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0.

Voorwoord

SWZ heeft in 2016 hard gewerkt aan het nog beter invulling geven aan haar kerntaak: het
bieden van betaalbare woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken. Graag geef ik u een
kort overzicht van onze belangrijkste prestaties op het terrein van betaalbaarheid, kwaliteit en
beschikbaarheid.
Prestaties
Een hoge klanttevredenheid is voor ons belangrijk. Wij zijn daarom blij met het rapportcijfer
dat wij van onze huurders hebben gekregen voor ons reparatieproces; een 8. Hiermee kwam
ons streven om een 8 te scoren op onze dienstverlening een stap dichterbij.
We hebben de betaalbaarheid gestimuleerd door een lagere huurverhoging door te voeren dan
wettelijk is toegestaan, voor sommige groepen inkomensafhankelijk. Ook hebben we de
streefhuren aangepast, zodat de woningen toegankelijk blijven voor mensen met lage
inkomens. We hebben daadwerkelijk huren verlaagd voor bewoners die in de afgelopen jaren
een te dure woning hebben betrokken.
De kwaliteit van onze woningen hebben we verbeterd door in totaal € 4 miljoen uit te geven
aan verbetering van ons bezit. Naast planmatig en niet-planmatig onderhoud is dit geld
besteed aan energiemaatregelen. Inmiddels hebben 5.604 woningen een Energie Index van 1,8
of lager (voorheen label C). Ook zijn er verbeteringen in de woonomgeving gerealiseerd.
We hebben tot slot aan de beschikbaarheid bijgedragen door 120 nieuwe woningen op te
leveren (aan de Bachlaan en bij de Binnenhofjes 2). Begin 2017 volgen er nog eens 44 (Geert
Grootestraat). Er zijn dit jaar 21 woningen gesloopt, 45 woningen verkocht en 1 woning
aangekocht. Daarnaast zijn 18 onzelfstandige eenheden getransformeerd naar 9 zelfstandige
wooneenheden. Per saldo is onze woningvoorraad met 46 woningen gegroeid. Nog steeds
duurt het lang voordat mensen een woning kunnen krijgen in Zwolle. Gemiddeld is de
wachttijd 4,5 jaar. Daarom is uitbreiding van het aanbod gewenst.
Randvoorwaarden
We hebben als woningcorporatie in 2016 te maken gehad met nieuwe randvoorwaarden in de
vorm van gewijzigde wet- en regelgeving. We zijn erin geslaagd deze nieuwe randvoorwaarden
in onze processen te verwerken en zijn daarmee Woningwet-proof geworden. Net als bij andere
woningcorporaties heeft dit veel tijd gekost. Het proces, waarbij we ook onze stakeholders
hebben betrokken, is echter goed verlopen.
Intern hebben we een reorganisatie doorgevoerd en afgerond halverwege het jaar. Daarna zijn
we het veranderprogramma “Van Goed naar Beter’ gestart. Hoofdlijnen hierin zijn de invoering
van lean als verbetermethodiek, de implementatie van onze vijf nieuwe kernwaarden (‘met
aandacht, samen, slim, helder en energiek’) en de verdere digitalisering van werkprocessen.
Het boekhoudkundige resultaat over 2016 bedraagt € 61,3 miljoen. Dit wordt vooral
veroorzaakt door gewijzigde wetgeving inzake de berekening van de waarde van het bezit.
Hierdoor hebben de woningen een hogere boekhoudkundige waarde dan voorheen.
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Toekomst
Wij willen ons verder ontwikkelen naar een organisatie die gekenmerkt wordt door een hoge
klanttevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering. We zijn op de goede weg. Dit blijkt ook uit
de mooie score in de Aedes-benchmarkt van eind 2016, waarin we de AA-score op
bedrijfslasten en klanttevredenheid hebben behaald. Hiertoe behoren we tot de koplopers in
de corporatiebranche.
De ontwikkeling van SWZ is echter niet af. We blijven ons continu verbeteren, om ook op de
lange termijn goed invulling te kunnen geven aan onze missie: het bieden van betaalbare
woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken.

