaken wordt gestuurd op de financial en business risks, zoals door 

het WSW gedefinieerd. Daarnaast is expliciet gedefinieerd dat we in de kopgroep willen blijven 

van de 30% woningcorporaties met lage bedrijfslasten op basis van de Aedes benchmark, zoals in 

2014 het geval was. 

 

Onze in 2015 opgestelde meerjarencijfers voldoen aan de criteria van het WSW zoals hierna 

weergegeven. Opgemerkt wordt dat het vreemd vermogen per VHE geen formele WSW norm is. 

 

        

WSW 

norm  2016 2017 2018 2019 2020 

Loan to Value bedrijfswaarde 

 

75,0 68,8 69,1 69,1 67,8 66,8 

Solvabiliteit bedrijfswaarde 

 

20,0 29,2 30,5 31,2 32,1 32,9 

ICR 

   

1,4 1,97 2,14 1,96 2,17 2,31 

DSCR 

   

1 1,38 1,43 1,46 1,46 1,49 

Vreemd vermogen per gewogen VHE  

(in € 1.000)  40,0 38,8 40,5 41,6 41,6 41,5 

 

Hieruit blijkt dat wij binnen de normen van het WSW blijven, waarbij voor 2017 en verder vooral 

een stijging in het vreemd vermogen per VHE is te zien. 

 

Bij de doorrekening van onze meerjarenbegroting 2016-2020 zijn de volgende economische 

parameters gehanteerd: 

 

Parameters 2016 2017 2018 2019 2020 

Prijsinflatie 1,40% 1,58% 1,71% 1,79% 2,00% 

Looninflatie 1,60% 2,02% 2,31% 2,52% 2,50% 

Bouwindex 1,60% 2,02% 2,31% 2,52% 2,50% 

Onderhoudsindex 1,60% 2,02% 2,31% 2,52% 2,50% 

Marktindex 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Korte rente 0,96% 1,65% 2,13% 2,47% 3,25% 

Opslag korte rente 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

Lange rente inclusief opslag 1,20% 1,99% 2,81% 3,40% 5,00% 

 

Overige uitgangspunten zijn: 

• Jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op prijsinflatie en huurharmonisatie 

• Jaarlijkse huurderving 0,75% (idem voorgaand boekjaar) 

• Mutatiegraad op basis van vijfjaars gemiddelde per complex en huurharmonisatie tot 78% 

van de gemiddelde streefhuur (idem voorgaand boekjaar); 

• Jaarlijkse stijging personeelskosten en vastgoed gerelateerde kosten o.b.v. van 

looninflatie; 

• Planmatig, klachten- en mutatieonderhoud conform onderhoudsbegroting o.b.v. de 

onderhoudsindex; 

• Een geschatte restwaarde van € 5.000 per sociale huurwoning. De disconteringsvoet 

bedraagt 5,0% (2014: 5,25%); 
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• De periode waarover de contante waarde wordt berekend loopt parallel met de geschatte 

levensduur van het vastgoed (variërend van 15-50 jaar). De minimale levensduur is 

gesteld op 15 jaar tenzij vanuit besluitvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is 

(idem voorgaand boekjaar); 

• De saneringsheffing van de Autoriteit woningcorporaties en de te betalen belastingen 

maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde (idem voorgaand boekjaar); 

• Leefbaarheidsuitgaven in verband met dak- en thuislozenopvang zijn meegenomen in de 

berekening van de bedrijfswaarde (idem voorgaand boekjaar); 

• De verhuurderheffing wordt gedurende de restant exploitatieduur volledig ingerekend 

(idem voorgaand boekjaar). 

 

De bovenstaande uitgangspunten gelden ook voor het commercieel vastgoed met uitzondering 

van: 

• De verhuurderheffing is niet van toepassing op commercieel vastgoed (idem voorgaand 

boekjaar); 

• De restwaarde van de niet-woongelegenheden is bepaald op basis van de gemeentelijke 

grondquotes van 20-30% van de WOZ-waarde (idem voorgaand boekjaar). 

 

Eind 2015 heeft SWZ de beschikking over een voorlopig fiscaal compensabel verlies van € 48,6 

miljoen. Dit hoge verliesbedrag is voornamelijk opgebouwd door (gemengde) projecten in 

herstructureringsplannen en verbeterplannen. De belastingdienst heeft aanslagen opgelegd tot 

en met het jaar 2011. In 2015 is op basis van onze financiële meerjarenraming 2016-2020 door 

onze fiscalist een doorrekening gemaakt van onze toekomstige vennootschapsbelastingplicht in 

relatie tot het opgebouwde fiscale compensabele verlies om verliesverdamping te voorkomen. Op 

basis van de gemaakte berekeningen wordt verwacht dat deze verliezen kunnen worden 

gecompenseerd. In de kasstroomoverzichten voor de komende jaren is daarom geen 

betalingsverplichting voor de vennootschapsbelasting opgenomen. 

Voorzichtigheidshalve hebben wij bij de latente belastingvordering in de balans rekening 

gehouden met een bepaalde mate van onzekerheid omtrent deze positie. Ten aanzien van de 

toekomstige fiscale resultaten bestaan een aantal belangrijke onzekerheden: 

• mogelijk zal in de toekomst sprake zijn van verdere sloop/nieuwbouw met betrekking tot 

bijvoorbeeld de zogenoemde D15-complexen. Deze zijn in de 5-jaarsperiode vooralsnog 

ingerekend op basis van een renovatie scenario. In 2016 worden de exacte plannen hier 

verder uitgewerkt. Sloop/nieuwbouw zal naar verwachting gepaard gaan met hogere 

fiscale verliezen; 

• de wetgeving rondom woningcorporaties is sterk onderhevig aan verandering met 

mogelijk negatieve consequenties voor het te realiseren resultaat. 

 

De in de jaarrekening 2015 opgenomen meerjarenbegroting (2016-2020) vormt naast de basis 

voor de berekening van de bedrijfswaarde 2015 ook de basis voor de dPi-aangifte in 2015. In 

onderstaande tabel zijn de kasstromen uit onze meerjarenbegroting voor de komende vijf jaar 

opgenomen. 
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9.6  Kasstroomoverzichten 2016-2020 (x € 1.000) 

 

 

(x € 1.000)

 Omschrijving

 Operationele Kasstroom

 Ontvangsten:
      Huur 47.335 48.986 50.224 51.838 53.270
      Vergoedingen 2.667 2.672 2.700 2.750 2.800
      Overige bedrijfsopbrengsten 78 78 79 80 82
      Rentebaten 118 87 159 146 222

Totaal ontvangsten 50.198 51.823 53.162 54.814 56.374

 Uitgaven:
      Erfpacht 3 3 3 3 3
      Lasten onderhoud 8.951 8.498 11.161 10.058 9.103
      Salarissen/pensioenlasten/sociale lasten 6.276 6.006 6.145 6.300 6.458
      Saneringsheffing 0 483 494 510 525
      Verhuurdersheffing 4.988 5.593 5.734 5.866 6.031
      Heffing autoriteit Wonen 52 53 54 56 57
      Belastingen/verzekeringen 3.003 3.088 3.151 3.245 3.326
      Bedrijfskosten 5.552 5.232 5.407 5.442 5.559
      Rentelasten 10.771 10.658 10.650 10.692 10.877
      Te betalen vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0

 Totaal uitgaven 39.596 39.614 42.799 42.172 41.939

 Saldo operationele kasstroom (excl. vpb) 10.602 12.209 10.363 12.642 14.435

 Kasstroom (des)investeringen

Ontvangsten:
 Verkoop bestaand bezit 4.854 4.034 6.835 6.968 7.786
 Verkoop grondkavels* 232 -1.783 1.298 0 0
 Sloopopbrengst 0 0 0 0 0
 Mutatie overige vorderingen/activa 1.480 30 30 30 30

Totaal ontvangsten (des)investeringen 6.566 2.281 8.163 6.998 7.816

Uitgaven
 Investeringen in verbeterplannen 241 1.749 6.733 5.381 6.226
 Levensduurverlengende investeringen 3.650 5.205 2.427 1.244 1.229
 Investeringen in energiemaatregelen 3.892 2.167 2.502 2.116 1.887
 Nieuwbouw huur 23.169 16.927 15.256 12.486 14.071
 Investeringen MVA ten dienste van exploitatie 214 200 200 200 200
 Mutatie crediteuren/belastingen 1.140 0 0 0 0

Totaal uitgaven (des)investeringen 32.306 26.248 27.118 21.427 23.613

Saldo kasstroom (des)investeringen -25.740 -23.967 -18.955 -14.429 -15.797

Kasstroom financieringsactiviteiten

 Nieuwe leningen o/g 22.331 28.023 22.939 22.277 9.642
 Stortingen leningen o/g 0 0 0 0 0
 Aflossingen leningen o/g -10.872 -16.263 -14.343 -20.492 -8.281

0 0 0 0 0

 Saldo kasstroom financieringsactiviteiten 11.459 11.760 8.596 1.785 1.361
* Betreft verkoop kavels Bachlaan fase 2 en Binnenhofjes 3 minus uitgaven t.b.v. sloop en bouwrijp maken.

2016 2017 2018 2019 2020
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Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de operationele kasstromen en de (des)investerings-

kasstromen over de periode 2016-2020. De opgenomen plannen in de prognose vallen binnen de 

door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borgbare activiteiten.  
 

9.7 Treasury  

De jaarlijkse financieringsbehoefte op basis van de meerjarenprognose wordt vastgelegd in het 

treasury jaarplan. Vervolgens wordt het jaarplan vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd 

door de raad van commissarissen. In dit jaarplan zijn ook de afgesloten rente-instrumenten 

(payer swaps) opgenomen. Per kwartaal wordt de werkelijke financieringsbehoefte hieraan 

getoetst. Eind 2015 hebben wij de beschikking over negen langlopende swaps (einddatum eerst 

vervallende swap 2 mei 2017) met een totale onderliggende waarde van € 70 miljoen. In 2015 

zijn geen derivatencontracten afgesloten. Evenals in 2014, is eind 2015 elke swap gekoppeld aan 

een lening. Aan geen van de afgesloten swaps zijn extra verplichtingen verbonden. Bijstorten of 

verplicht aanhouden van liquiditeiten bij een bepaalde positieve of negatieve afwijking van het 

afgesloten swappercentage is niet van toepassing. De marktwaarde van de swaps is opgenomen 

in de jaarrekening onder het hoofdstuk niet uit de balans blijkende verplichtingen.  

Op 26 oktober 2015 hebben wij ook bericht ontvangen van de Autoriteit woningcorporaties dat 

Woningstichting SWZ voldoet aan de beleidsregels verantwoord beleggen. 

 

In ieder kwartaal wordt een geactualiseerd kasstroomoverzicht van alle inkomsten en uitgaven 

opgesteld, waarin de (toekomstige) financieringsbehoefte inzichtelijk wordt gemaakt. Dit 

overzicht wordt afgezet tegen ons opgestelde treasuryjaarplan en de verschillen worden 

toegelicht. Per kwartaal wordt de actuele financieringsbehoefte besproken in de 

treasurycommissie en worden door de externe treasury adviseur, indien van toepassing, 

transactievoorstellen uitgewerkt. In 2015 is voor een totaalbedrag van € 18 miljoen aan leningen 

ontvangen. Het herfinancieringsdeel bedraagt € 29,1 miljoen.  

 

Naast de aangetrokken financiering in 2015 heeft ook de herziening van het renteopslag-

percentage bij een 3 leningen (€ 30 miljoen) plaatsgevonden. De specificatie van de lening-

portefeuille en de gemiddelde rentevoet is opgenomen in de in dit jaarverslag opgenomen 

jaarrekening onder toelichting op de balans. Ultimo 2015 is de gemiddelde rentevoet van de 

totaal uitstaande leningen licht gedaald van 3,78% in 2014 tot 3,74% ultimo 2015. 

 

9.8 Ontwikkeling waarde bezit 

De bedrijfswaarde bedraagt in 2015 € 428 miljoen (2014 € 442 miljoen). Voor een specificatie 

van de verschillen en de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar het verloopoverzicht, 

opgenomen in de jaarrekening onder toelichting op de activa.  

Naast de bedrijfswaarde heeft het bezit ook een marktwaarde (directe opbrengstwaarde bij vrije 

verkoop). SWZ beschikt niet over waardetaxaties bij verkoop van het gehele bezit. Wel is een 

belangrijk deel van het bezit voor verkoop aangewezen. Dit betreft ultimo 2015 1.060 woningen 

(2014: 1.958), waardoor voor een deel dit inzicht wel bestaat. 

In 2015 zijn minder woningen aangewezen om te verkopen dan in 2014 het geval was (van 1.958 

woningen naar 1.060 woningen). Juist woningen die passen bij het vraagprofiel van de 

woningzoekenden, willen wij behouden. Het gaat daarbij om kleinere eengezinswoningen en 

appartementen met lift. Grotere eengezinswoningen en appartementen zonder lift komen eerder 

voor verkoop in aanmerking.  

De WOZ-taxaties worden hieraan getoetst en waar nodig wordt hierop bezwaar aangetekend. De 

WOZ-waarde geeft een redelijk goede afspiegeling van de marktprijzen in Zwolle. Op basis van de 

WOZ-beschikkingen bedraagt de totale waarde van het bezit € 1 miljard. In 2015 bedraagt de 
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gemiddelde waarde per woning € 142.000 (in 2014 was dit € 137.000). SWZ is momenteel 

doende met het bepalen van de marktwaarde op basis van het meest recente Handboek 

waardering. Deze is nodig voor de dvi-rapportage per 1 juli 2016 en voor de overgang naar 

marktwaarde in 2016 en momenteel nog niet bekend. 
 

 

 
  



46 

 

Jaarrekening 2015 
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10. Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)  
(bedragen x € 1.000) 

 

ACTIVA 31-12-2015  31-12-2014 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

   

Sociaal vastgoed in exploitatie (1) 327.090  316.709 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling (1) 1.182  4.108 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van eigen 

exploitatie (1) 

2.926  3.278 

Totaal materiële vaste activa 331.198  324.095 

 

Vastgoedbeleggingen 

   

Commercieel vastgoed in exploitatie (2) 33.292  41.496 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (2) 2.168  2.153 

Totaal vastgoedbeleggingen 35.460  43.649 

    

Financiële vaste activa    

Deelnemingen (3) 6  6 

Leningen u/g (4) 

Latente belastingvordering (5) 

192 

1.216 

 692 

- 

Totaal financiële vaste activa 1.414  698 

Totaal vaste activa 368.072  368.442 

 

Vlottende activa 

Voorraad 

   

Grondposities 768  768 

Overige voorraden 268  353 

Totaal voorraad (6) 1.036  1.121 

    

Vorderingen en overlopende activa    

Huurdebiteuren (7) 440  487 

Gemeente (8) 529  1.285 

Overige vorderingen (9) 481  429 

Overlopende activa (10) 437  1.655 

Totaal vorderingen 1.887  3.856 

 

Liquide middelen (11) 

 

505 

  

2.546 

Totaal vlottende activa 3.428  7.523 

Totaal activa 371. 500  375.965 

( ) Verwijst naar de toelichting op de balans en resultatenrekening 
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(bedragen x € 1.000) 

 

 

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014 

 

Eigen vermogen 

  

Overige reserves (12) 73.276 69.295 

Totaal eigen vermogen 73.276 69.295 

   

Voorzieningen   

Voorziening waardeveranderingen materiële  

vaste activa (13) 

Voorziening reorganisatie (14) 

 

9.232 

424 

 

1.689 

- 

 
  

Totaal voorzieningen 9.656 1.689 

   

Langlopende schulden 

 

  

Leningen overheid (15) 9.870 12.832 

Leningen kredietinstellingen (15) 265.453 273.638 

Waarborgsommen (16) 16 19 

Verplichtingen verkoop onder voorwaarden (17) 2.170 2.158 

Totaal langlopende schulden 277.509 288.647 

   

Kortlopende schulden 

 

  

Crediteuren (18) 1.839 4.410 

Belastingen en (pensioen)premies (19) 3.747 4.905 

Overlopende passiva (20) 5.473 7.019 

Totaal kortlopende schulden 11.059 16.334 

Totaal passiva 371.500 375.965 
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11. Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2015 

(bedragen x € 1.000) 

 

Omschrijving  

2015 

  

2014 

Bedrijfsopbrengsten 

 

   

Huuropbrengsten (21) 46.933  45.282 

Opbrengsten servicecontracten (22) 2.225  2.234 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille (23) 5.124  6.793 

Geactiveerde productie eigen bedrijf (24) 876  1.268 

Overige bedrijfsopbrengsten (25) 596  339 

Totaal bedrijfsopbrengsten 55.754  55.916 

 

Bedrijfslasten 

 

   

Afschrijvingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille (26) 

 

10.160  

 

9.711 

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 

en vastgoedportefeuille (27) 

 

4.552  

 

5.416 

Lonen en salarissen (28) 4.695  4.541 

Sociale lasten (28) 732  773 

Pensioenlasten (28) 774  858 

Lasten onderhoud (29) 8.063  8.072 

Leefbaarheid (30)  477  377 

Lasten servicecontracten (31) 1.640  1.713 

Verhuurder- en saneringsheffingen (32) 4.592  5.249 

Overige bedrijfslasten (33) 6.357  5.645 

Totaal bedrijfslasten 42.042  42.355 

Bedrijfsresultaat 13.712  13.561 

    

Financiële baten en lasten    

Waardeveranderingen van financiële vaste activa, van 

effecten en van verplichtingen (34) 

 

-130  

 

17 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (35) 10  52 

Rentelasten en soortgelijke kosten (36) -10.827  -10.859 

Saldo financiële baten en lasten -10.947  -10.790 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 

belastingen 

 

2.765 

 

 

 

 

2.771 

    

Vennootschapsbelasting (37,5) 1.216  - 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na 

belastingen  
3.981  2.771 

In 2015 en voorgaande jaren zijn geen posten direct ten laste of gunste van het eigen vermogen 

gebracht. Daarmee is het resultaat na belastingen gelijk aan het totaal resultaat. 
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12. Kasstroomoverzicht 
(bedragen x € 1.000) 

 

 

Omschrijving 2015 2014 
    
Kasstroom uit operationele activiteiten    

Bedrijfsresultaat  13.712  

 

13.561 

Aanpassingen voor:     

Verkoopopbrengst -5.307  -6.254  

Geactiveerde productie -876  -1.268  

Afschrijvingen 10.159  9.711  

Waardeveranderingen -2.750  7.593  

Mutatie voorzieningen 7.967  

 

-1.641  

Mutatie waarborgsommen/VOV 9 9.202 275 8.416 

 

Veranderingen in werkkapitaal:     

Mutatie operationele vorderingen 2.238  -1.153  

Mutatie voorraden  85  755  

Mutatie operationele schulden -5.273 -2.950 3.920 3.522 

 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  19.964  25.499 

     

Ontvangen interest 10  69  

Betaalde interest -10.827 -10.817 -10.859 -10.790 

     

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.147  14.709 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa -9.354  -29.524  

Desinvesteringen materiële vaste activa 9.213  9.055  

Investeringen in financiële vaste activa 100  363  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -41  -20.106 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Ontvangsten uit langlopende schulden  18.000  28.328  

Aflossingen van langlopende schulden -29.147  -24.050  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -11.147  4.278 

     

Toename/afname geldmiddelen  -2.041  -1.119 

     

Saldo liquide middelen en schulden kredietinstellingen 

Saldo begin boekjaar (11)  2.546  3.665 

Saldo eind boekjaar (11)  505  2.546 

Mutatie in boekjaar  -2.041  -1.119 
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13. Toelichting op de waarderingsgrondslagen 
 
13.1 Algemeen 

 

Activiteit 

De activiteiten van woningstichting SWZ, statutair gevestigd te Zwolle (Galvaniweg 2, 8013 RG) 

bestaan uitsluitend uit activiteiten die passen binnen de doelstelling op het gebied van 

volkshuisvesting zoals omgeschreven in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving zoals hierna vermeld. Op de jaarverslaggeving van 

toegelaten instellingen is in overeenstemming met het Besluit Sociale Huursector (BBSH) titel 9 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Voor de inrichting en de waardering van onze 

verslaggeving zijn de richtlijnen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, zoals die door de Raad van 

de Jaarverslaglegging (RJ) in RJ 645 zijn gepubliceerd, bepalend. De jaarrekening is opgemaakt op  

22 april 2016. 

 

Herstel van materiële fouten 

Latente belastingvordering 

In voorgaande jaren is een latente belastingvordering uit hoofde van voorwaartse compensabele 

verliezen ten onrechte niet verantwoord. Vorig jaar is hiervoor een beperking afgegeven in de 

controleverklaring van de onafhankelijk accountant, het eigen vermogen per 31 december 2014 is  

€ 5,1 miljoen te laag voorgesteld, de bate vennootschapsbelasting en het resultaat na belasting 

zouden met € 5,1 miljoen moeten worden verhoogd. Het verschil tussen de herstelde fout en het 

bedrag van de beperking betreft een inschattingsverschil. Foutherstel heeft prospectief 

plaatsgevonden door een latente belastingvordering te verantwoorden van € 1,1 miljoen. De fout is 

gecorrigeerd in het resultaat 2015. 

 

Project Weezenlanden 

In voorgaande jaren is ten onrechte geen voorziening getroffen voor de waardeverandering materiële 

vaste activa met betrekking tot het project Weezenlanden. Foutherstel heeft prospectief 

plaatsgevonden door een voorziening te verantwoorden van € 2,9 miljoen. De fout is gecorrigeerd in 

het resultaat 2015. 

 

Oordelen en schattingen 

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

bestuur zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben 

betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de 

voorzieningen, de waardeverminderingen en de latente belastingen. De hierbij behorende 

veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten. 

 

Salderen 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 

uitsluitend indien en voor zover: 

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

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 

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

wikkelen. 
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Vergelijkende cijfers 

In de cijfers over 2014 zijn uit het oogpunt van vergelijkbaarheid enkele wijzigingen aangebracht in de 

rubricering van de resultatenrekening. 

 

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 

bedrijfsresultaat vermeerderd of verminderd met opbrengsten en kosten uit de winst- en 

verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 

balansposten en posten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende 

tot de operationele activiteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide 

middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 

gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

13.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

Grondslag sociaal vastgoed in exploitatie geclassificeerd als bedrijfsmiddel: 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens per 

balansdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is 

een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2015 bedraagt deze grens € 710,68 (2014: € 699,48). 

 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en 

tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.  

 

Woningstichting SWZ kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien het beleid is 

gericht op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij 

centraal. Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst 

op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde per kasstroomgenerende eenheid.  

 

Het woningbezit is opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden waarvoor een daarop gericht 

beleid is bepaald. Bij de indeling naar kasstroomgenerende eenheden is bepalend de differentiatie in 

de vastgoedsturing en het beleid van de corporatie. Eind 2015 is het strategisch voorraadbeleid 

opnieuw vastgesteld. Dit heeft voor 2015 niet geleid tot een wijziging in kasstroomgenerenerende 

clusters. Bij verdere uitwerking van het strategisch voorraadbeleid in 2016 naar een nieuwe 

vastgoedagenda kan dit mogelijk wel consequenties hebben. 

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde 

duurzaam overschrijdt. Dit wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post overige 

waardeverminderingen van materiële vaste activa. Indien deze situatie niet langer het geval is, zal de 

bijzondere waardevermindering worden teruggenomen.  
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Bij het toerekenen van de terugneming van de afwaardering mag de boekwaarde van een complex niet 

verder worden opgehoogd dan: 

• De bedrijfswaarde; 

• De boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) indien in voorgaande jaren geen 

afwaardering zou zijn verantwoord. 

 

De uitgangspunten voor de berekening van de bedrijfswaarde zijn opgenomen in de toelichting op de 

balans. 

 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en rekening houdende 

met de componentenbenadering. Afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven. Indien de 

afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, 

worden deze als schattingswijzigingen verantwoord. 

 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 

dat deze zich voordoen. 

 

Materiële vaste activa buiten gebruik (sloop) worden op basis van het criterium intern geformaliseerd 

en extern gecommuniceerd direct tot nihil afgewaardeerd of een lagere restwaarde. 

 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 

van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht 

en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering.  

 

Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend op basis van de 10 jaar swaprente plus een 

renteopslag, die per kwartaal wordt vastgesteld. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke 

financiering is aangetrokken, wordt de rente van deze specifieke financiering gehanteerd. Indien de 

bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, 

wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de 

balans opgenomen. 

 

Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen.  

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

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

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

 

 

VASTGOEDBELEGGINGEN 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om 
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huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren.  

Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 

commercieel vastgoed. Deze behoren allen tot de kasstroomgenerende eenheid niet-daeb. 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst 

op basis van boekwaarde versus realiseerbare waarde.  

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde 

duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post overige 

waardeverminderingen van materiële vaste activa. 

 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en rekening houdende 

met de componentenbenadering. Afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven. Indien de 

afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, 

worden deze als schattingswijzigingen verantwoord. 

 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 

dat deze zich voordoen. 

  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (vov) 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie 

worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand 

van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie 

en in dezelfde staat. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden, worden verantwoord in de winst- en verliesrekening 

over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille”.  

 

 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 

Deelnemingen 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van 

bijzondere waardeverminderingen. 

 

Leningen u/g 

Leningen u/g, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder 

aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
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VLOTTENDE ACTIVA 

 

Voorraden 

De voorraad bestaat uit: 

• Vastgoed bestemd voor verkoop 

• Grondposities  

• Overige voorraden 

 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

Het vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht). 

Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. De vervaardigingprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige 

kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde 

is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en 

verkoop. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 

voorraden. 

 

Grondposities 

Ingenomen grondposities worden verwerkt tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Op basis 

van taxaties worden eventuele bijzondere waardeverminderingen vastgesteld. Rentetoerekening vindt 

eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 

 

Overige voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd op de historische kostprijs of lagere opbrengstwaarde.  

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen  

De liquide middelen bestaan uit: kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt dit toegelicht. 

 

Voorziening waardeveranderingen materiële vaste activa 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft 

plaatsgevonden. 
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Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 

bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 

investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het 

betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte 

verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus 

de aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde.  

 

Voorziening reorganisatiekosten 

De voorziening voor reorganisatiekosten betreft de kosten samenhangend met de reorganisatie 

waartoe is besloten. Hiervoor is per balansdatum een reorganisatieplan opgesteld hetgeen verder is 

uitgewerkt in een gedetailleerd en geformaliseerd plan.  

Verder is na balansdatum, doch voor de datum van opmaak van de jaarrekening, gecommuniceerd 

met betrokkenen, zodanig dat bij hen de terechte verwachting bestaat dat de reorganisatie zal worden 

uitgevoerd. 

 

Langlopende schulden 

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 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 de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het (dis)agio op leningen wordt in het jaar van betaling geactiveerd, waarna deze gelijkmatig oploopt 

met de rentelasten van de betreffende lening.  

 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de 

verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de 

schulden in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt. 

 

Woningcorporatie SWZ maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. 

Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Woningcorporatie SWZ met betrekking tot 

deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe (zie hierna Financiële 

instrumenten). 

 

Financiële instrumenten  

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 

schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de 

balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet 

in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 

 

Primaire financiële instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 
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Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs 

opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, 

wordt het derivaat ten laste van de winst- en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële 

waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde 

wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. 

 

Afscheiden embedded derivaten 

Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening 

verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

• er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 

contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; 

• een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 

zou voldoen aan de definitie van een derivaat;  

• het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 

waardeveranderingen in het resultaat. 

 

Hedge accounting 

Woningstichting SWZ past hedge-accounting toe op basis van generieke hedge documentatie.  

Woningstichting SWZ documenteert de wijze waarop de hedge-relaties passen in de doelstellingen van 

het risicobeheer, de hedge-strategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. 

 

Kostprijshedge-accounting algemeen 

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt 

tegen kostprijs gewaardeerd. Op iedere balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is voor 

ineffectiviteit door de kritische kenmerken van het hedge-instrument te vergelijken met de kritische 

kenmerken van de afgedekte positie. In het geval dat de kritische kenmerken van het hedge-

instrument en de kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is dit een 

indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In dat geval wordt een kwantitatieve 

ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële 

waarde van het hedge-instrument met de cumulatieve verandering van de reële waarde van de 

afgedekte positie sinds het aanwijzen van de hedgerelatie.  

 

Verplichtingen verkoop onder voorwaarden 

Woningcorporatie SWZ heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 

terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.  

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. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien 

deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. Het criterium 

“betalingstermijn” is beslissend voor de rubricering van een schuld onder de post langlopende of 

kortlopende schulden. Met betalingstermijn wordt die termijn bedoeld die is overeengekomen bij de 

normale tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Indien de (oorspronkelijke) betalingstermijn van een 

schuld minder dan één jaar  
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 bedraagt, is deze schuld aan te merken als een kortlopende schuld. Uitzondering hierop is dat het 

kortlopende deel van de langlopende schulden als toelichting is opgenomen onder de langlopende 

schulden, maar geen onderdeel uitmaakt van de balansposten kortlopende schulden. 

 

Investeringssubsidies 

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op 

het geïnvesteerde bedrag. 

 

Latente belastingen 

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt 

een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de 

commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt 

een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 

beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden 

opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen. 

 

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale 

gevolgen van de door SWZ, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van 

activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen worden opgenomen voor 

zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van 

het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt 

uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen 

worden gewaardeerd tegen de contante waarde. 

 

13.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden opgenomen in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden 

opgenomen in het jaar waarin zij gemaakt zijn dan wel waaraan zij kunnen worden toegerekend 

Huuropbrengsten 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 

2015 bedroegen de maximumpercentages afhankelijk van de inkomensgrenzen 1%, 2,5% en 4,5%.  

De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van 

opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting 

geldt. 

 

Opbrengsten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten. 

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte kosten voor voorzieningen als 

energielevering, schoonmaakkosten, kosten huismeester enz. Verrekening vindt jaarlijks plaats op 

basis van daadwerkelijke bestedingen. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten 

servicecontracten. 
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Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille  

De resultaten uit woningverkopen van zowel bestaande huurwoningen als nieuwbouw koopwoningen 

worden in de verlies- en winstrekening als afzonderlijke post opgenomen. De post netto 

verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingprijs (projecten voor derden). Voor de verkoop 

van de bestaande huurwoningen geldt dat de resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de 

eigendomsakte wordt getransporteerd. Van de koopwoningen in nieuwbouwcomplexen worden de 

verkoopresultaten verantwoord op basis van percentage of completion. Mogelijke verliezen op 

nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Projectopbrengsten uit 

hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in de winst- en 

verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. 

 

Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Woningen 

verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste 

economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden 

verantwoord als financieringstransactie.  

 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 

De toe te rekenen interne directe kosten (eigen diensten) aan ontwikkeling, onderhoudsactiviteiten en 

rente in het kader van voorfinanciering ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden 

hieronder verantwoord. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Hieronder worden o.a. de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige 

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

 

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille  

De afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd op de verkrijging- 

of vervaardigingprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is 

bereikt. De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Binnen de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten 

onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en de opstal worden 

installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze 

component meer dan 10 procent uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de 

afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de 

opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend. 

 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 

gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 

investeringen in nieuwbouw en herstructurering inzake sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie. 
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Lonen en salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

verlies- en winstrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is 

sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 

werknemers. 

 

Pensioenlasten 

SWZ heeft geen verdere verplichting uit hoofde van haar pensioenregeling anders dan de betaling van 

premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling is 

ondergebracht, heeft SWZ geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan het 

voldoen van hogere toekomstige premies. 

De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij 

verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als 

overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. 

 

Lasten onderhoud 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van het klachten-, 

mutatie- en het planmatig onderhoud verantwoord. Het klachten- en mutatieonderhoud wordt 

onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In 

de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort 

salarissen en sociale lasten. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 

het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen, waarvan de werkzaamheden 

nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen 

verplichtingen.  

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake 

is van waardeverhoging maar van instandhouding van het actief. 

 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor sociale en fysieke activiteiten die de leefbaarheid in 

buurten en wijken bevorderen. Personeelskosten van gebiedsgericht personeel zijn verantwoord als 

onderdeel van de personeelskosten. Leefbaarheid bevat o.a. kosten voor activiteiten in verband met 

opvang van dak- en thuislozen, vrouwenopvang, bijdrage hospice, bestrijding woonoverlast, en 

buurtbemiddeling. 

 

Lasten servicecontracten 

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in 

het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.  

 

Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

Het renteresultaat wordt bepaald door het saldo van de betaalde en de ontvangen rente. Eveneens 

wordt het resultaat uit deelnemingen onder deze post verantwoord. Rentelasten worden geactiveerd 

voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een 

aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente 

wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen 

leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het 

actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. 
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Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 

van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

 

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. 

Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de 

Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de belastingdienst 

opgezegd. Woningcorporatie SWZ heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. 

Woningcorporatie SWZ heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie 

ultimo 2014 en het fiscale resultaat 2014 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van 

VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen 

belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 
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14. Toelichting op de balans  
(bedragen x € 1.000) 

 

ACTIVA  

 

 

Voor een nadere toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen, investeringen, uitgangspunten 

ten behoeve van de bedrijfswaarde berekeningen en gestelde zekerheden verwijzen wij naar de 

toelichting na het mutatieoverzicht vastgoedbeleggingen. 

 

1. Materiële vaste activa 

  

 

Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie 

  

Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

exploitatie 

 Onroerende 

en roerende 

zaken ten 

dienste van de 

exploitatie 

  

 

 

 

Totaal 

 €   €   €   €  

1 januari 2015        

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs 406.449  4.108  15.254  425.811 

Cumulatieve afschrijvingen en 

afwaarderingen -89.740  -  -11.976  -101.716 

Boekwaarde per 1 januari 2015 316.709  4.108  3.278  324.095 

        

Mutaties        

Investeringen 6.820  3.048  214  10.082 

Desinvesteringen -1.556  -803    -2.359 

Afschrijvingen desinvesteringen 519      519 

Afschrijvingen -8.869    -566  -9.435 

Inbrengwaarde herstructurerings- 

projecten (sloop) -675  173    -502 

Afschrijving inbrengwaarde 577      577 

Nieuw vastgoed in exploitatie 4.891  -4.891    - 

Overige waardeverminderingen en 

terugnemingen daarvan 3.145  -579    2.566 

Overboeking verbeterprojecten 136  -136    - 

Overige overboekingen/subsidies -93  262    169 

Inbrengwaarde herclassificaties 6.946      6.946 

Afschrijvingen herclassificaties -1.460      -1.460 

Totaal mutaties 2015 10.381  -2.926  -352  7.103 

        

31 december 2015        

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs 426.063  1.182  15.468  442.713 

Cumulatieve afschrijvingen en 

afwaarderingen -98.973  -  -12.542  -111.515 

Boekwaarde per 31 december 2015 327.090  1.182  2.926  331.198 
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Hieronder worden de diverse mutaties in 2015 in het sociaal vastgoed en het vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie nader gespecificeerd (x € 1.000): 

 

Investeringen 

                                                                                                                       

Sociaal vastgoed in exploitatie 

Groot onderhoud complex 1.05 Kastanjestraat e.o. 268 

Groot onderhoud complex 1.24 Haringvliet/Dollard  2.691  

Groot onderhoud complex 1.25 Tilligterbeek e.o.  759 

Groot onderhoud complex 1.41 Sumatrastraat e.o.  332 

Groot onderhoud complex 2.04 Groeneweg e.o.  378 

Groot onderhoud complex 2.12 Buxtehudestraat e.o.  1.064 

Groot onderhoud complex 2.15 Gender e.o.  280 

Groot onderhoud complex 2.16 Amer  313 

Diverse projecten zonnepanelen 373 

Individuele woningaanpassingen  220  

Onderhoudsprojecten diverse complexen  142 

 

Totaal investeringen in sociaal vastgoed in exploitatie  6.820   

 

Vastgoed in ontwikkeling  

Nieuwbouwproject Woonwagens Werkeren   958 

Nieuwbouw/herstructurering grondexploitatie Muziekwijk  -993 

Nieuwbouw/herstructurering Pierik-Zuid  1.374 

Nieuwbouw/herstructurering Binnenhofjes 1 t/m 3  259 

Nieuwbouw/herstructurering Bachlaan  559 

Nieuwbouw/herstructurering Geert Groote 3 en 4  692 

Transformatie bedrijfsruimte Pieter Steynstraat 71a tot woning 66 

Verbeterproject Tuinstraat 56 

Overige nieuwbouw- en verbeterprojecten  77  

 

Totaal investeringen in vastgoed in ontwikkeling    3.048 

 

Activa ten dienste van de exploitatie  

Verbouwing Galvaniweg 75 

Overig bedrijfsgebouw 4 

Mitsubishi Outlander HS-701-D 44 

Marlin (NCCW/Cloud) 18 

Upgrade HB-software 13 

Actualisatie en optimalisatie uitwijk 13 

Rekenprogramma investeringen Fakton 19 

Overig ICT 28 

 

Totaal investeringen activa ten dienste van de exploitatie 214 

 

Herclassificatie bezit 

Ten opzichte van het jaarverslag 2014 zijn 12 woningen van complex 1.71 (Frankhuizerallee) 

overgeheveld van het commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed. Deze woningen hebben een 

(streef)huur onder de liberalisatiegrens. 



64 

 

88 Woningen met een streefhuur boven de huurtoeslaggrens maar een huidige huur beneden de 

huurtoeslaggrens zijn voorgaande jaren geclassificeerd als commercieel vastgoed. Dit is 

geclassificeerd van commercieel vastgoed naar sociaal vastgoed voor een bedrag van € 4,4 miljoen. 
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2. Vastgoedbeleggingen (commercieel vastgoed in exploitatie) 

 

 

 

 

 

Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie 

  

 

Commercieel 

vastgoed in 

ontwikkeling  

 Onroerende 

en roerende 

zaken 

verkocht 

onder 

voorwaarden 

  

 

 

 

Totaal 

 €   €   €   €  

1 januari 2015        

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs 45.954  -  2.153  48.107 

Cumulatieve afschrijvingen en 

afwaarderingen -4.458  -  -  -4.458 

Boekwaarde per 1 januari 2015 41.496  -  2.153  43.649 

        

Mutaties        

Investeringen 147      147 

Desinvesteringen -2.269      -2.269 

Afschrijvingen desinvesteringen 203      203 

Afschrijvingen -724      -724 

Inbrengwaarde herstructurerings- 

projecten (sloop) -137      -137 

Afschrijvingen inbrengwaarde 62      62 

Nieuw vastgoed in exploitatie        

Overige waardeverminderingen en 

terugnemingen daarvan     15  15 

Inbrengwaarde herclassificaties -6.946      -6.946 

Afschrijvingen herclassificaties 1.460      1.460 

Totaal mutaties 2015 -8.204  -  15  -8.189 

        

31 december 2015        

Cumulatieve verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs 36.749  -  2.168  38.917 

Cumulatieve afschrijvingen en 

afwaarderingen -3.457  -  -  -3.457 

Boekwaarde per 31 december 2015 33.292  -  2.168  35.460 
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In 2015 heeft een marktwaardetoets plaatsgevonden, waarbij is vastgesteld dat deze de boekwaarde 

van het commercieel vastgoed ruimschoots overschrijdt. 