Monique Boeijen, mei 2017
directeur-bestuurder
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1

Missie en visie

De missie en visie van SWZ zijn opgenomen in het herijkte ondernemingsplan voor de jaren
2016 en 2017.
Missie en doelgroep
Missie

SWZ biedt betaalbare woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken

Doelgroep

SWZ is er voor mensen die ons nodig hebben. De focus ligt op het
huisvesten van mensen met een inkomen onder de € 36.165*. Een klein
deel van onze woningen (maximaal 10%) wil SWZ toewijzen aan mensen
met een huishoudinkomen van € 36.165 tot € 40.349*

* prijspeil 1-1-2017

De focus in het herijkte ondernemingsplan ligt op: 'SWZ maakt goed wonen mogelijk voor
mensen die ons nodig hebben. Dat doen we door slim en klantgericht te werken'. De term 'goed
wonen' is vertaald en gekwantificeerd in onze hoofddoelen over betaalbaarheid, kwaliteit en
beschikbaarheid. De volgorde van deze hoofddoelen geeft ook de prioritering weer: de
betaalbaarheid van onze woningen staat bovenaan. In de tweede plaats komt de kwaliteit.
Hierbij maakt SWZ onderscheid in de kwaliteit van het woningbezit, de woonomgeving en de
dienstverlening. Op de derde plaats staat de verdere uitbreiding van het woningbezit
(beschikbaarheid). Lage bedrijfskosten zijn hierbij een noodzaak. Immers, iedere euro die SWZ
niet aan de eigen organisatie besteedt, kan ten goede komen aan het realiseren van de missie.
Een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van onze activiteiten is het voldoen aan de
financiële normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
SWZ wil een organisatie zijn die gekenmerkt wordt door een hoge klanttevredenheid en een
efficiënte bedrijfsvoering. We hebben de ambitie om een rapportcijfer 8 te krijgen voor
klanttevredenheid. Dit is een uitdagende stip aan de horizon. Het continu verbeteren van onze
bedrijfsvoering vormt een belangrijk deel van ons werk.
De activiteiten die SWZ verricht om de 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 klanttevredenheid en een efficiënt woningbeheer
door de bedrijfsvoering en werkprocessen continu te optimaliseren;
3. Externe strategie: Een goede samenwerking met onze huurders en overige relaties door de
activiteiten af te stemmen en open te presenteren.

1.1

Vastgoedstrategie

Ten aanzien van de vastgoedstrategie richt SWZ zich op de doelgroep zoals benoemd in 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 in Zwolle groeit de komende jaren. Berekend is dat de voorraad woningen tot de

Jaarverslag 2016

3

liberalisatiegrens in ons het bezit zou moeten groeien met ongeveer 300 woningen
(nieuwbouw minus sloop en verkoop). Voor de toevoeging aan de voorraad wordt uitgaan van
kleinere eengezinswoningen (50-70 m2 gebruiksoppervlak (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 we om de nieuwbouw ook toegankelijk te
houden voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.
Vanwege deze uitbreidingsbehoefte hebben we woningen aangewezen om te verkopen. Vaak
gaat het om woningen die minder goed passen bij de vraag van de doelgroep. We willen juist
kleine goedkope eengezinswoningen en appartementen met lift behouden. Grote duurdere
eengezinswoningen en appartementen zonder lift komen eerder voor verkoop in aanmerking.
Ten aanzien van de kwaliteit van de voorraad richten we ons op de complexen die zijn
benoemd in de vastgoedagenda 2016. Hierbij gaat het om de slechtst scorende clusters van de
portefeuille 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 ging het uiteindelijk om 32 clusters die ten opzichte van het gehele bezit
lager scoorden op de genoemde afwegingscriteria of waar we nog geen strategie voor hadden
vastgesteld. Voor deze complexen is een beoordeling gemaakt voor de gewenste toekomstige
strategie die de komende tijd verder wordt verfijnd. Ook willen we dat alle woningen die
langjarig worden geëxploiteerd (dus 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 en de CO2-uitstoot te verminderen.