 

De WOZ-waarde van het commercieel vastgoed bedraagt ultimo boekjaar € 66 miljoen (2014: € 71 

miljoen). 

 

Investeringen (x 1.000) 

Commercieel vastgoed in exploitatie: 

Onderhoudsprojecten diverse complexen  147 

 

Herclassificatie bezit 

Zie toelichting herclassificaties sociaal vastgoed (betreft verschuiving). 

 

Afschrijvingstermijnen  

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek voor zowel het sociaal als het commercieel 

vastgoed luiden als volgt: 

 

Vastgoed in exploitatie 

Component   Afschrijvingsmethode  Levensduur 

Grond    geen afschrijving  n.v.t.  

Casco    lineair    40-50 jaar 

Installaties   lineair    18-24 jaar 

Inrichting   lineair    21-24 jaar 

Woningverbetering  lineair    25/40 jaar 

Garages/bedrijfsruimtes lineair    50 jaar 

 

Over vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt niet afgeschreven.  

 

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Component   Afschrijvingsmethode  Levensduur 

Grond    geen afschrijving  n.v.t. 

Bedrijfsgebouwen  lineair    40-50 jaar 

Terreinen   geen afschrijving  n.v.t. 

Installaties   lineair    18-24 jaar 

Bedrijfsmiddelen  lineair    5 jaar 

Vervoermiddelen   lineair    5 jaar 

 

Bedrijfswaarde 

De actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie, gebaseerd op de 

bedrijfswaardeberekening bedraagt in 2015 € 428,0 miljoen (2014: € 441,9 miljoen).  

Sociaal vastgoed heeft een waarde van € 385,7 miljoen (2014: € 388,8 miljoen) en commercieel 

vastgoed € 42,3 miljoen (2014: € 53,1 miljoen). Onze goedgekeurde begroting/meerjarenraming is 

de belangrijkste onderlegger voor de doorrekening van onze bedrijfswaarde. Zowel voor het sociaal 

vastgoed als het commercieel vastgoed is op basis van het huidige beleid binnen SWZ de 

bedrijfswaarde volgens dezelfde systematiek berekend.  
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Berekening bedrijfswaarde 

Bij de bedrijfswaardeberekening voor sociaal vastgoed gelden de volgende uitgangspunten: 

• De indexcijfers voor de bedrijfswaarde 2015 sluiten aan bij de parameters van het WSW (zie 

onderstaande tabel); 

 

Parameters 2016 2017 2018 2019 2020 

Prijsinflatie 

 

1,40% 1,58% 1,71% 1,79% 2,00% 

Looninflatie 1,60% 2,02% 2,31% 2,52% 2,50% 

Bouwindex 

 

1,60% 2,02% 2,31% 2,52% 2,50% 

Onderhoudsindex 1,60% 2,02% 2,31% 2,52% 2,50% 

Marktindex 

 

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

Korte rente 

 

0,96% 1,65% 2,13% 2,47% 3,25% 

Opslag korte rente 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

Lange rente inclusief opslag 1,20% 1,99% 2,81% 3,40% 5,00% 

 

• Jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op prijsinflatie en huurharmonisatie; 

• Jaarlijkse huurderving 0,75% (idem voorgaand boekjaar); 

• Mutatiegraad op basis van vijfjaars gemiddelde per complex en huurharmonisatie tot 78% van 

de gemiddelde streefhuur; 

• Jaarlijkse stijging personeelskosten en vastgoed gerelateerde kosten o.b.v. van looninflatie; 

• Planmatig-, klachten- en mutatieonderhoud conform onderhoudsbegroting o.b.v. de 

onderhoudsindex; 

• Een geschatte restwaarde van € 5.000 per sociale huurwoning. De disconteringsvoet bedraagt 

5,0% (2014: 5,25%); 

• De periode waarover de contante waarde wordt berekend loopt parallel met de geschatte 

levensduur van het vastgoed (variërend van 15-50 jaar). De minimale levensduur is gesteld op 

15 jaar tenzij vanuit besluitvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is (idem 

voorgaand boekjaar); 

• De saneringsheffing van de Autoriteit woningcorporaties en de te betalen belastingen maken 

geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde (idem voorgaand boekjaar); 

• Leefbaarheidsuitgaven in verband met dak- en thuislozenopvang zijn meegenomen in de 

berekening van de bedrijfswaarde (idem voorgaand boekjaar); 

• De verhuurderheffing wordt gedurende de restant exploitatieduur volledig ingerekend (idem 

voorgaand boekjaar). 

 

De bovenstaande uitgangspunten gelden ook voor het commercieel vastgoed met uitzondering van: 

• De verhuurderheffing is niet van toepassing op commercieel vastgoed (idem voorgaand 

boekjaar); 

• De restwaarde van de niet-woongelegenheden is bepaald op basis van de gemeentelijke 

grondquotes van 20-30% van de WOZ-waarde (idem voorgaand boekjaar). 

 

Om inzicht te geven in de effecten van de redelijkerwijs mogelijke wijziging in de gehanteerde 

disconteringsvoet, hebben wij een korte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Indien de 

disconteringsvoet met 1% zou worden verlaagd, is het effect op de bedrijfswaarde een stijging van 

circa € 60 miljoen. Indien de disconteringsvoet met 1% wordt verhoogd, is het effect op de 

bedrijfswaarde een daling van circa € 48 miljoen.  
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Vergelijking bedrijfswaarde 2014/2015 

Vanuit de bedrijfswaarde 2014 is met de (aangepaste) gegevens van de meerjarenbegroting 2016 een 

nieuwe bedrijfswaarde voor 2015 berekend. Het verloop van de bedrijfswaarde wordt hieronder 

gespecificeerd weergegeven (x € 1 miljoen). 

 

Bedrijfswaarde 2014 441,9 

 

• Reguliere ontwikkeling voorraad 3,6 

• Voorraadmutaties -3,7 

• Parameterwijzigingen 33,8 

• Wijzigingen exploitatiebeleid -31,1 

• Wijzigingen (des)investeringsbeleid -16,5 

 

Bedrijfswaarde 2015 428,0 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2014 in bovenstaande analyse hebben betrekking op: 

 

Reguliere ontwikkeling voorraad 

De mutatie in de reguliere ontwikkeling van de voorraad wordt veroorzaakt door de mutatie in de 

kasstroom en de (des)investeringen in de nieuwe tijdshorizon (opschuiven jaar). 

 

Voorraadmutaties 

De voorraadmutaties betreffen de in 2015 opgeleverde nieuwbouwplannen in Pierik en de 

woonwagens in Stadshagen. Daarnaast zijn de gevolgen van de herclassificaties in deze mutaties 

meegenomen. 

 

Parameterwijziging 

• De loon-, onderhouds- en bouwindex zijn ten opzichte van de bedrijfswaarde 2014 verlaagd. 

In de bedrijfswaarde 2014 werd op de bedrijfskosten de prijsinflatie toegepast. Conform de 

voorschriften van de Autoriteit woningcorporaties, zijn deze overgezet naar de hogere 

looninflatie. De indexcijfers voor de bedrijfswaarde 2015 sluiten aan bij de parameters van 

het WSW. 

• Het disconteringspercentage is ten opzichte van de bedrijfswaarde 2014 verlaagd van 5,25% 

naar 5%. Dit heeft een behoorlijk positieve impact op de bedrijfswaarde van 2015. Deze 

aanpassing is conform de richtlijnen van het WSW. 

• In verband met de investeringen bij complex 2.13 (Gombertstraat) is de levensduur van dit 

complex met 25 jaar verlengd. Deze aanpassing is de belangrijkste oorzaak van de positieve 

mutatie van de post “Levensduur” bij de parameterwijzigingen. 

 

Wijzigingen in exploitatiebeleid 

De belangrijkste wijzigingen in het exploitatiebeleid worden vooral veroorzaakt door lagere 

huuropbrengsten, lagere kosten planmatig onderhoud, hogere kosten mutatieonderhoud, hogere 

belastingen en verzekeringen en hogere kosten verhuurdersheffing.  
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De verschillen ten opzichte van 2014 worden hieronder kort toegelicht.  

• In verband met betaalbaarheid en inflatie is de gemiddelde huurverhoging over de periode 

2016-2020 gedaald van 1,9% naar 1,4%. Daarnaast is in verband met de passendheidstoets, 

betaalbaarheid en huurgroepen, de mutatiehuur gemiddeld met ongeveer 2% gedaald. 

• Door de verlaging van de zogenoemde staartkosten (indirecte kostenposten van de aannemer 

voor bijvoorbeeld algemene kosten, winst & risico e.d.) met 5%, zijn de lasten voor het 

planmatig onderhoud afgenomen.  

• Verwacht wordt dat de budgetoverschrijding 2015 inzake mutatieonderhoud doorzet in de 

komende jaren. Als gevolg hiervan is de begroting 2016 en verder hiervoor verhoogd. 

• In de meerjarenbegroting van 2015 was rekening gehouden met een afbouw van de 

rioolrechten. De intentie was destijds dat deze last zou verschuiven naar de huurder. Deze 

plannen zijn echter gewijzigd en in de meerjarenbegroting vanaf 2016 leidt dit tot een forse 

verhoging van de rioolrechten (belastingen). 

• Door de verdere stijging van de WOZ-waardes zijn de daaraan gekoppelde verhuurdersheffing 

en belastingen gestegen. 

 

Wijziging in (des)investeringsbeleid 

In de begroting van 2016 zijn voor de zogenoemde D15 complexen uitgaven ingerekend vanwege 

noodzakelijke geachte verbeteringen van de betreffende complexen. De daadwerkelijke uitwerking 

zal in 2016 verder worden geconcretiseerd. 

Daarnaast worden de nodige investeringen in zonnepanelen en energiemaatregelen nodig geacht in 

verband met het realiseren van de gewenste duurzaamheid op basis van overheidsbeleid. In verband 

met de verdere uitwerking van het huurbeleid (huurgrenzen, passendheidstoets e.d.) zijn voor de 

meeste investeringen geen directe huurverhogingen meegenomen. 

 

Kasstroom genererende eenheden 

Op basis van de beschikbare investeringsruimte binnen de in 2012 vastgestelde kasstroom-

genererende clusters van het bestaand vastgoed, wordt de waardeverandering in het boekjaar 

bepaald. Eind 2015 is het strategische voorraadbeleid opnieuw vastgesteld. Dit heeft voor 2015 niet 

geleid tot een wijziging in kasstroomgenerenerende clusters. Bij verdere uitwerking van het 

strategisch voorraadbeleid in 2016 naar een nieuwe vastgoedagenda kan dit mogelijk wel 

consequenties hebben. 

 

Kasstroomgenererende clusters: 

 

Sociaal vastgoed Commericieel vastgoed 

Hoogbouw15                                niet-daeb vastgoed 

Hoogbouw25  

Hoogbouw25+  

Laagbouw25   

Laagbouw25+  

Overig vastgoed 

 

Herwaardering 2015 

Voor 2015 is geen sprake van een bijzondere waardevermindering aangezien de bedrijfswaarde in 

alle gevallen boven de relevante boekwaarde is.  

In het verleden is voor de kasstroom generende eenheid Hoogbouw 25+ sprake geweest van 

afwaarderingen. Ultimo 2015 hebben wij geconstateerd dat voor deze eenheid sprake is van een 

positief verschil van € 3,8 miljoen tussen bedrijfswaarde en boekwaarde.  
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Daarom is in 2015 een deel van de eerdere bijzondere waardevermindering teruggenomen voor een 

bedrag van € 3,1 miljoen rekening houdende met het onderstaande. 

 

Bij het toerekenen van de terugneming van de afwaardering mag de boekwaarde van een complex 

niet verder worden opgehoogd dan: 

• De bedrijfswaarde; 

• De boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) indien in voorgaande jaren geen 

afwaardering zou zijn verantwoord. 

 

Zekerheden 

Het onroerend goed is, naast het optimaal benutten van het eigen vermogen, gefinancierd met 

gemeenteleningen (€ 4,5 miljoen), kapitaalmarktleningen (€ 265,5 miljoen) en een lening van de 

provincie Overijssel (€ 5,3 miljoen). Ons gehele woningbezit is als onderpand ingezet voor de door 

het waarborgfonds geborgde kapitaalmarktleningen.  

Op de leningportefeuille zijn geen hypothecaire zekerheden van toepassing. 

 

Verkopen uit bestaand bezit 

Op basis van de ultimo 2015 binnen SWZ goedgekeurde verkoopplannen zijn ultimo 2015 nog 1.060 

(2014: 1.958) woningen bij mutatie beschikbaar voor verkoop. Naar verwachting worden in 2016 

circa 34 (2015: 47) woningen verkocht met een geprognosticeerd resultaat van € 3,5 miljoen  

(2015: € 5,1 miljoen). 
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA 2015  2014 
 
3. Deelnemingen 

    

De samenstelling van de boekwaarde van de participaties is als volgt: 

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen  
 

6  6 

Stichting Stadsherstel  -  - 
Totaal deelnemingen     6  6 
 
 

In 2014 zijn in verband met liquidatie van de stichting Stadsherstel 

de deelnamecertificaten afgewaardeerd naar nihil. In 2015 is 

besloten tot de opheffing van de Stichting Gereglementeerd 

Eigendom. Dit zal in 2016 worden geëffectueerd. 
 
4. Leningen u/g 
     
Leningen aan gelieerde partijen   192  692 

     
 
 
 2015  2014 

Het verloop van de post leningen u/g is als volgt:     

Boekwaarde per 1 januari  692  1.050 

Mutaties leningen  -130  -94 

Reclassificatie naar overige vorderingen  -270  - 

Ontvangen aflossingen  -100  -264 

Boekwaarde per 31 december   192  692 
 
 

De mutatie leningen 2015 betreft een afwaardering van de lening u/g Stichting Gereglementeerd 

Eigendom in verband met de liquidatie in 2016. De lasten zijn opgenomen onder de financiële 

lasten. De restvordering op Stichting Gereglementeerd Eigendom is gereclassificeerd naar overige 

vorderingen in verband met het kortlopende karakter hiervan.  
 
 
5. Latente belastingvordering 
 2015  2014 

Het verloop van de post latente belasting vordering is als volgt:     

Boekwaarde per 1 januari  -  - 

Mutaties   1.216  - 

     

Boekwaarde per 31 december   1.216  - 
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Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd 

voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst 

beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. De gehanteerde netto-disconteringsvoet 

bedraagt 3,74%. De gemiddelde looptijd van de tot waardering gebrachte latente belasting-

vorderingen is 5 jaar. Van de latente belastingvorderingen wordt er een bedrag van in totaal  

€ 242.563 naar verwachting binnen 1 jaar gerealiseerd.  

Voor zover verliescompensatie niet in de waardering van de latente belastingvordering zijn 

verwerkt, bedragen deze nominaal in totaal € 44.248.00. Deze zijn voorzichtigheidshalve niet 

gewaardeerd gezien de onzekerheid omtrent het realiseren van toekomstige fiscale winsten.  
 

    2015  2014 

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA    1.414  698 

 

VLOTTENDE ACTIVA  

 

6. Voorraden 

       

Grondposities      

Berkum Veldhoek   276  276 

Lankhorstgebouw  270  270 

Vlindertuin  222  222 

Totaal  768  768 

 

De grondpositie Berkum Veldhoek is in 2016 verkocht voor een bedrag van € 414.909.  

De daadwerkelijke levering heeft in 2016 plaatsgevonden.  

 

Overige voorraden     

Voorraad materialen  268  353 

 

Totaal voorraden     1.036  1.121 

 

Vorderingen & overlopende activa 

 

7. Huurdebiteuren 

Huurachterstand (actieve contracten)  358  397 

Overige vorderingen (actieve en niet actieve contracten)  469  429 

  827  826 

Af: voorziening dubieuze debiteuren   -387  -339 

Totaal huurdebiteuren (actieve en niet actieve contracten)  440  487 

     

8. Gemeente  

Te ontvangen subsidies en bijdragen   529   1.285 

 

Een belangrijk deel van de vordering in 2014 heeft betrekking op een subsidie van € 1 miljoen van 

de gemeente Zwolle (ontvangen in 2015) inzake het project Feniks.  

     

9. Overige vorderingen     

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen  12  99 

Overige vorderingen  469  330 

Totaal overige vorderingen  481  429 
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  2015  2014 

10. Overige overlopende activa  437  1.655 

 

In 2014 bestond deze post voornamelijk uit € 0,7 miljoen aan vooruitbetaalde rente en aflossing 

en € 0,8 miljoen aan nog te ontvangen koopsommen. 

 

Totaal vorderingen & overlopende activa  1.887  3.856 

11. Liquide middelen     

ABN AMRO  494  2.539 

ING  6  1 

RABO  3  3 

Kas  2  3 

Totaal liquide middelen per 31 december   505  2.546 

 

SWZ beschikt eind 2014 en 2015 over een kredietlimiet bij ABN-AMRO tot maximaal € 8,5 miljoen. 

Hiervoor is een pandrecht verstrekt op de inventaris SWZ. Voor zover niet anders vermeld zijn de 

liquide middelen ter vrije beschikking. In 2016 zal deze kredietlimiet worden verlaagd naar € 3,5 

miljoen. 

 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA  3.428   7.523 
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PASSIVA  2015  2014 

 

12. Eigen vermogen 

     

Overige reserves     

Het verloop van de overige reserves is als volgt:     

Stand per 1 januari  69.295  66.524 

Resultaat   3.981  2.771 

Stand per 31 december  73.276  69.295 

     
Voorzieningen        
     

13. Voorziening waardeveranderingen materiële vaste activa     

Het verloop van de post voorziening waardeveranderingen MVA is als volgt: 

Boekwaarde per 1 januari  1.689  3.330 

Dotatie ten laste van resultaat   9.567  1.689 

Onttrekking investering in vastgoed in ontwikkeling  -1.716  -1.504 

Vrijval voorziening   -308  -1.826 

Overige mutaties  -  - 

Boekwaarde per 31 december  9.232  1.689 

 

De onttrekking en de vrijval betreffen de herstructureringsprojecten Bachlaan, Geert Groote 3 & 4, 

de grondexploitatie van de Feniks en het verbeterproject Geert Groote 1. De dotaties aan de 

voorziening betreft de herstructureringsprojecten Bachlaan, Geert Grootestraat 3 en 4, 

Weezenlanden en het verbeterproject Geert Groote 1. 

 

14. Voorziening reorganisatie     

Het verloop van de post voorziening reorganisatie binnen SWZ is 

als volgt:     

Boekwaarde per 1 januari  -  - 

Dotatie   470  - 

Onttrekking in verband met gemaakte kosten   -46  - 

Vrijval in verband met lagere uitgaven  -  - 

Boekwaarde per 31 december  424  - 

De voorziening zal vooral in 2016 worden aangewend en betreft 

de overeengekomen afvloeiingsvergoeding van boventallige 

medewerkers, de kosten van overeengekomen non-activiteit en 

kosten adviseurs. 

     

Langlopende schulden  2015  2014 

 

15. Leningen van de overheid en kredietinstellingen 

Het verloop van de post leningen van de overheid en 

kredietinstellingen van SWZ is als volgt: 

     

Boekwaarde per 1 januari  286.470  282.192 

Bij: nieuwe leningen  18.000  28.328 

Af: aflossingen   -29.147  -24.050 

Boekwaarde per 31 december  275.323  286.470 
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Van de leningportefeuille is ultimo 2015 € 278,7 miljoen (2014: € 282,2 miljoen) geborgd door het 

WSW. De reële waarde van de langlopende schulden bedraagt ultimo 2015 € 344,9 miljoen (2014: 

356,8 miljoen). Voor de bepaling van de disconteringsvoet (gebruikt voor de berekening van de 

reële waarde) is geen rekening gehouden met een eventuele kredietopslag. 
 

Rente- en kasstroomrisico 

Onderstaand is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd 

(x1.000) 

 

   Roll-over   < 2 %   < 3 %   < 4 %   < 5 %   < 6 %   < 8 %   Totaal  

  < 1 jaar - - - 9.052 - - - 
     

9.052 
1 - <5 jaar 30.000 4.824 - 11.838 10.160 459 293 57.574 

5 - <10 jaar 17.500 3.695 - 25.754 - 1.348 - 48.297 
10 - <15 jaar - 8.382 - 867 22.998 - - 32.247 
15 - <20 jaar 25.000 - - - - - - 25.000 

  > 20 jaar - - 12.500 64.416 26.237 - - 103.153 
Totaal 72.500 16.901 12.500 111.927 59.396 1.807 293 275.323 
 

In totaal heeft SWZ de beschikking over 10 roll-overleningen met een totale leningsom van € 72,5 

miljoen, waarvan er 9 (€ 70 miljoen) één op één gehedged zijn met de afgesloten payer swaps. De 

rente van deze leningen is gebaseerd op basis van het 3-maand euribortarief met een maximale 

opslag van 45 basispunten. De gemiddelde rentevoet van de totaal uitstaande leningen bedraagt 

per balansdatum 3,74% (2014: 3,78%). De totale aflossingsverplichting voor het komende jaar 

bedraagt € 10,8 miljoen (€ 9 miljoen eindaflossing en € 1,8 miljoen reguliere aflossingen van nog 

doorlopende leningen). Voor een toelichting op de marktwaarde van de financiële instrumenten 

verwijzen wij naar 'niet uit de balans blijkende verplichtingen'. 
 
 
16. Waarborgsommen 

 2015  2014 

Boekwaarde per 1 januari  19  26 

Mutaties  -3  -7 

Boekwaarde per 31 december  16  19 

     

Het saldo van de waarborgsommen heeft betrekking op de tijdelijke huurcontracten in 

herstructureringsgebieden en in een aantal gevallen bij de verhuur van dure huurwoningen. 
     

17. Verplichtingen onder Verkoop onder Voorwaarden     

Boekwaarde per 1 januari  2.158  1.876 

Mutatie  12  282 
Boekwaarde per 31 december  2.170  2.158 

 

Deze verplichtingen hebben betrekking op 2 woningen in Pierik-Zuid (€ 0,2 miljoen) en  

13 woningen project Muziekwijk MMWT (€ 1,9 miljoen).  
 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  2015  2014 
     

18. Crediteuren      

Verschuldigd wegens levering diverse goederen en diensten  1.839  4.410 

Totaal schulden aan crediteuren  1.839  4.410 



76 

 

  2015  2014 

19. Belastingen en (pensioen)premies      

Omzetbelasting  3.223  4.610 

(Pensioen) premies  184  95 

Loonheffing  240  200 

Totaal belastingen en (pensioen)premies  3.747  4.905 

     

20. Overlopende passiva      

Niet vervallen rente  4.385  4.707 

Vooruit ontvangen huren  550  577 

Nog te verrekenen servicekosten  482  549 

Overige overlopende passiva  56  1.186 

Totaal overlopende passiva  5.473  7.019 

 

Totaal kortlopende schulden  11.059  16.334 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

Obligo WSW 

Uit hoofde van de door het WSW geborgde leningen dient een obligo aangehouden te worden, 

die opeisbaar wordt indien blijkt dat de aan het WSW betaalde disagio/borgstellingsvergoeding 

niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken.  

Het WSW verwacht conform de actuele meerjaren-liquiditeitsprognose voor de komende vijf jaar 

geen beroep te doen op deze obligoverplichting. De maximale obligoverplichting voor SWZ 

bedraagt per 31 december 2015 € 10,3 miljoen (2014: € 10,3 miljoen). 

 

Aangegane verplichtingen 

Ultimo boekjaar is sprake van een totaal (restant) verplichting ad € 25,8 miljoen (2014: € 1,55 

miljoen) betreffende nieuwbouw- en verbeterprojecten, waarvoor opdrachten met derden zijn 

aangegaan en die nog niet zijn afgewikkeld.  

 

Het bedrag per 31-12-2015 aan openstaande aangegane verplichtingen (x € 1.000) heeft 

betrekking op: 

   

Nieuwbouw- en verbeterprojecten   

•  Nieuwbouw Bachlaan fase 1 (oplevering 2016)  8.130 

•  Nieuwbouw Geert Groote 3 & 4 (oplevering 2017)  5.276 

•  Nieuwbouw Binnenhofjes 2 (oplevering 2016)  5.402 

•  Nieuwbouw Weezenlanden (oplevering 2019)  4.575 

•  Groot onderhoud complex Haringvliet/Dollard (2016)  2.429 

   

Totaal verplichtingen nieuwbouw- en verbeterprojecten  25.812 

 

De verplichting vervalt volledig in het jaar van oplevering.  

 

Grondpositie Berkum Veldhoek 

SWZ heeft met de andere twee corporaties deltaWonen en Openbaar Belang en bouwbedrijf 

Hegeman een gezamenlijke grondpositie in Berkum-Veldhoek. In 2015 is besloten deze te 

verkopen. Dit is in 2016 geëffectueerd. De verkoopprijs bedraagt € 414.909. 

In het geval van een bestemmingsplanwijziging (woningbouw) zal sprake zijn van een nabetaling 

van € 15 per m2 daadwerkelijke oppervlakte grond waarop een woningbouwbestemming rust. 

 

Samenwerkingsovereenkomst daklozenopvang De Herberg 

Samen met een aantal andere woningcorporaties heeft Woningstichting SWZ een samenwerkings-

overeenkomst met daklozenopvang De Herberg tot 31 december 2019. Hier is sprake van een 

jaarlijkse financiële bijdrage in de exploitatie. In 2015 bedroeg de financiële bijdrage € 154.765 

(2014: € 154.698). 

 

Verliescompensatie 

Op balansdatum is een voorwaardelijk recht op verliescompensatie voor een totaalbedrag van  

€ 44,2 miljoen niet in de balans opgenomen. Deze zijn voorzichtigheidshalve niet gewaardeerd 

gezien de onzekerheid omtrent het realiseren van toekomstige fiscale winsten. 
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Voorziening voor pensioenen 

SWZ heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking  

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 

heeft opgebouwd bij SWZ. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds SPW.  

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 

het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat. Vanaf 2015 moet SPW, als gevolg van een wetswijziging, de 

dekkingsgraad op een andere wijze gaan vaststellen. De beleidsdekkingsgraad wordt met ingang 

van 31 december 2014 vastgesteld als de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen  

12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo december 2015 109% (2014: 114%). 

 

De vereiste dekkingsgraad ligt eind 2015 rond de 109%. De vereiste dekkingsgraad ligt in 2015 

op circa 125%. Het fonds heeft dus een reservetekort. Eind juni 2015 heeft SPW een herstelplan 

ingediend bij de toezichthouder waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn 

uit het reservetekort kan komen. 

 

SWZ heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

de pensioenfondsen, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. SWZ heeft daarom 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het jaar in de jaarrekening 

opgenomen. 

 

Heffing voor saneringssteun 

De Autoriteit woningcorporaties heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun 

opgelegd. De Autoriteit woningcorporaties heeft bij de opvraag van de prognose-informatie  

2016-2020 aangegeven dat rekening dient te worden gehouden met een heffing voor 

saneringssteun in de jaren 2017-2020 van respectievelijk 1% van de huursom. Op basis van dit 

percentage en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht SWZ dat de heffing in de komende jaren 

als volgt zal zijn: 

• 2017: € 483.000; 

• 2018: € 494.000; 

• 2019: € 510.000; 

• 2020: € 525.000. 

 

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

verplichting in de balans opgenomen. 

 

Koopstart 

SWZ is in 2014 gestart met de koopvorm koopstart. Met koopstart betaalt de koper bij aanschaf 

van de eerste koopwoning 80% van de taxatiewaarde van de woning. Het recht van erfpacht dat 

op de woning rust wordt juridisch aan de koper geleverd en komt voor risico van de koper zodra 

de notariële akte van levering is ondertekend. Bij vervreemding is de koper verplicht de erfpacht 

aan SWZ aan te bieden, waarbij deze het recht heeft de erfpacht terug te kopen. 
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In geval van uitoefening van het terugkooprecht wordt de terugkoopprijs bepaald op basis van 

taxatie, waarbij de oorspronkelijk verleende korting van 20% en een deel van de waarde-

ontwikkeling worden verrekend. Wanneer SWZ geen gebruik maakt van het terugkooprecht dient 

het totaal van de verleende korting en een deel van de waardeontwikkeling door de koper aan 

SWZ te worden betaald. De transacties onder koopstartvoorwaarden worden als een verkoop 

verwerkt en niet als een financieringstransactie. Dit betekent dat bij verkoop alle belangrijke 

rechten op economische voor- en nadelen zijn overgegaan op de koper en de transactie als een 

verkoop wordt aangemerkt. 

 

Op 31 december 2015 zijn er 4 woningen onder koopstartvoorwaarden verkocht, die nog niet 

door de koper is vervreemd. De verleende korting bedraagt per 31 december 2014 € 118.767,-. 

De verleende korting vloeit terug naar SWZ op het moment dat de koper zijn woning vervreemt. 

Per saldo verwacht SWZ in toekomstige jaren nog een bate van € 162.667,- van de verleende 

korting. In de jaarrekening wordt deze bate niet verwerkt. De waardeontwikkeling per  

31 december is € 5.500,- negatief en heeft betrekking op de woning die in 2014 is verkocht. Op 

moment van verkoop wordt afgerekend over de waardeontwikkeling, waarbij verkoper deelt voor 

1,5 x kortingspercentage van 20% in de waardeontwikkeling. Volgens het Koopstartreglement 

hoeft deze negatieve waarde niet in de balans te worden opgenomen.  

 

Wet Ketenaansprakelijkheid 

SWZ is aansprakelijk uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Om het risico van deze 

aansprakelijkheid 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 btw-verlegd. 
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Financiële instrumenten  

Woningstichting SWZ maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te 

dekken. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Woningstichting SWZ met 

betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe. De 

marktwaarde van de derivaten is per 31 december 2015 € 21,3 miljoen negatief (31 december 

2014: € 24,5 miljoen negatief). 

 

Doelstellingen risicobeheer  

In het treasurystatuut van Woningstichting SWZ staan de kaders benoemd omtrent het beheersen 

van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan deze kaders.  

 

Hedge-strategie  

De hedge-strategie is het risico van wijzigingen in de rente afdekken met derivaten.  

 

Type hedge  

Kostprijshedge-accounting op basis van individuele leningen. Kostprijshedge-accounting wordt 

toegepast op basis van de aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de 

financieringen. Deze kenmerken zijn terug te vinden in de originele contracten.  

 

Afgedekte positie  

Woningstichting SWZ dekt de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige 

rentebetalingen gerelateerd aan huidige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de 

rentebetalingen van de afgesloten leningen afgedekt. 

 

Accounting  

Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen 

worden tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge-ineffectiviteit wordt in 

de winst- en verliesrekening verwerkt.  

 

Algemeen 

De belangrijkste financiële risico’s waaraan SWZ onderhevig is, zijn het marktrisico, valutarisico, 

het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. 

 

Marktrisico  

Woningstichting SWZ beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille 

en limieten te stellen. 

 

Valutarisico  

Woningstichting SWZ voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt geen valutarisico. 

 

Renterisico  

Woningstichting SWZ loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende 

langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 

renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. 
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Kredietrisico 

Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen 

kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen 

wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan 

kredietwaardigheidseisen (rating). 

 

Liquiditeitsrisico  

Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe 

verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Woningstichting SWZ en 

haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Woningstichting 

SWZ heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan 

voldoen. Dit betreft o.a. het aanhouden van een kredietlimiet bij de ABN Amro en het tijdig 

aantrekken van leningen voor haar investeringen. Er bestaat geen liquiditeitsrisico met 

betrekking tot de gehanteerde rente-instrumenten omdat geen sprake is van tussentijdse 

marktwaarde verrekeningen. 

 

Rente-instrumenten 

SWZ heeft per 31 december 2015 de beschikking over negen payer swaps, welke al voor 2009 

met verschillende (toekomstige) ingangsdata zijn afgesloten bij diverse banken. Met deze swaps 

zijn renteafspraken gemaakt, waarbij de hoogte van de rente voor SWZ is vastgelegd. Hierdoor 

wordt het (toekomstige) renterisico verminderd. 

SWZ past kostprijshedge-accounting toe op de ingezette payer swaps. Op basis van de vigerende 

regelgeving is per balansdatum sprake van een effectieve hedge. In overeenstemming met 

RJ-Uiting 2013-15 wordt de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten toegepast. Voor 

alle payer swaps geldt dat de omvang, de looptijd, het afgedekte risico en de wijze van 

afrekening van de payer swaps gelijk zijn aan de afgedekte positie, waarmee sprake is van een 

effectieve hedge. De toepassing van de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten wordt 

in de jaarrekening 2015 overeenkomstig de voorschriften gehanteerd. 

 

Een payer swap is een rente-instrument met een waardeontwikkeling. Afhankelijk van de 

renteontwikkeling kan dit resulteren in een positieve of een negatieve marktwaarde. Kort gezegd 

zal bij een stijgende rente de swap een positieve waarde krijgen en bij een dalende rente een 

negatieve waarde. 
 

De belangrijkste modaliteiten van de afgesproken payer swaps zijn: 
 
Tegenpartij Hoofdsom Ingangsdatum Einddatum Te betalen 

vaste rente 
Marktwaarde 
(31/12/2015) 

ABN-AMRO € 7,5 mln. 01-12-2006 02-12-2019 3,74% -1,1 mln - 
ABN-AMRO € 7,5 mln. 02-05-2007 02-05-2017 3,68% -0,4 mln - 
ABN-AMRO € 7,5 mln. 02-05-2008 02-05-2018 3,77% -0,7 mln - 
ABN-AMRO € 7,5 mln. 01-12-2008 01-12-2020 4,13% -1,5 mln - 
ABN-AMRO € 7,5 mln. 03-12-2007 01-12-2023 4,14% -2,1 mln - 
ABN-AMRO € 7,5 mln. 03-09-2007 01-09-2025 4,15% -2,3 mln - 
BNG € 7,5 mln. 04-01-2010 02-01-2031 4,87% -3,4 mln - 
BNG € 7,5 mln. 03-05-2010 03-05-2032 4,88% -4,2 mln - 
BNG €10,0 mln. 01-10-2010 03-10-2033 4,88% -5,6 mln - 

Totaal €70,0 mln.    -21,3 mln - 
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15. Toelichting op de winst- en verliesrekening                                                           
(bedragen x € 1.000)  
 
  2015  2014 
Bedrijfsopbrengsten 
 
21. Huuropbrengsten     

Woningen en woongebouwen  44.554  43.036 

Onroerende zaken niet zijnde woningen  2.555  2.352 

Subtotaal  47.109  45.388 

Af: huurderving wegens leegstand/oninbaarheid  -176  -106 

Totaal huuropbrengst  46.933  45.282 
     

De te ontvangen huur (x € 1.000) is ten opzichte van voorgaand boekjaar gewijzigd als gevolg 

van:  

• Algemene huurverhoging per 1 juli 2015 met gemiddeld 1,4% (voorgaand boekjaar 3,5%) tot 

een bedrag van € 1.106; 

• Door de in exploitatie genomen nieuwbouw in zowel 2014 als 2015. Hiermee is een extra 

opbrengst gemoeid van € 228; 

• In 2015 zijn een aantal complexen uit de exploitatie gehaald, waardoor de huuropbrengsten 

ten opzichte van het voorgaand boekjaar met € 135 zijn gedaald; 

• Overige wijzigingen als gevolg van aanpassingen bij mutatie, woningverbetering en verkoop 

geven per saldo een meeropbrengst van € 522.  
 
     
22. Opbrengsten servicecontracten     

Ontvangen vergoedingen voor de levering van goederen en diensten  2.607  2.706 

Af: te verrekenen met bewoners       -369      -460 

Totaal vergoedingen  2.238  2.246 

Af: derving wegens leegstand/oninbaarheid  -13  -12 

Totaal vergoedingen  2.225  2.234 

 
     
23. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille     
Verkoopopbrengst sociaal vastgoed in exploitatie     

Opbrengsten verkopen bestaand bezit  4.663  7.000 

Opbrengsten verkopen bestaand bezit niet woningen  11  - 

Af: verkoopkosten   -180  -327 

Af: boekwaarde   -1.037  -1.234 

Verkoopresultaat bestaand bezit   3.457  5.439 

In resultaat verwerkte doorberekende kosten eigen makelaardij  78  98 

Verkoopresultaat bestaand bezit minus kosten eigen makelaardij  3.535  5.537 

 
Verkoopopbrengst commercieel vastgoed in exploitatie     

Opbrengsten verkopen bestaand bezit  3.030  1.925 

Opbrengsten verkopen bestaand bezit niet woningen  56  70 

Af: verkoopkosten   -119  -93 

Af: boekwaarde   -2.067  -1.343 

Verkoopresultaat bestaand bezit   900  559 

In resultaat verwerkte doorberekende kosten eigen makelaardij  52  28 

Verkoopresultaat bestaand bezit minus kosten eigen makelaardij  952  587 
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  2015  2014 

 

Mutatie terugkoopverplichting VOV  -13  60 

     

Verkoopresultaat nieuwbouw koopprojecten    570 

Verkoopopbrengst grondkavel Binnenhofjes 1  1.453   

Af: bouw- en woonrijpmaakkosten grondkavel   -803   

Verkoopresultaat grondkavel Binnenhofjes 1  650   

In resultaat verwerkte doorberekende kosten eigen makelaardij    39 

Totaal verkoop  637  669 

Totaal verkoopresultaat bestaand, nieuwbouw en grondkavels  5.124  6.793 

 
         

Verkoop bestaand bezit 

In 2015 zijn 47 woningen (2014: 65), 4 garages (2014: 5) en 3 ruimtes/bergingen (2014: 1) verkocht 

uit het bestaande bezit. Evenals voorgaand boekjaar laat het verschil in resultaat zien welke 

consequentie de boekwaarde van de verkochte woningen heeft bij het bepalen van het netto 

verkoopresultaat. 

 

Verkoop grondkavel 

In 2014 zijn 70 woningen van Binnenhofjes 1 in Dieze gesloopt en is de grondkavel in 2015 

definitief verkocht. 

    

     

24. Geactiveerde productie eigen bedrijf  2015  2014 

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw huurwoningen   492  919 

Geactiveerde productie m.b.t. onderhoud huurwoningen  384  349 

  876  1.268 

 

De geactiveerde productie betreft de kosten van ons eigen personeel die zijn doorberekend aan 

zowel nieuwbouw- als geactiveerde verbeter- en groot onderhoudsplannen. Naast de kosten van het 

eigen personeel wordt onder deze post ook de toegerekende rente aan onze nieuwbouwplannen 

opgenomen. 

 

25. Overige opbrengsten 

    

Belastingdienst: opbrengst pro rata   192  99 

Overige opbrengsten  404  240 

Totaal  596  339 

 

De post overige opbrengsten ad € 404.000 bestaan naast de structurele jaarlijkse bijdrage van 

bijna € 50.000 voor zendmasten uit diverse incidentele baten. In 2015 is er een incidentele bate 

ontvangen van € 130.000 uit exploitatie van de Woningzoeker en een bate van € 66.000 bonus 

van de schadeverzekeringsmaatschappij. 
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Bedrijfslasten 

 

26. Afschrijvingen op materiële vaste activa en activa ten 

dienste van de eigen exploitatie  

2015  2014 

Materiële vaste activa sociaal vastgoed  8.869  8.270 

Materiële vaste activa commercieel vastgoed  725  774 

Activa ten dienste  566  667 

Totaal  10.160  9.711 

 
27. Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 
en vastgoedportefeuille  
     
Vastgoed in ontwikkeling  7.712  -135 
Afwaardering sociaal vastgoed (diverse complexen)  -  5.759 
Terugname afwaardering sociaal vastgoed (diverse complexen)  -3.145  - 
Vastgoed beleggingen  -15  -208 
Overige waardeveranderingen  -  - 
 
Totale overige waardeveranderingen materiële vaste activa  4.552  5.416 
     

Vastgoed in ontwikkeling     

Nieuwbouwproject Bachlaan   4.419  - 

Nieuwbouwproject Geert Grootestraat 3 en 4  1.752  1.874 

Nieuwbouwproject Weezenlanden  2.866   

Verbeterproject Geert Groote 1  530  - 

Dotatie aan voorziening waardeverandering  9.567   

 

Grondexploitatie Muziekwijk  -536  -442 

Grondexploitatie Pierik-Zuid   -307  - 

Muziekwijk energie  -253  - 

Nieuwbouwproject Pierik-Zuid   -182  -689 

Grondexploitatie Bachlaan   -160  1.198 

Grondexploitatie Geert Grootestraat 3 en 4  -148  - 

Jouw Energie Moment  -131  - 

Nieuwbouwproject Ittersumerlanden    57  -1.152 

Nieuwbouwproject Geert Grootestraat 2  -33  -370 

Nieuwbouwproject Woonwagens Werkeren  23  386 

Nieuwbouwproject Muziekwijk T19  2  -1.061 

Diverse afgeronde projecten  -187  121 

     

Totaal waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling  7.712  -135 

 

Afwaarderingen sociaal vastgoed     

Diverse complexen in verband met lagere bedrijfswaarde  -  5.759 

     

Terugname afwaardering sociaal vastgoed     

Diverse complexen ivm hogere bedrijfswaarde  -3.145  - 
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Toelichting afwaardering en terugname afwaardering van sociaal vastgoed 

In het verleden is voor de kasstroom generende eenheid Hoogbouw 25+ sprake geweest van 

afwaarderingen ad € 5.759.000. Ultimo 2015 hebben wij geconstateerd dat voor deze 

eenheid sprake is van een belangrijk, positief verschil tussen bedrijfswaarde en boekwaarde. 

Daarom is in 2015 een deel van de eerdere bijzondere waardevermindering teruggenomen 

voor een bedrag van € 3.145.000. 

 

  2015  2014 

Vastgoedbeleggingen     

Waardevermeerdering project muziekwijk MMWT  -  -284 

Waardeverandering verkoop onder voorwaarden  -15  76 

     

Totaal waardeverandering Vastgoedbeleggingen  -15  -208 

     

De waardeverandering verkoop onder voorwaarden betreft de jaarlijkse waardemutatie van de 

marktwaarde van de woningen die verkocht zijn met de verkoopconstructie koopgarant. 
 

Voor verdere toelichting op de waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op 

de bedrijfswaarde in hoofdstuk 9.2 waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening. 
 
28. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten     

Lonen en salarissen   4.695  4.541 

Sociale lasten  732  773 

Pensioenlasten  774  858 

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten  6.201  6.172 

 

Werknemers 

Ultimo boekjaar 2015 had de corporatie 86 werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op 

het aantal fulltime equivalenten. Het aantal werknemers ingedeeld naar de afdelingen binnen 

SWZ is als volgt: 
  

Afdeling 2015 2014 2013 

Directie 1 0 1 

Staf en ondersteunende diensten 14 13 14 

Middelen 10 11 11 

Vastgoed afdeling Ontwikkeling 6 7 7 

Vastgoed afdeling Realisatie 29 28 27 

Wonen afdeling Verhuur en Verkoop 14 16 16 

Wonen afdeling Sociaal beheer 12 12 12 

Totaal 86 87 88 
    
 

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) van kracht (Besluit van 15 november 2012). Toegelaten instellingen 

vallen bij algemene maatregel van bestuur onder de strekking van de WNT.  

Voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast een aanvullende regeling 

zoals opgenomen in de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen 

volkshuisvesting.  
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In overeenstemming met deze regeling is in 2015 bezoldigingsklasse F (2014: klasse F) van 

toepassing voor SWZ: de beloning voor een topfunctionaris mag in 2015 maximaal € 148.800 

bedragen (2014: € 148.800). 

 

Op grond van de WNT en deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens van 

topfunctionarissen te worden gerapporteerd. De opgave is als volgt (in euro's): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De periodiek betaalde beloning van de heer K. Parie is ten opzichte van de vastgestelde WNT 

verantwoording 2014 gewijzigd. De beloning was € 63.106 en is gewijzigd in € 52.154. Dit 

komt voort uit het feit dat voorgaand jaar ten onrechte de vergoeding inclusief BTW is 

toegelicht. Dit had exclusief BTW moeten zijn. Aangezien tot 2017 sprake is van het 

overgangsrecht viel de beloning 2014 van de directeur-bestuurder binnen de kaders van de 

WNT. 

 

De beloning van de heer E.R Veenstra is ten opzichte van de vastgestelde WNT 

verantwoording 2014 gewijzigd. De beloning was € 106.128 en is gewijzigd in € 105.855, als 

gevolg van een onjuiste classificatie van de WIA-premie.  

 

De vergoedingen van de leden van de Raad van Commissarissen zijn gewijzigd ten opzichte 

van de vastgestelde WNT verantwoording 2014. De onkostenvergoedingen van de RvC leden 

waren, voor zover deze het onbelaste deel overstijgen, ten onrechte niet meegenomen in de 

WNT toelichting 2014.  

 

De wijzigingen in de verantwoording 2014 leiden niet tot onverschuldigde bedragen uit 

hoofde van de WNT. 

 

 

 

 

  

De bezoldiging van de bestuurder en commissarissen van SWZ in 2015 was als volgt:

Naam Funct ie

Omvang 
dienst  
verband

In dienst /
in funct ie 

vanaf

In dienst /
 in funct ie 

t ot  en met

Periodiek 
bet aalde 
beloning

Ver-
goedingen

Beloningen 
bet aalbaar 
op t ermijn Tot aal

M.C.M. Boeijen Directeur-bestuurder 1 fte 1-1-2015 117.442      22.084        139.527      
J.E. Kielman Commissaris (voorzitter) n.v.t. 1-3-2009 16-12-2015 10.552        596             11.148        
J.H.M. van der Meer Commissaris n.v.t. 1-1-2010 31-12-2017 8.000          385             8.385          
Th. Oosterhuis Commissaris n.v.t. 1-2-2010 31-1-2018 8.000          262             8.262          
H.F. Kruize Commissaris n.v.t. 1-1-2012 31-12-2019 8.000          38               8.038          
H.M.M. van der Werff Commissaris n.v.t. 1-1-2012 31-12-2015 8.000          402             8.402          

Tot aal 159.994      1.682          22.084        183.760      

De bezoldiging van de bestuurder en commissarissen van SWZ in 2014 was als volgt:

Naam Funct ie

Omvang 
dienst  
verband

In dienst /
in funct ie 

vanaf

In dienst /
 in funct ie 

t ot  en met

Periodiek 
bet aalde 
beloning

Ver-
goedingen

Beloningen 
bet aalbaar 
op t ermijn Tot aal

E.R. Veenstra Directeur-bestuurder 1 fte 1-8-2003 14-8-2014 86.786        19.070        105.855      
K. Parie Interim-directeur-bestuurder n.v.t. 15-8-2014 31-12-2014 52.154        52.154        
J.E. Kielman Commissaris (voorzitter) n.v.t. 1-3-2009 28-2-2017 10.000        701             10.701        
J.H.M. van der Meer Commissaris n.v.t. 1-1-2010 31-12-2017 7.000          174             7.174          
Th. Oosterhuis Commissaris n.v.t. 1-2-2010 31-1-2018 7.000          152             7.152          
H.F. Kruize Commissaris n.v.t. 1-1-2012 31-12-2015 7.000          54               7.054          
H.M.M. van der Werff Commissaris n.v.t. 1-1-2012 31-12-2015 7.000          503             7.503          

Tot aal 176.939      1.584          19.070        197.593      
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29. Lasten onderhoud 

Onderhoudsuitgaven 

Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door eigen dienst 

 

2015 

 

 

8.990 

-927 

8.063 

 2014 

 

 

8.898 

-826 

8.072 
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in: 
Planmatig onderhoud  4.533  4.426 
VVE-bijdragen in onderhoudsvoorziening  344  324 
Klachtenonderhoud  2.706  2.761 
Mutatieonderhoud  1.128  1.066 
Tuinonderhoud  279  321 
Totaal onderhoudsuitgaven  8.990  8.898 
     

30. Leefbaarheid 
Leefbaarheidsuitgaven   

 
477 

  
377 

     

31. Lasten servicecontracten     

Servicekosten aan huurders  1.640  1.713 

     

32. Verhuurder- en saneringsheffingen     

Verhuurderheffing  4.592  3.740 

Saneringsheffing  -  1.509 

Totaal verhuurder- en saneringsheffing   4.592  5.249 

 

33. Overige bedrijfslasten 

 

Beheerkosten     

Overige personeelskosten  176  253 

Inleenkrachten  390  365 

Algemene beheer- en administratiekosten  183  172 

Automatiseringskosten  365  351 

Bijzondere projecten/advieskosten  326  228 

Huisvestingskosten   221  213 

Machines en vervoermiddelen   149  118 

Bestuurs- en toezichtskosten  118  110 

PR-activiteiten  27  25 

Kantoorkosten  215  198 

Totaal beheerkosten  2.170  2.033 
     

Heffingen     

Belastingen  2.748  2.671 

Verzekeringen  242  237 

Erfpacht  3  3 

Contributies  58  59 

Totaal heffingen  3.051  2.970 
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  2015  2014 

Overige bedrijfslasten     

Beheer door derden  81  141  

Incassokosten  28  21  

Dotatie voorzieningen debiteuren  123  118  

Dotatie overige voorzieningen  470  -  

Projectontwikkelings- en vastgoedactiviteiten  187  157  

Diverse bedrijfslasten  247  205  

Totaal overige bedrijfslasten  1.136  642  

 

Totaal overige bedrijfslasten  6.357  5.645  
 

Honorarium externe accountant en de accountantsorganisaties 

     

2015 

 

Accountant Overige adviseurs Totaal 

Controle van de jaarrekening 63 

 

63 

Andere controle/opdrachten 

   Fiscale adviesdiensten 

 

56 56 

Andere niet-controlediensten 

 

20 20 

Totaal 63 76 139 

 

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale 

honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2015 ongeacht of de werkzaamheden reeds 

gedurende 2015 zijn verricht. 

 

 

Financiële baten en lasten  

2015  2014 

     

34. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van  

verplichtingen 

Verkoop onder voorwaarden   -  17 

Waardeverandering lening Stichting Gereglementeerd Eigendom  -130  - 

Totaal  -130  17 

     

35. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     

     

Rente rekening-courant en uitgezette middelen  10  52 

2014 Accountant Overige adviseurs Totaal 

Controle van de jaarrekening 48              48 

Andere controle/opdrachten 8               8  

Fiscale adviesdiensten 41 30 71 

Andere niet-controlediensten  11                            11 

Totaal 108 30 138 
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  2015  2014 

Totaal rentebaten  10  52 

36. Rentelasten en soortgelijke kosten     

Rente leningen overheid en kredietinstellingen  7.538  7.915 

Rente derivaten  2.969  2.825 

Rente belastingdienst  216  - 

Rente overige schulden, bankkosten   104  119 

Totaal rentelasten  10.827  10.859 

 

In 2015 is voor een bedrag van ruim € 78.025 (2014: € 261.708) aan rentelasten geactiveerd. 

Deze geactiveerde rentelasten zijn opgenomen onder de post “geactiveerde productie nieuwbouw. 

     

37. Vennootschapsbelasting     

 

(Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat) 

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting   2.765 

     

Bij:     

Fiscaal lagere afschrijving MVA  7.617   

Fiscaal terugname afwaardering huurwoningen  -3.145   

Fiscaal geen waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling  7.712   

Fiscaal geen waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden  -15   

Bijdrageheffing saneringssteun  -   

Aftrekbeperking gemengde kosten  17   

Boetes  -   

    12.186 

Af:     

Fiscaal geen opbrengst woningverkopen   4.344   

Fiscaal correctie verkoopkosten   117   

Fiscaal hogere lasten onderhoud   4.076   

Fiscaal onderhoud verbeterplannen  -   

Verplichting verkoop onder voorwaarden  13   

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden   -   

Vrijval disagio op leningen   970   

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek   7   

Fiscaal afwaardering voorafgaand aan sloop   4.310   

Fiscaal resultaat verkoop grondkavel  650   

 

Belastbare winst 2015    

 

14.487 

Af: te verrekenen verliezen    464 

Belastbaar bedrag 2015    -464 

 

Totaal te verrekenen verlies ultimo 2015    nihil 

Belastbaar resultaat 2006  -278   

Belastbaar resultaat 2007  -238   

Belastbaar resultaat 2008  -1.289   
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  2015  2014 

Belastbaar resultaat 2009  -2.020   

Belastbaar resultaat 2010  -2.153   

Belastbaar resultaat 2011  -7.739   

Belastbaar resultaat 2012  -5.537   

Belastbaar resultaat 2013  -20.440   

Belastbaar resultaat 2014 

Belastbaar resultaat 2015  

-9.415 

464   

Totaal te verrekenen verlies ultimo 2015  

- 

-48.645   

 

   

 

 

 

Het belastbare verlies tot en met 2015 leidt ertoe dat over 2015 geen vennootschapsbelasting 

verschuldigd is. Tot en met 2011 zijn aanslagen opgelegd. Ultimo 2015 is een actieve 

belastinglatentie gevormd uit hoofde van een tijdelijk verschil met betrekking tot de waardering 

van onze leningportefeuille en in verband met de inschatting van de fiscaal te verrekenen 

verliezen voor de komende 5 jaar. 
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16. Kengetallen       

      

Boekjaar 2015 2014  2013 

 

2012 

 

2011 

 

      

Aantal verhuureenheden      

Woningen en woongebouwen  

in exploitatie per 1/1 

 

7.434 

 

7.458 

 

7.712 

 

7.770 

 

7.677 

Verkoop -47 -65 -43 -44 -86 

Sloop  -91 -70 -348 -96 -22 

Nieuwbouw 45 111 137 82 201 

Aankoop 0 0 0 0 0 

Omzetting/samenvoeging/overig 4 0 0 0 0 

Woningen en woongebouwen  

in exploitatie per 31/12 

 

7.345 

 

7.434 7.458 7.712 7.770 

Winkels/bedrijfsruimten  64 71 66 42 42 

Overige (voornamelijk garages)  1.159 1.194 1.237 1.227 1.224 

      

Totaal  8.568 8.699 8.761 8.981 9.036 

      

Opgeleverde nieuwbouw koopwoningen  - 21 51 48 53 

  

Nieuwbouwwoningen in aanbouw 

Huurwoningen  - 45 141 160 88 

Koopwoningen - - 21 106 38 

      

Mutatiegraad in % 9,30 8,85 8,61 8,4 9,3 

Huurachterstand in % van de jaarhuur 0,66 0,73 0,78 0,75 0,78 

Huurderving in %  0,24 0,25 0,40 0,64 0,70 

Gemiddelde huurverhoging woningen in % 1,4 3,5 4,2 2,3 1,3 

Gemiddelde kale huurprijs per woning per maand 517 494 468 430 416 

      

      

Jaarresultaat voor belastingen (x € 1.000) 2.765 2.771 2.600 6.991 6.063 

Jaarresultaat na belastingen (x € 1.000) 3.981 2.771 2.600 6.991 2.365 

      

      

      

Solvabiliteit in % 19,7 18,4 18,0 17,8 16,7 

Current ratio  0,29 0,46 0,73 1,10 0,55 

Rentabiliteit eigen vermogen in % 3,88 4,17 3,90 10,94 10,65 

Rentabiliteit totaal vermogen in % 3,67 3,61 3,66 4,91 4,54 

Eigen vermogen per woning 9.976 9.321 8.920 8.289 7.326 
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17. Overige gegevens 

 

Resultaatbestemming 

Het jaarresultaat over 2015 (na belasting) ad € 4,0 miljoen positief is vooruitlopend op de 

goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Commissarissen aan het eind van het boekjaar 

ten gunste gebracht van de post overige reserves.  

De resultaatbestemming van het jaarresultaat over 2014 ten gunste van de overige reserve is 

ongewijzigd goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 
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18. Controleverklaring 
 

Controleverklaring	  van	  de	  onafhankelijke	  accountant	  
 
Aan:  de raad van commissarissen en directeur-bestuurder van Woningstichting SWZ 

Verklaring	  betreffende	  de	  jaarrekening	  
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Woningstichting SWZ te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 
 
In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is bepaald dat het Besluit 
beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar na inwerkingtreding van de 
Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het 
onderzoeken en beoordelen van die verslagen door de accountant. Dit betekent dat voor verslagjaar 2015 het 
Bbsh zijn kracht heeft behouden voor deze onderwerpen.  

Verantwoordelijkheid	  van	  het	  bestuur	  	  
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in Titel 9 Boek 2 
BW, artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.  
 
Het bestuur van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid	  van	  de	  accountant	  	  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT, en het controleprotocol in rubriek A van bijlage 4 bij de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.   
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
toegelaten instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel	  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Woningstichting SWZ per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW, artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving.  

Verklaring	  betreffende	  overige	  bij	  of	  krachtens	  de	  wet	  gestelde	  
eisen	  
Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde jaarverslag, melden 
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.   
 
 
Zwolle, 22 april 2016 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. drs. B.W. Littel RA 
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19. Verklaring raad van commissarissen en bestuur  
 

Verklaring van besteding van middelen 

 

Conform het gestelde in artikel 26 van het Besluit Beheer Sociale Huursector zijn de beschikbare 

financiële middelen uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting. 

 

Verklaring van ondertekening van de jaarrekening en het jaarverslag 

 

Conform het gestelde in artikel 25 lid 5 van de statuten van Woningstichting SWZ wordt door de 

leden van de directie en alle leden van de raad van commissarissen de jaarrekening en het 

jaarverslag van 2015 ondertekend.  

 

Zwolle, 22 april 2016 

 

Goedkeuren van de jaarrekening  Vaststellen van de jaarrekening 

directeur-bestuurder    raad van commissarissen   

wg      wg 

mevrouw drs. M.C.M. Boeijen   de heer Th. Oosterhuis 

       

       

      wg 

      de heer drs. J.H.M. van der Meer 

 

      wg 

      mevrouw H.F. Kruize 
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bijlage 1 Werk in en aan de wijken  
 

In deze bijlage geven we per stadsdeel aan welke zaken zijn gerealiseerd in 2015. 

 

Stadsdeel Zuid  
Stadsdeel Zuid bestaat uit de wijken Wipstrik, Indische Buurt, Pierik, Assendorp en Zwolle-Zuid. 

 

Sloop en/of nieuwbouw Stadsdeel Zuid 
Pierik-Zuid  

Begin 2014 is de sloop van de 16 eengezinswoningen aan de Lobelia- en Lavendelstraat en  

42 duplexwoningen aan de Mimosastraat afgerond. Aansluitend is aannemer Dura Vermeer 

gestart met de bouw van 30 eengezinswoningen en 28 appartementen. Kenmerkend is dat de 

woningen en appartementen gemiddeld 12 zonnepanelen per woning hebben, waardoor de 

woonlasten aanzienlijk verlaagd worden. Eind van het jaar zijn de eerste 23 eengezinswoningen 

opgeleverd. Begin januari 2015 zijn de laatste 7 eengezinswoningen opgeleverd en in mei 2015 

de appartementen opgeleverd.  

 

Renovatie en planmatig onderhoud Stadsdeel Zuid 
• Aan 11 woningen aan de Tulpstraat, Assendorperstraat en Groeneweg is schilderwerk aan de 

buitenzijde van de woningen uitgevoerd.  

• Complex Goudsbloemstraat e.o.: 95 cv-ketels zijn vervangen door hoogrendement ketels. 

• In complex Narcisstraat is aan 59 woningen buitenschilderwerk uitgevoerd. 

• De complexen Stickerbelt en Van Yrtebelt e.o. (totaal 72 egw) zijn aan de buitenzijde 

geschilderd. Verder zijn er werkzaamheden aan de dakramen uitgevoerd en zijn een aantal 

keukenradiatoren vervangen door een radiator met meer capaciteit. Ook zijn er 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk. 

• In 2014 is een start gemaakt met het grootonderhoud van 274 appartementen aan de 

Oldermannenlaan, Tyassenbelt en Van Yrtebelt. Het project is in het najaar van 2015 afrond. 

In het project zijn onder andere de badkamers, toiletten en keukens vervangen en er is in 

iedere woning een individuele cv-ketel gekomen. Ook is er schilderwerk uitgevoerd, zijn er 

brandwerende maatregelen getroffen en zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan 

tuinen en het straatwerk. In 2014 zijn totaal 101 woningen uitgevoerd, de overige 173 

woningen in 2015.  

• In complex De Vroomemarke (77 woningen) zijn 63 cv-ketels vervangen en er zijn 

brandwerende maatregelen getroffen. Bij het mechanisch ventilatiesysteem zijn de kanalen 

gereinigd en zijn de mv-boxen gereviseerd. Bij de personenlift zijn aan de liftdeuren 

werkzaamheden uitgevoerd. Verder is er straatherstelwerk uitgevoerd. 

• Van de personenlift bij Oldeneelallee is de vloerbedekking van de lift vervangen. 

• Van de 23 woningen aan de Deventerstraatweg en Groeneweg is het dak gerenoveerd en zijn 

16 woningen voorzien van zonnepanelen. 

• Bij complex Magnoliastraat en omgeving (237 woningen) is de kwaliteit van het schilderwerk 

gecontroleerd en waar nodig hersteld. Verder hebben 11 woningen een nieuwe cv-ketel met 

hoogrendement gekregen (resterend deel project 2014). 

• De besturing van de personenlift van 90 woningen Meervalkolk is vernieuwd. 

• De woning Van Galenstraat 2 is aan de buitenzijde geheel geschilderd. 

• Bij complex Resedastraat e.o. is bij de adressen Enkstraat 10, V.d. Laenstraat 97 en 

Assendorperstraat 48 het platte dak vernieuwd. 
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Groenprojecten 
Tuinen Mimosastraat 

De tuinen in de Mimosastraat zijn opgeknapt, omdat de beplanting sterk verouderd en uitgeput 

was, het oogde rommelig en er was weinig variatie in beplanting. Daarnaast was de beschikbare 

ruimte voor het stallen van fietsen krap.  

Het complex heeft nu een tuin met een moderne uitstraling, er is variatie in beplanting en er is 

voldoende ruimte voor het plaatsen van fietsen. Ook belangrijk is dat de onderhoudskosten 

afnemen. 

 

Binnentuin Jozefkerk 

De binnentuin bij de Jozefkerk heeft een metamorfose ondergaan: kale plekken zijn opgevuld, 

perkjes zijn vervangen, wildgroei is verwijderd en de wadi heeft nieuwe beplanting gekregen.  

 

Herstraten achterpaden Van Dedemmarke eo 

De achterpaden achter de Van Dedemmarke e.o. zijn weer goed toegankelijk gemaakt en 

oneffenheden zijn weggehaald. De gemeente Zwolle is hierbij betrokken, omdat zij eigenaar is 

van het pad achter de Van Deldenmarke. Een deel van de kosten hebben zij voor hun rekening 

genomen. In privétuinen zijn te grote (risico)bomen, die ook schade aan het gebouw kunnen 

veroorzaken, in overleg met de bewoners verwijderd. 

 

 

Stadsdeel Midden 
Stadsdeel Midden bestaat uit de wijken Centrum, Kamperpoort, Diezerpoort, Aa-landen en 

Berkum. 

 

Sloop en/of nieuwbouw 
Centrum - Weezenlanden  

Voor de toekomstige woningbouwontwikkeling op het ziekenhuisterrein De Weezenlanden is in 

oktober 2015 gestart met de sloop van de ziekenhuisgebouwen. Daarmee is de planontwikkeling 

weer een stapje verder. De planning is erop gericht dat in de zomer van 2016 alles gesloopt is en 

eind 2016 voor het eerste deel van de woningen een Voorlopig Ontwerp gereed is. SWZ neemt 

pas in een latere fase 30 appartementen af gelegen in 1 gebouw aan de Luttenbergstraat. De 

oplevering van deze appartementen zal waarschijnlijk pas in 2019 plaatsvinden.  

 
Dieze-Oost 

Onze visie op de wijkvernieuwing Dieze-Oost is om deze wijk toekomstbestendig te maken door 

in te grijpen op zowel (woon)technisch gebied als op het gebied van leefbaarheid. Het 

toekomstbestendig maken wordt bereikt door in de komende tien jaar éénderde van ons bezit te 

transformeren door 234 portieketagewoningen te slopen en daarvoor eengezinswoningen en 

appartementen met lift terug te bouwen. Daarnaast is ongeveer éénderde gerenoveerd met de 

bedoeling dat deze woningen tenminste weer 25 jaar mee kunnen. Voor het overige deel van de 

woningen staat nog geen renovatie gepland. In 2015 zijn we begonnen met het analyseren van 

deze woningen en hun toekomstmogelijkheden. In 2016 wordt bepaald wat we met deze 

woningen gaan doen.  

 

Geert Grootestraat, flat 3 en 4 

In 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden en zijn de plannen verder 

uitgewerkt. De sloop van Geert Groote 3 is gestart in september en eind 2015 afgerond. De start 
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bouw van beide nieuwe appartementengebouwen met ieder 22 sociale huurappartementen is 

gepland in het voorjaar van 2016. 

 

Binnenhofjes 

De locatie van de Binnenhofjes is binnen Dieze-Oost aangewezen om omgevormd te worden van 

flats naar eengezinswoningen (vrije sectorhuurwoningen, sociale huurwoningen en/of 

koopwoningen). De eerste fase betreft het realiseren van vrije sector huurwoningen, in eigendom 

en beheer van een particulier belegger. Het betreft 46 eengezinswoningen op de locatie 

'Binnenhofjes 1'. Deze zijn in het najaar van 2015 opgeleverd en allemaal verhuurd in de vrije 

sector. Vanaf november 2015 zijn de woningen van Binnenhofjes 2 gesloopt. Door de 

aanwezigheid van asbest zijn de werkzaamheden vertraagd. In februari 2016 wordt gestart met 

de bouw van de 48 eengezinswoningen voor de sociale huur. 

De bewoners van de derde fase hebben duidelijkheid gekregen over de datum waarop het Sociaal 

Plan voor hen ingaat, te weten 1 oktober 2016. De sloop van deze woningen staat gepland in 

2018.  

 

Renovatie en planmatig onderhoud 
• Bij complex Javastraat e.o., 24 woningen, is er onderhoud uitgevoerd aan het achterpad. 

• Bij de 114 woningen aan de Kastanjestraat, Beukenstraat, Iepenstraat en Plataanstraat konden 

bewoners in aansluiting op het renovatieproject van 2014 kiezen voor het installeren van 

zonnepanelen. Bewoners van 43 woningen hebben in 2015 hiervoor gekozen. 

• In 2015 is gestart met werkzaamheden aan de 396 woningen van complex 

Haringvliet/Dollard. De werkzaamheden lopen door tot de zomer van 2016. In 2015 zijn bij 

393 woningen in het kader van brandveiligheid werkzaamheden uitgevoerd en zijn de 

plafonds in de bergingen op de begane grond geïsoleerd. In de eerste flat aan de flat 

Haringvliet zijn 41 nieuwe cv-ketels geplaatst en 5 ketels zijn vervangen door jongere ketels 

die bij andere adressen zijn vrijgekomen. Het dak van deze flat heeft een nieuwe dakafwerking 

en een dikkere isolatielaag gekregen. Bij de flats aan de Haringvliet zijn inmiddels drie van de 

16 kopgevels aan de buitenzijde geïsoleerd en met steenstrips afgewerkt. Een vierde kopgevel 

is voor een groot deel uitgevoerd. De overige 12 kopgevels worden in 2016 uitgevoerd. 

• Bij de woningen aan de Tilligterbeek, Reggelaan, Roelingsbeek, Rutbeek en Twellosebeek zijn 

binnenwerkzaamheden uitgevoerd. In totaliteit zijn 72 badkamers en 83 toiletten vernieuwd. 

In het project is bij 53 woningen het mechanische ventilatiesysteem vernieuwd en zijn er 

brandwerende maatregelen getroffen. Asbesthoudende kanalen zijn afgetimmerd, zodat deze 

niet meer aanraakbaar zijn. Asbesthoudende vensterbanken zijn verwijderd en vervangen. 

• Bij 12 wooneenheden aan de Kamperstraat 12-14 is dak gerenoveerd (inclusief 

asbestsanering). 

• Bij de 74 woningen aan de Sumatrastraat, Billitonstraat en Madurastraat konden bewoners 

kiezen voor het installeren van zonnepanelen. Totaal hebben 29 bewoners zonnepanelen laten 

plaatsen. 

• Het hang- en sluitwerk van de aluminium kozijnen van 75 woningen aan de Ferdinand 

Bolstraat en Hobbemastraat heeft een servicebeurt gehad. Daarbij zijn de kozijnen ook 

gereinigd. 

• Bij de vier woningen Soenda- en Borneostraat is de kwaliteit van het schilderwerk 

gecontroleerd en waar nodig hersteld. 

• Bij 195 woningen aan de Minervalaan en A. Cuypstraat is bij de ramen en deuren in 

kunststofkozijnen serviceonderhoud uitgevoerd. 

• De bewoners van de 16 eengezinswoningen aan de Geert Grootestraat konden kiezen voor het 

installeren van zonnepanelen. Hier hebben 11 bewoners gebruik van gemaakt. 
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• Bij 50 van de 65 woningen in de Gender is de keuken vernieuwd en is er mechanische 

ventilatie aangebracht voor keuken en toilet. In de woningen is asbest gesaneerd, daarbij is 

een asbestkoker verwijderd op de verdieping en zolder (in containment) en zijn er 

asbesthoudende vensterbanken verwijderd. De meterkasten in de woningen zijn aangepast. 

Dakbedekking van garages is vervangen, dakbedekking van aanbouwen is gecontroleerd en 

gereinigd en waar nodig is de aansluiting aan het opgaande metselwerk van de woning 

vernieuwd. 

• Bij 54 eengezinwoningen aan de Amer zijn de keukens vernieuwd. In de woningen is asbest 

gesaneerd. Vlizotrappen zijn vernieuwd en er is een aantal 4-pans dakramen vernieuwd. 

 

Groenprojecten 
Tuinen Isaäc van Hoornbeekstraat 

Het groen in de Isaäc van Hoornbeekstraat gaf een rommelige en onveilige aanblik. Door de 

aanpak hiervan is er nu eenheid in het aangezicht van de kopgevels. Onder de balkons staan 

makkelijk te onderhouden haagjes en er is gras aangebracht.  

De bosschages en te grote bomen zijn verwijderd en er zijn nieuwe bomen voor teruggeplant. De 

privétuinen die niet onderhouden werden, zijn teruggenomen en aangeplant zodat deze weer in 

het reguliere onderhoud meegenomen worden. 

 

 

Stadsdeel Noord 
Stadsdeel Noord bestaat uit de wijken Holtenbroek, Westenholte en Stadshagen.  

 

Sloop en/of nieuwbouw 

Bachlaan 

Op de locatie Bachlaan - voormalig terrein waar 162 portiekflats stonden- worden in totaal  

130 woningen, waarvan 112 woningen in de sociale huursector gebouwd. De realisatie vindt in 2 

fases plaats. 

In maart 2015 is het investeringsbesluit voor de eerste fase genomen. Na selectie is aan 

bouwbedrijf Nikkels het werk gegund. Het betreft in deze fase 48 eengezinswoningen en  

24 appartementen. De omgevingsvergunning is in november aangevraagd. Toen is ook gestart 

met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het kappen van bomen en het aanbrengen van 

riolering. In februari 2016 start de bouw van fase 1.  

Over fase 2 van de Bachlaan heeft in november besluitvorming plaatsgevonden. Deze fase betreft 

40 appartementen in de sociale sector en de verkoop van een stuk grond, waarop 16-18 

koopwoningen kunnen worden gebouwd. Dit wordt in 2016 aanbesteed en in 2017 opgeleverd.  

 

Stadshagen+ / Breecamp-Oost 

In verband met gewijzigde marktomstandigheden heeft de gemeente Zwolle besloten tot een 

herprogrammering van de ontwikkeling van Stadshagen. De locatie Plantage, 25 sociale 

huurwoningen en 6 woonwagens is komen te vervallen. De gemeente heeft besloten hier geen 

sociale huurwoningen meer te realiseren. Ook de gewijzigde locatie voor 6 woonwagens is komen 

te ververvallen. De locatie Oude Wetering, waar 16 sociale huurwoningen kunnen komen, staat 

gepland voor 2018. Overige ontwikkelingen in Stadshagen+ zijn na 2017 geprogrammeerd.  

 

Woonwagens 

In de zomer van 2015 zijn de 12 woonwagens in Werkerhoven Stadshagen opgeleverd (daarvan 

waren 2 al opgeleverd in december 2014). Met het opheffen van de overige woonwagenlocatie in 
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Stadshagen zijn dit de eerste, maar tevens ook de laatste woonwagens die SWZ in haar 

portefeuille heeft.  

 

Renovatie en planmatig onderhoud 
• Bij de 88 woningen aan de Schubertstraat en omgeving is de kwaliteit van het schilderwerk 

gecontroleerd en waar nodig hersteld. 

• De appartementen aan de Rijnlaan zijn aan de buitenzijde van een nieuw kleurenschema en 

frisse verflaag voorzien (incl. houtrotherstel). Verder is er onderhoud aan het dak uitgevoerd 

en het gevelvoegwerk is hersteld. De twee straatgevels zijn gekeimd in een frisse kleur. 

• De 24 appartementen aan de Porporastraat zijn aan de buitenzijde geschilderd (incl. houtrot 

en betonherstel). Daarbij is ook de aangepaste hoofdentree en het trappenhuis binnen 

opgefrist. Verder is het metsel- en voegwerk hersteld en hebben de kunststofkozijnen, het 

hang- en sluitwerk van de ramen en deuren een servicebeurt gekregen. 

• Het mechanische ventilatiesysteem van de 40 wooneenheden Belvederelaan functioneerde niet 

goed en moet vervangen worden. Eind 2015 is dit project als calamiteit opgepakt. De 

uitvoering zal begin 2016 worden opgepakt.  

• Bij de appartementen van de Bonkenhavenstraat was sprake van vochtproblemen bij de 

topgevels. De afdekkers van de topgevels waren in slechte staat en zijn vervangen. Ook is de 

goot voorzien van een anti-vogelschroot, zodat er geen opstoppende vervuiling meer in de 

goot kan ontstaan. Daarmee is de oorzaak van de vochtproblemen opgelost. 

• Van de personenlift bij complex Obrechtstraat is de liftkooi vervangen. 

• Bij de 144 eengezinswoningen Buxtehude-, Froberger-, V. Lubeck-, Praetorius- en Morleystraat, 

is de groepenkast vervangen en zijn de meterkastdeuren aangepast. Verder hebben de 

woningen rookmelders gekregen en zijn totaal 99 badkamers, 86 toiletten en 1 keuken 

vernieuwd. De kanalen van het mechanische ventilatiesysteem zijn gereinigd en de motoren 

gereviseerd; bij 9 adressen is de mv-box helemaal vernieuwd. De riolering is gereinigd en er 

zijn brandwerende maatregelen getroffen. 

• Bij complex 168 flatwoningen Gombertstraat is eind 2014 gestart met het vervangen van de 

cv-ketels. Begin 2015 zijn de resterende 111 cv-ketels vervangen. Ook de collectieve 

rookgasafvoerkanalen zijn daarbij vervangen. Verder is er een ruimte ingericht ten behoeve 

van het opladen van scootmobielen van bewoners. 

• Het voegwerk van het gevelmetselwerk en raamdorpelstenen van de 20 woningen aan de 

Bachlaan is plaatselijk gerepareerd. Het hele complex is opnieuw geschilderd en er is houtrot 

herstel uitgevoerd. Het trapbordes van de vluchttrap is van een nieuwe toplaag en coating 

voorzien en de accu's van de noodverlichting zijn vernieuwd. 

 

Overige projecten 
Muziekwijk  

• In 2015 zijn de laatste werkzaamheden verricht in de Muziekwijk. Het ging voornamelijk om 

zaken in het openbaar gebied. Zo zijn er eind september nog speeltoestellen geplaatst op 

wens van de bewoners. Dit was tevens het moment voor SWZ om samen met de wethouder, 

projectmanager gemeente, de stedenbouwers en bewoners nog eens door de wijk te lopen. 

Iedereen was erg tevreden over het resultaat. In totaal zijn er 331 woningen in dit deel van de 

Muziekwijk gebouwd. 

• Jouw Energie Moment  

In de smart gridpilot Jouw Energie Moment wordt onderzocht hoe we in Nederland anders 

kunnen omgaan met energie door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De pilot is 

een gezamenlijk initiatief van Enexis, SWZ en een consortium, waarvan de Technische 

Universiteit Eindhoven deel uitmaakt. De op de woning opgewekte energie komt ten goede 
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aan de bewoners. Dit levert een lagere energierekening op. Daarnaast draagt de pilot bij aan 

de bewustwording van het energieverbruikgedrag en grip op de woonlasten. Resultaten van 

de deelnemers laten zien dat er daadwerkelijk een verschuiving van de energievraag over de 

dag plaatsvindt. De pilot eindigt op 31 december 2015.  
 

 

Overige groenprojecten stadsbreed 
Inboet diverse complexen 

Inboet is niet standaard opgenomen in de diverse onderhoudscontracten die wij met hoveniers 

hebben afgesloten. Hierdoor worden kale plekken in het algemeen groen niet vanzelfsprekend 

opgevuld. Alle hoveniers hebben opdracht gekregen in de complexen waar ze werkzaam zijn, op 

te nemen waar er beplanting ontbreekt. Na uitvoering zijn de kale plekken opgevuld. Hierdoor 

zijn er minder plekken waar onkruid kan groeien, zodat de tuinen er beter uitzien.  

 

VTA keuringen (Visual Tree Assesment) 

Op dit moment hebben we niet voldoende in beeld waar wij bomen hebben staan. Het onderhoud 

van de bomen is eveneens niet geregistreerd. Er wordt een bomenbestand gemaakt: alle bomen 

die in het algemeen groen staan, worden ingetekend in een plattegrond. Alle bomen worden 

gecontroleerd en het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd. Na de inventarisatie weten we waar 

we welke bomen hebben staan en hoe de staat van de boom is zodat ook duidelijk is wanneer en 

welk onderhoud er nodig is. Het benodigde onderhoud voor 2015 is (grotendeels) uitgevoerd.  
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Bijlage 2 Overzicht ontwikkeling 
 

Opgeleverde woningen in 2015 
 

Project Appartementen Grondgebonden Overig 

Werkerhoven woonwagens  10  

Pierik-Zuid sloop/nieuwbouw 28 7  

Pieter Steynstraat 71A 1   

Totaal  29 17  

 
 
Op te leveren woningen in 2016 
 

Project Appartementen Grondgebonden Overig 

Bachlaan fase 1 24 48  

Binnenhofjes 2  48  

Tuinstraat (samenvoeging) 9   

Totaal  33 96  

 

 

Op te leveren woningen in 2017 

 

Project Appartementen Grondgebonden Overig 

Bachlaan fase 2 40   

Fenikshof 54   

Geert Groote 3 en 4 44   

Totaal  138   

 

 

Op te leveren woningen in 2018  

 

Project Appartementen Grondgebonden Overig 

Binnenhofjes 3  14  

Oude Wetering  16  

Vlindertuin  20   

Totaal  20 30  
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 Op te leveren woningen in 2019  
 

Project Appartementen Grondgebonden Overig 

Weezenlanden 30   

Nieuwbouw algemeen 31 31  

Totaal  61 31  

 

 

Op te leveren woningen in 2020 

 

Project Appartementen Grondgebonden Overig 

Breezicht  21  

Nieuwbouw algemeen 34 35  

Totaal  34 56  
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Bijlage 3 Verslag van de ondernemingsraad over 2015 

 

     

OndernemingsRaad SWZ  
Jaarverslag 2015 

 

 

Voorwoord 

Het jaar 2015 heeft voor de Ondernemingsraad voor een belangrijk deel in het teken gestaan van 

de bedrijfslastenreductie, zoals beschreven in de jaarplannen 2015 en eerder. Daarnaast zijn er 

in september OR-verkiezingen geweest met een geheel nieuwe OR als resultaat. Verder is een 

reeks van onderwerpen besproken, waarbij de belangrijkste hieronder worden toegelicht. 

 

Interne vacatures en verschuivingen van werkzaamheden 

In 2015 is er een aantal interne vacatures geweest. Hierdoor heeft een aantal medewerkers de 

mogelijkheid gekregen om (tijdelijk) een andere functie binnen de organisatie te vervullen. De 

gang van zaken rondom deze interne vacatures was voor de Ondernemingsraad een aantal keren 

aanleiding om kritische vragen te stellen en te benadrukken dat de afspraken rondom het 

(interne) vacaturebeleid nagekomen worden. 

 

Klokkenluidersregeling 

De Ondernemingsraad heeft haar akkoord gegeven voor een nieuwe Klokkenluidersregeling. 

Deze regeling vervangt de oude en is aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving, richtlijnen 

Aedes en is qua tekst toegankelijker gemaakt. Deze nieuwe Klokkenluidersregeling is 

opgenomen in de personeelsgids. 

 

Medewerkersonderzoek 

In juni werden de medewerkers gevraagd het medewerkersonderzoek in te vullen. Het laatste 

onderzoek dateerde uit 2011. De Ondernemingsraad werd om input gevraagd bij de 

voorbereiding.  

Als belangrijkste aandachtspunten kwamen naar voren: vertrouwen in leidinggevenden met 

betrekking tot het nakomen van afspraken en het coachend leiderschap. Er zijn afspraken 

gemaakt tussen leidinggevenden en medewerkers om deze punten te verbeteren. De 

ontwikkelingen hiervan volgt de Ondernemingsraad op de voet. Dit is een blijvend onderwerp van 

gesprek met de directie. Ook het punt klimaatoptimalisatie vanuit het vorige 

medewerkersonderzoek is dit jaar een aantal malen besproken. Concrete afspraken zijn hierover 

nog niet gemaakt. De Ondernemingsraad is gekend bij het doorvoeren van de verplichte 

brandveiligheidsmaatregelen in het pand. 

 

Instemming PVB-cyclus 

De Ondernemingsraad ontving een instemmingverzoek voor het vervangen van de PVB-

formulieren. In de praktijk bleek dat iedere leidinggevende/manager een eigen invulling gaf aan 

de PVB-formulieren. In het kader van de zelfstandige medewerker was de wens om medewerkers 

zelf meer zeggenschap te geven en de uniformiteit van beoordelen terug te krijgen. De 

Ondernemingsraad beoordeelde de wijzigingen (inbrengen eigen input, verwerven feedback - 

kwetsbaar opstellen - en uniformiteit) als positieve aanpassingen en stemde in met dit verzoek.  
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Arbozaken en RI&E 

De Ondernemingsraad werd gevraagd om in de Arbocommissie zitting te nemen. De 

Ondernemingsraad heeft besloten dit niet te doen en stelde een nieuwe overlegvorm voor. Deze 

bestaat uit de preventiemedewerker, afvaardiging BHV en 1 andere medewerker (bijv. vanuit de 

oude Arbocommissie). Het onderwerp Arbozaken (denk aan onderwerpen als agressie verwarde 

personen, asbestbeheer etc.) wordt regulier 1 x per kwartaal geagendeerd. 

Het bespreken van de RI&E (denk aan werkdruk, BHV, arbeidsrisico's, legionellapreventie, 

maatregelen fijnstof etc.) gebeurt ook structureel tijdens het reguliere overleg van de 

Ondernemingsraad met de directie.  

 

Overleg met de raad van commissarissen 

In maart heeft het jaarlijkse overleg met de raad van commissarissen plaatsgevonden. Het was 

een open en prettig gesprek, waarbij onder andere is gesproken over de optimalisatie van de 

bedrijfsvoering. In oktober heeft een vervolggesprek plaatsgevonden op initiatief van de 

Ondernemingsraad naar aanleiding van antwoorden op vragen die door de vorige OR zijn gesteld. 

Deze vragen hadden betrekking op de verdere reductie van de bedrijfslasten. De raad van 

commissarissen heeft de reductie van de bedrijfslasten zoals beschreven in het jaarplan 2015 en 

eerder verder toegelicht. Dit gesprek was tevens de eerste kennismaking van de raad van 

commissarissen met de nieuwe Ondernemingsraad. 

 

Reorganisatie 

In 2015 heeft de Ondernemingsraad veelvuldig met de directie gesproken over de voorgenomen 

reorganisatie in voorbereiding op de adviesaanvraag. De Ondernemingsraad heeft gesprekken 

gevoerd met de vakbonden omtrent het Sociaal plan. De voortgang van het adviestraject zal in 

het jaarverslag van 2016 worden toegelicht. 

 

Vooruitblik 

In 2016 wordt afscheid genomen van een aantal medewerkers en met de vernieuwde organisatie 

ingezet op het Slim en Klantgericht werken dat tot tijdsbesparing en kostenbesparing moet 

leiden. Er komen extra taken bij vanwege toenemende wet- en regelgeving omtrent de 

Woningwet. Verder worden er geen werkzaamheden meer gedaan wanneer deze niet bijdragen 

aan Slim en Klantgericht werken en uiteindelijk niet bijdraagt aan een verhoging van onze 

klantwaardering naar een 8. De Ondernemingsraad zal het veranderplan toetsen op nut en 

noodzaak en haalbaar- en uitvoerbaarheid. 

 

Groet, 

 

Ondernemingsraad SWZ 
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Bijlage 4 Verslag van HBV De Woonkoepel over 2015   
    

DE HUURDERSBELANGENVERENIGING 

 

Controlerend en krachtig in overleg 

Jaarverslag van HBV De Woonkoepel over 2015  

    

De Huurdersbelangenvereniging is de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders van SWZ. 

Het jaarverslag is het moment dat het bestuur van De Woonkoepel verantwoording aflegt over het 

functioneren naar de huurders, bewonerscommissies, directie en Raad van Commissarissen. 

Dit keer ook in digitale vorm omdat we onze website in het voorjaar van 2015 hebben vernieuwd 

en u hierop relevante informatie voor huurders vindt: www.woonkoepel-zwolle.nl. 

Daarnaast is De Woonkoepel actief via de sociale media  

 

Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel zet zich in om de belangen van de ruim 7.500 

huurders van SWZ te vertegenwoordigen. Dit doen wij door: 

• het signaleren van behoeften van individuele huurders  

• hun wensen mee te nemen in de advisering naar SWZ 

• actief samen met bewonerscommissies informatie in te winnen over behoeften, wensen en 

klachten van bewoners over woningen.  

• te helpen bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van buurten en bewoners. 

 

Speerpunten daarbij zijn:  

• betaalbaarheid van woningen (gevolgen effecten huur en beleid) 

• energiebesparing (onder andere optimale energiekwaliteit woningen) 

• duurzaamheid (kwalitatief goed en levensloopbestendig bouwen) 

• beschikbaarheid (doelgroepenbeleid, woningtoewijzing) 

• prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen  

Helaas is de crisis in de woningmarkt nog niet voorbij en door de nieuwe Woningwet zijn er tal 

van veranderingen en meer verantwoordelijkheden voor huurdersverenigingen.  

 

Nieuwe ontwikkelingen op het huurdersfront 

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor de 

corporaties, zeker waar het gaat om de relatie die corporaties hebben met gemeenten en 

huurdersorganisaties.  

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële 

risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag 

inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdervertegen-

woordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit 

woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector. 
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Huurdersorganisatie en gemeenten, ‘stakeholders’ van corporaties krijgen meer invloed ten 

opzichte van de corporatie. Huurdersorganisatie krijgen een stevigere positie in de Woningwet. 

Zij mogen meebeslissen over de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, en krijgen 

instemmingsrecht bij bijvoorbeeld fusies. Ook mogen zij minimaal een derde van de leden van de 

Raad van Toezicht voordragen.  
 
Te duur huren kan niet meer  

Mensen die willen verhuizen naar een sociale huurwoning in Zwolle of omgeving, komen sinds  

1 december 2015 middels het passend toewijzen alleen nog in aanmerking voor een huis dat bij 

hun inkomen en huishoudgrootte past. De Woningzoeker, waar Openbaar Belang, deltaWonen, 

SWZ en Beter Wonen IJsselmuiden in verenigd zijn, passen deze methode toe. Verdien je als 

eenpersoonshuishouden maximaal € 21.9501 per jaar, dan kom je in aanmerking voor een 

woning met maximaal € 576,87 huur per maand. Verdien je maximaal € 34.911 in je eentje, dan 

kan de huur oplopen tot € 710,68.  

Voor twee- en meerpersoonshuishoudens ligt de grens bij € 29.825 en € 34.911 euro per jaar. 

Hierbij geldt voor meerpersoonshuishoudens dat de huurgrens voor de laagste inkomens op  

€ 618 ligt. Wie meer verdient dan € 34.911, komt niet in aanmerking voor een sociale 

huurwoning. 
 
Vergaderingen 

HBV De Woonkoepel houdt één keer per maand een reguliere vergadering. In de vergaderingen 

komen onderwerpen aan de orde zoals huurverhoging, gesprek met de Raad van Commissaris-

sen, taak- en functieomschrijving bestuursleden, financiële zaken, klachtenbehandeling en 

deskundigheidsbevordering. 

Naast de reguliere vergaderingen zijn er nog eens 4 extra vergaderingen geweest met de heer 

Gerrits, onze adviseur. Daarnaast is er overleg geweest met de directie van SWZ en is er tweemaal 

vergaderd met de Raad van Commissarissen in voorbereiding van de structuur volgend uit de 

woningwet.  

Tevens zijn er twee algemene ledenvergaderingen geweest, zowel in het voorjaar als in het 

najaar. 

 

Prestatieafspraken 

In 2015 zijn de gemeente Zwolle, de drie woningbouwcorporaties, SWZ, deltaWonen en Openbaar 

Belang, en de daarbij horende huurdersbelangenorganisaties gestart met het invullen van de 

nieuwe Prestatieafspraken Zwolle 2016 t/m 2019. Dat de huurdersbelangenorganisaties hierin 

mee participeren is nieuw. Aan hen is gevraagd om afzonderlijk van elkaar zes speerpunten aan 

te leveren en verrassend genoeg zat daar nauwelijks verschil in. Dit heeft er toe geleid dat de 

samenwerking tussen de drie huurdersbelangenorganisaties geïntensiveerd is wat heel belangrijk 

is. Na een aantal vergaderingen, waar het concept besproken is, zal in het begin van 2016 het 

conceptrapport “Prestatieafspraken” doorgenomen worden. 

 
 
 
 
  

                                                   
1 Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 1 januari 2015 
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Spoorboekje 

Tevens heeft HBV De Woonkoepel samen met SWZ een ‘Spoorboekje’ opgesteld. Hierin staan de 

onderwerpen en het tijdspad vermeld waarover adviesaanvragen door HBV De Woonkoepel 

moeten worden gegeven. Dit zijn: 

• huurbeleid met specifieke aandacht voor de lage inkomens 

• betaalbaarheid en woonlasten  

• participatie 

• duurzaamheid 

• prestatieafspraken corporaties 

• strategisch voorraadbeleid 

 

Advies extra huurverhoging en verhuurderheffing 

Het bestuur van HBV De Woonkoepel heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor een 

beperkte huurverhoging. Steeds meer huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te 

knopen. HBV De Woonkoepel is blij dat niet de percentages van de minister zijn doorgevoerd, 

maar had nog wel meer huurmatiging willen zien. Zorgen blijven er over de gevolgen voor de 

huurders. Door de huurverhogingen zijn er voor de lage inkomens steeds minder geschikte 

woningen voorradig. Gelukkig kunnen veel mensen nog gebruik maken van de huurtoeslag. 

 

Overige adviezen  

Het bestuur bleef bij haar vorig jaar uitgebracht negatieve advies over het voorstel van SWZ om 

de huur bij mutatie te verhogen naar gemiddeld 83 procent van de maximaal redelijke huur. SWZ 

zit met dit percentage boven de streefhuurpercentages van deltaWonen en Openbaar Belang, die 

gemiddeld 79 procent zijn.  

Het voornemen van SWZ is nu om streefhuren aan te passen op vraagprofiel, waarbij de 

streefhuur daalt van 83% naar 80% (met het nieuwe woningwaarderingsstelsel wordt de 

streefhuur gemiddeld 78 %). 

Streefhuren van gemiddeld minder dan 80%, een verdere verlaging dus, leiden (volgens opgave 

SWZ) tot een overschrijding van de WSW normen, tenminste in combinatie met de voorgenomen 

uitgaven. Een lagere streefhuur kan daarmee alleen uitgevoerd worden samen met bijvoorbeeld 

méér verkoop van woningen, een lager onderhoudsniveau, minder milieu investeringen of extra 

bezuinigingen op de bedrijfslasten. 

Het bestuur vindt dat dit een te algemene reden is waarbij grote kans is dat zittende huurders 

blijven waar ze wonen, waardoor de doorstroming in gevaar komt. Bovendien is het bestuur van 

mening dat er op deze manier teveel ongelijkheid komt in huren in dezelfde buurt. Nieuwe 

huurders kunnen dan op te hoge kosten komen. 

Lagere inkomens worden bij nieuwe verhuringen ontzien. Daarom kunnen wij nu akkoord gaan 

met een streefhuur van 80% van maximaal redelijk (met het nieuwe WWS 78%), mede vanwege de 

noodzakelijke financiële continuïteit van SWZ. Wij zullen de gevolgen van het passend toewijzen 

kritisch blijven volgen. 

Daarnaast is het bestuur van HBV De Woonkoepel het niet eens met de ruime keuze aan sociale 

huurwoningen die de komende jaren te koop worden aangeboden. Aangezien de wachtlijst van 

woningzoekenden met minimaal een modaal inkomen enorm is in Zwolle, komen deze inwoners 

van Zwolle voorlopig niet aan de beurt voor een goede sociale huurwoning in Zwolle en door 

verkoop zeker niet in door hen gewenste wijken. 

Ook voor de hoge inkomens is verhuizen moeilijk omdat in dit segment te weinig woningen zijn. 

Het bestuur van HBV De Woonkoepel is nu in 2015 met de corporatie tot overeenstemming 

gekomen omtrent het verminderen van het koopaanbod (de zgn. verkoopvijver). De reductie in 

deze en de daarbij gepaard gaande gerichte verkoop zal met aandacht gevolgd worden. 
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Contacten 

Er is regelmatig contact met de bewonerscommissies. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk 

overleg geweest. Daarnaast hebben bestuursleden vergaderingen en activiteiten van de 

bewonerscommissies bijgewoond.  

Ook waren er contacten met nieuw op te richten bewonerscommissies. Steeds meer huurders 

beginnen zich te realiseren dat er veel veranderd in de huursector en men wil zich groeperen 

waarbij men de hulp van De Woonkoepel inroept. Er is vraag naar informatie en kennis waar De 

Woonkoepel op inspeelt.  

 

Vrij nieuw is ook dat zowel huurders als kopers gezamenlijk bewonerscommissies opstellen. Het 

is nog afwachten hoe dit zal gaan werken. We zullen dit in 2016 goed in de gaten houden. 

 

Ook is er regelmatig overleg met de dagelijkse besturen van de ledenraad van deltaWonen en de 

huurdersraad van Openbaar Belang en Beter Wonen uit IJsselmuiden (BHBZ) om waar mogelijk 

samen op te trekken in het belang van Zwolse huurders. 

Succesvol was ook de Huurdersdag die in november gehouden is voor alle huurders van SWZ, 

deltaWonen, Openbaar Belang en Beter Wonen. 

De besproken thema's waren: 

• woonlastenbeleid 

• energiebesparing 

• nieuwe woningwet 

• wonen en zorg 

 

Cursussen en trainingen 

Bestuursleden van HBV De Woonkoepel hebben deelgenomen aan de regionale vergaderingen en 

symposia van de Woonbond en volgden bijscholingscursussen van eigen docenten en het Kennis- 

en Adviescentrum van de Woonbond. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn en 

verantwoordelijkheden toenemen heeft het bestuur van De Woonkoepel in overleg met SWZ 

besloten om Peter Gerrits van bureau de Appel bv aan te trekken als extern adviseur. De heer 

Gerrits is deskundig o.a. op het gebied van sociale woningbouw. 

 

Cursussen 

Er zijn cursussen gevolgd over: 

• huurverhoging 

• de huurdersorganisatie Sterk en slagvaardig 

• wonen en Zorg 

• de Herzieningswet en de consequenties voor de huurders 

Deze cursussen worden georganiseerd samen met de ledenraad van deltaWonen, de 

huurdersraad van Openbaar Belang en Beter Wonen uit IJsselmuiden. Ook bewonerscommissies 

hebben aan deze bijscholingscursussen deelgenomen. 

 

Bijeenkomsten 

In 2015 zijn door bestuursleden van HBV De Woonkoepel de volgende bijeenkomsten 

bijgewoond:  

• bijeenkomst Hogeschool Windesheim met de gemeente, corporaties, 

huurdersverenigingen, Natuur en Milieu Overijssel, bedrijven en studenten om met 

elkaar in debat te gaan over alle woningen (huur en koop), bedrijven, enz. om deze 

energiezuinig, betaalbaar, leefbaar, socialer en groener te maken.  

• regionale vergaderingen van de Woonbond 
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• bijwonen van wijkschouwingen van de gemeente en bijeenkomsten als de wijksafari 

Zwolle Zuid en de rondgang Muziekwijk  

• persoonlijke contacten met huurders op aanvraag b.v. voor zonnepanelen, boomkap en 

voorzieningen in appartementen voor scootmobielen. Tevens zijn klachten van bewoners 

over overlast door zonnepanelen van huurders van andere corporaties ter sprake 

gekomen. 

• Stookjerijk bijeenkomsten in Utrecht. Tijdens één van deze bijeenkomsten won De 

Woonkoepel, samen met de andere huurdersorganisaties, de corporaties en de 

gemeente,l de Stookjerijk Award voor de beste samenwerking tussen huurders, 

corporaties en gemeente. Stookjerijk heeft als doel om energiebesparing in de bestaande 

huurwoningen te realiseren.  

• tevens was HBV De Woonkoepel controlerend betrokken bij de uitvoering volgens het 

Reglement bij renovatie en groot onderhoud (herziening 2015) waarbij ook nauw contact 

is onderhouden met de huurders van woningen in de Oldenelerlanden, in samenwerking 

met opzichters van SWZ, bouwbegeleiders en aannemer in verband met de 

renovatiechecks. 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar adviezen gegeven aan SWZ over de verkoop van 

woningen, de prestatieafspraken en de marktanalyse . Het bestuur heeft daarnaast, volgend op 

de AedesCode die voorschrijft dat de woningcorporaties zich eens per vier jaar laten visiteren, 

uitgebreid gesproken met de visitatiecommissie. Deze visitatie heeft als doel helderheid te 

krijgen over de prestaties van de corporatie in het complexe krachtenveld waarin zij werkzaam is.  

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van HBV De Woonkoepel bestond in 2015 uit de volgende personen. 

• de heer J. Besselink, voorzitter 

• mevrouw A. Mackor-Kreffer, vice-voorzitter 

• de heer A. Buning, penningmeester 

• de heer A. Oosterhof, tweede penningmeester 

• mevrouw F. Rodjan, secretaris 

• mevrouw Van der Vegt-Rosan, tweede secretaris 

• de heer M. Verdoorn, lid 

Adviseur is mevrouw D. Weegenaar-Bosch . 

Helaas heeft mevrouw Rodjan vanwege veranderingen in haar werk moeten besluiten haar 

werkzaamheden voor De Woonkoepel per 1 november 2015 te beëindigen. Wij zijn nog op zoek 

naar een opvolger. 
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Bijlage 5 Maatschappelijke belanghouders    
    
Onze maatschappelijke partners en belanghouders zijn globaal in te delen in vijf categorieën: 

zorg- en welzijnsinstellingen, huurders, de overheid, andere corporaties en de categorie overige.  

 

Huurders 

• Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel, Zwolle1 

• Bewonersvereniging BABUTI 

• Bewonersvereniging Belvedere 

• Bewonersvereniging Botlek 

• Bewoners Curans 

• Bewonersvereniging Wooncomplex Händellaan 237 

• Bewonersvereniging Ittersumerbroek 

• Bewonersvereniging Parkplan Berkum 

• Bewonersvereniging ’t Vissersdorp 

• Bewonersvereniging Tweestromen Veste 

• Stichting MMWT, de Nooten 

 

Zorg- en welzijnsinstellingen 

• Driezorg, Zwolle1 

• Fokus, Groningen 

• Frion, Zwolle1 

• IJsselheem Ouderenzorg, Kampen 

• RIBW Groep Overijssel, Zwolle1 

• Stichting De Herberg, Zwolle 

• Stichting De Wissel, Zwolle 

• Stichting JP van de Bent, Deventer 

• Kadera, Zwolle1 

• Travers, Zwolle 

• Leger des Heils, Zwolle 

• Stichting BeMa, Zwolle 

• Zonnehuisgroep Zwolle 

• Icare Zwolle 

• Stichting WijZ / De Kern, Zwolle1 

• Limor, regio Overijssel 

• MEE IJsseloevers, Zwolle 

• Tactus, Zwolle 

• Trias Jeugdzorg, Zwolle 

• Interact Contour1 

• Dimence, Zwolle 

• Stichting Empower 

• Stichting Nidos 

 

 

 

 

 

 
1 Geïnterviewd voor de visitatie 
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Overheid 

• Gemeente Zwolle1 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 

• Provincie Overijssel, Zwolle 

• Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

 

Corporaties 

• Openbaar Belang, Zwolle1 

• deltaWonen, Zwolle1 

• Beter Wonen, IJsselmuiden1 

 

Overige NoWoZo corporaties: 

• Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg 

• Vechthorst, Dalfsen 

• Salland Wonen, Raalte 

• Wetland Wonen, Steenwijkerland/Zwartwaterland 

 

Overige 

• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

• Tot 1 juli 2015: Centraal Fonds Volkshuisvesting 

• Vanaf 1 juli 2015: Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

 

• Aedes, vereniging van woningcorporaties 

• De Woonbond 

 

• Natuur en Milieu Overijssel 

• Concilium, Zwolle 

• Deltion College, Zwolle 

• ROC Landstede, Zwolle 

• Stichting Present, Zwolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Geïnterviewd voor de visitatie  
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Externe belanghouders Verantwoordelijk Overlegvorm Frequentie Onderwerp 

Huurdersbelangenvereniging  
De Woonkoepel 

Directeur-
bestuurder 

Overleg 1x per kwartaal Belangen huurders 

ILT/AW (voorheen Centraal Fonds 
Volkshuisvesting)  
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

Directeur-
bestuurder  
 
Directeur-
bestuurder 

Beoordeling 
 
 
Beoordeling 

1x per jaar 
 
 
1x per jaar 

Financiële 
continuïteit 
 
Borgingsplafond 

Gemeente Zwolle 
 
Gemeenteraad (politiek) 
 
 
Wethouder (bestuurlijk) 
 
Ambtelijk (beleidsmatig) 
- afd. Ruimte en Strategie 
 
- Stadsdeelteams 
-werkgroep huisvesting bijzondere 
doelgroepen 

 
 
Directeur-
bestuurder  
 
Directeur-
bestuurder 
 
Beleid & Innovatie 
 
Wonen 
Wonen 
 

 
 
Overleg 
 
 
Overleg 
 
 
Vergadering 
 
overleg 
Vergadering 
 

 
 
1x per jaar en ad 
hoc 
 
4 x per jaar 
 
 
4 x per jaar en 
ad hoc 
1x per maand 
1x 6 weken 
 

 
 
Raadsleden reiken  
onderwerpen aan 
Div. woonthema’s 
 
 
 
Prestatieafspraken 
Leefbaarheid  
Afst. vraag/aanbod 
 

Wonen, welzijn en zorg  
Platform WWZ 
Bijzondere doelgroep 

 
Wonen 
Wonen 

 
Bijeenkomst 
Werkgroep 

 
2x per jaar 
1x per maand 

 
WWZ gerelateerd 
Huisvesting 

Communicatie  
Pers 
 

 
Communicatie 

 
Interviews/ 
persbijeenkomst 

 
Doorlopend 

 
Div. onderwerpen 
 

Gezamenlijke Zwolse corporaties 
Woonruimteverdeling 
 
Leefbaarheidontwikkeling 
Wijkontwikkeling 

 
Wonen 
 
Wonen 
Vastgoed 

 
Stuurgroep 
 
Stadsdeelteams  
Stuurgroep 

 
1x per maand 
 
Doorlopend 
1x per 2 maand 

 
Beleid woonruimte 
verdeelsysteem 
Leefbaarheid 
Dieze- Oost 
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Bijlage 6  Beheersinstrument        
   
 

Planning Frequentie Resultaat Activiteiten Middelen Prognose 

Meerjaren-

planning 

om de vier jaar       Beleidsplan 2014-2017 (in 2015 herijkt) 

 jaarlijks       Meerjarenprognose 

Jaarplanning jaarlijks Jaarplannen    

 jaarlijks    Begroting 

 

Control Frequentie Resultaat 

Hoofdrapportage kwartaal Kwartaalrapportage per afdeling 

 jaarlijks Jaarverslag 

Maandrapportages per onderwerp op aanvraag 

 

Interne controle en beoordeling Frequentie Resultaat 

Controles ICP doorlopend AO/IB, processen, informatievoorziening 

   

Meetpunten kwartaal Controle op jaarplannen 

Medewerkerstevredenheids-

onderzoek 

om de drie jaar Onderzoek naar tevredenheid personeel (in 

2015 gehouden) 

MT-stukken/directie besluiten tweewekelijks Beoordelen managementstukken 

Externe controle en beoordeling Frequentie Resultaat 

Controle accountant jaarlijks Managementletter n.a.v. interim controle en 

jaarrekening  

Autoriteit woningcorporaties 

(Aw)/Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) 

jaarlijks Rapportages AW en WSW 

Thésor kwartaal Treasury rapport 

Visitatiecommissie Om de vier jaar Visitatierapport 

Kwaliteitsmeting doorlopend Interne rapportage  

AW regelmatig Stresstest  
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Bijlage 7 Deelnemingen en verbindingen   
     
Op basis van de richtlijnen uit het BTIV (Besluit Toegelaten Instelling Volkshuisvesting) worden in 

deze bijlage de deelnemingen en verbindingen verantwoord. 

 

Stichting de Herberg Zwolle en Omgeving 

De stichting de Herberg Zwolle en Omgeving heeft als doel het bieden van opvang aan daklozen 

en andere hulpbehoevenden. In 2009 heeft de stichting de beschikking gekregen over een nieuw 

onderkomen. De statuten van de stichting zijn in 2009 gewijzigd. In een langjarig 

samenwerkingsverband tussen de Zwolse en zes regionale woningcorporaties wordt een bijdrage 

in de huisvesting, beveiliging en begeleiding verstrekt aan de stichting. De zorg wordt geleverd 

door de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW IJssel Vecht). De exploitatie van de 

opvang is in handen van de stichting. Het stichtingsbestuur wordt vanaf 2016 ondergebracht bij 

het bestuur van de stichting RIBW Groep in Zwolle.  

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de maximale deelnamebedragen, weliswaar geïndexeerd, 

voor de verschillende deelnemende corporaties opgenomen. Naast dit samenwerkingsverband 

heeft SWZ een lening verstrekt ter financiering van de inventaris aan de stichting. Deze lening 

verantwoord onder leningen u/g in dit jaarverslag is in 2015 geheel afgelost.  

 

Stichting Vrouwenopvang 

Vrouwenopvangcentra vangen vrouwen op die slachtoffer zijn van geweld, met name huiselijk 

geweld. In 2008 heeft de stichting de beschikking gekregen over een nieuw onderkomen. In een 

langjarig samenwerkingsverband tussen de Zwolse en een aantal regiocorporaties wordt een 

bijdrage in de huisvesting, beveiliging en begeleiding verstrekt aan deze stichting. In de 

samenwerkingsovereenkomst zijn de maximale deelnamebedragen, weliswaar geïndexeerd, voor 

de verschillende deelnemende corporaties opgenomen.  

 

Stichting Beheer Bijzondere Woonvormen 

De Stichting Beheer Bijzondere Woonvormen (opgericht door SWZ, deltaWonen en Openbaar 

Belang) is eind boekjaar 2015 nog steeds een slapende stichting. Hierin worden mogelijk in de 

toekomst gezamenlijke projecten met de woningstichtingen deltaWonen en Openbaar Belang 

ondergebracht. In 2015, maar ook voor het volgende jaar, zijn geen gezamenlijke activiteiten 

gepland. Het eigen vermogen in de stichting is nihil en er bestaan geen onderlinge financiële 

verplichtingen tussen SWZ en de stichting. De omzet, evenals het resultaat, in 2015 is nihil.  

Geen aanvullende zekerheden zijn gesteld ten aanzien van deze stichting, waardoor het risico 

zich beperkt tot de eventuele activiteiten van de stichting. 

 

Stichting Beheer Onroerende Zaken 

Met de start van de verkoop van bestaande huurwoningen in het complex Gender in de wijk de 

Aa-landen is het eigendom van het gemeenschappelijk groen overgedragen aan de Stichting 

Beheer Onroerende Zaken. De deelnemers in deze stichting zijn SWZ en de kopers in het 

betreffende complex (eind 2015 36 verkochte woningen). Deze stichting is verantwoordelijk  

voor het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijk groen en de verlichting in het 

betreffende complex.  

De officiële overdracht van de grond tegen een symbolische prijs van € 1 heeft in 2005 

plaatsgevonden. De omzet in deze stichting beperkt zich tot het beheer van  

het groen en de kosten van de verlichting. Het eigen vermogen in de stichting is nihil en de 

financiële verplichting aan SWZ beperkt zich tot de symbolische overdrachtsprijs. De omzet in 

2015 bedroeg € 8.790.  
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De gemaakte kosten voor tuinonderhoud worden volledig doorberekend aan de kopers in dit 

complex en aan SWZ. Het behaalde resultaat in 2015 in de stichting is nihil. De risico’s in  

deze stichting beperken zich tot het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijk groen.  

 

Stichting Gereglementeerd Eigendom 

In de tweede helft van de jaren negentig is in Zwolle Stichting Gereglementeerd Eigendom 

opgericht. Vanaf 2003 participeert SWZ bestuurlijk in deze stichting. De stichting heeft zich ten 

doel gesteld om goedkope koopwoningen blijvend beschikbaar te houden voor mensen met 

lagere inkomens. Hiertoe is een stelsel van gereglementeerd eigendom ontwikkeld. Onder het 

gereglementeerde eigendom vallen twee projecten in Stadshagen. In 2012 en 2013 hebben de 

drie Zwolse woningcorporaties een kortlopende lening verstrekt aan de stichting. Ontwikkelingen 

op de woningmarkt leidden namelijk tot langere verkooptijden. De leningen waren bedoeld om 

deze periode te overbruggen. In 2015 is door de gezamenlijke corporaties besloten de stichting 

op te heffen. De ontmanteling van de stichting vindt in 2016 plaats. Hierbij vindt een toedeling 

plaats van het grondeigendom van de woningen uit de stichting aan de verschillende corporaties. 

De waarde van deze grond wordt afgezet tegen de nog openstaande lening. Het verwachte tekort 

wordt als verliespost in de jaarrekening 2015 verwerkt.  

 

Stichting Earthship 

In 2009 bestond SWZ 100 jaar. In samenwerking met ROC Landstede werd een zogenoemd 

“Earthship” in het park de Nooterhof in Zwolle gebouwd. De stichtingskosten zijn opgebracht 

door eenmalige bijdragen van SWZ en Landstede, diverse sponsorbijdragen en aangevuld met een 

lening van SWZ. Het Earthship is ondergebracht in een stichting, die onder verantwoordelijkheid 

van Landstede wordt geëxploiteerd. De verbinding van SWZ met deze stichting beperkt zich tot 

de lening u/g die in onze jaarrekening wordt verantwoord. Tevens wordt één van de 

bestuursleden op voordracht van SWZ benoemd. 

  
V.O.F. Berkum Veldhoek 

In 2004 is door Openbaar Belang, deltaWonen en SWZ samen met andere marktpartijen  

60 hectare grond aangekocht op een potentiële toekomstige bouwlocatie in de wijk Berkum van  

de gemeente Zwolle. Het aandeel van SWZ in de ingenomen grondpositie is in 2014 opgenomen 

onder voorraad grondpositie in haar jaarrekening. In 2012 heeft door SWZ al een afwaardering op 

de grondpositie plaatsgevonden, omdat nog steeds geen bouwbestemming is afgegeven op deze 

locatie en op middellange termijn ook niet wordt verwacht. 

Het doel van de V.O.F. Berkum Veldhoek was voor gemeenschappelijke rekening en risico 

verwerven en ontwikkelen van percelen grond in het gebied Berkum Veldhoek in Zwolle. 'Tussen 

de Verlaten BV´ en Maatgravenpoort BV (dochter van Hegeman Bouwontwikkeling BV) 

participeren elk voor 50% in vof Berkum-Veldhoek. De acties met betrekking tot deze V.O.F. 

beperken zich door het uitblijven van de bouwbestemming tot het jaarlijks verplicht opstellen van 

de jaarrekening. In 2015 is door de drie Zwolse woningcorporaties en Hegeman 

Bouwontwikkeling B.V besloten hun aandeel aan Trebbe Projecten B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. 

te verkopen. Het transport van deze overdracht wordt in 2016 verwacht, waarna opheffing van de 

V.O.F. Berkum Veldhoek zal plaatsvinden.  

 

Tussen de Verlaten BV  

Het doel van de samenwerking in ’Tussen de Verlaten BV’ is het bouwen van huurwoningen in het 

plan Berkum-Veldhoek te Zwolle. Partners in deze samenwerking zijn de Zwolse 

woningcorporaties; ieder voor één derde deel. Er zijn door de corporaties geen leningen verstrekt 

aan ‘Tussen de Verlaten BV’ anders dan storting van het kapitaal. Door het ontbreken van de 



117 

 

bouwbestemming op deze grondpositie vinden geen (financiële) activiteiten plaats in deze BV, 

behoudens het opstellen van de jaarrekening. In 2015 is door de drie Zwolse woningcorporaties 

en Hegeman Bouwontwikkeling B.V besloten hun aandeel aan Trebbe Projecten B.V. en BPD 

Ontwikkeling B.V. te verkopen. Het transport van de overdracht wordt in 2016 verwacht, waarna 

opheffing van Tussen de Verlaten BV zal plaatsvinden.  

 

 