1.2

Interne strategie

Ten aanzien van de bedrijfslasten hebben we als doel om in de benchmark van
woningcorporaties bij de kopgroep van de 30% met een AA-scoren te horen. We hebben in
2016 een reorganisatie doorgevoerd en verwachten daarmee in 2017 ten opzichte van 2015
een reductie op de personeelslasten (inclusief inleenkrachten) te realiseren van ca 10%. Naast
de uitvoering van de reorganisatie is in 2016 ook veel tijd besteed aan de implementatie van
de Woningwet, die per 1 juli 2015 van kracht is geworden. In de loop van 2016 zijn de eisen
ten aanzien van governance, administratieve organisatie (scheiding DAEB en niet-DAEB) en
marktwaardewaardering geïmplementeerd.

1.3

Externe strategie

SWZ vindt het belangrijk dat de stakeholders invloed hebben op de beleidskeuzes en zicht
hebben op de prestaties. Daarom hebben we in 2016 een stakeholderbijeenkomst
georganiseerd en zijn veel gesprekken gevoerd met de stakeholders over het beleid. Voor
2016 zijn samen met de gemeente en de huurdersorganisatie nieuwe prestatieafspraken
opgesteld die eind 2016 zijn geëvalueerd en vertaald in nieuwe afspraken voor de jaarschijf
2017.
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2.

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid is een essentieel thema in de missie. SWZ wil dat de woonlasten in balans zijn
met het besteedbaar inkomen van de huurder. Het doel is in 2025 te beschikken over een
evenwichtige en passende woningvoorraad.

2.1

Huurbeleid

Per 1 januari 2016 is een nieuw mutatiehuurbeleid (dat is de huurprijs die gevraagd wordt als
de woning opnieuw verhuurd wordt) van kracht waarin een deel van de woningen een lagere
mutatiehuur heeft gekregen. Op deze manier is het vrijkomende woningaanbod wat betreft de
huurprijs afgestemd op de inkomenspositie van woningzoekenden. Dit betekent dat de huren
bij mutatie nu op gemiddeld 78% van de maximaal toegestane huur liggen, in plaats van de
gemiddeld 83% die hiervoor van toepassing was. In het nieuwe beleid is het woningbezit
dusdanig over de verschillende huurklassen verdeeld dat er – rekening houdend met de
mutatiegraden per complex – de volgende verdeling in het vrijkomend bezit zou moeten
ontstaan:
• 8% heeft een streefhuur onder de €409 (huurtoeslaggrens voor jongeren onder de 23 jaar);
• 55% heeft een streefhuur onder de €586 (eerste aftoppingsgrens);
•
•

18% heeft een streefhuur tussen de €586 en €628 (tweede aftoppingsgrens);
19% heeft een streefhuur tussen de €628 en de €710 (liberalisatiegrens).

Gerealiseerd is de volgende verdeling:
17% onder €409
49% tussen €409 en €586
18% tussen €586 en €628
16% tussen €628 en €710
De relatief grote afwijking in de eerste categorie wordt veroorzaakt door woningen in de wijk
Dieze die in afwachting van sloop op grond van de Leegstandswet worden verhuurd. Dat is dus
een tijdelijke situatie.
In 2017 laat SWZ de verdeling over de huurprijscategorieën vooralsnog ongemoeid. Voor de
begroting van 2018 wordt bekeken of het aantal verhuizingen dusdanig gewijzigd is, dat de
verdeling over de huurprijscategorieën aangepast moet worden om de slaagkans voor de
verschillende inkomensgroepen gelijk te houden. Ook stemmen we deze dan af op eventuele
veranderingen in de relatieve omvang van de inkomensgroepen.
Bij de jaarlijkse huurverhoging (per 1 juli 2016) voor zittende huurders heeft SWZ de volgende
percentages gehanteerd:
Huishoudinkomen

Wettelijk toegestane

% wettelijk

% gehanteerd

2014

huurverhoging

toegestaan

door SWZ

<€34.678

basishuurverhoging1

2,1

0,6

€34.678 - €44.360

basishuurverhoging + 0,5%

2,6

0,6

>€44.360

basishuurverhoging + 2,5%

4,6

4,6

1

1
1

Basishuurverhoging is inflatie (0,6%) + 1,5% = 2,1 %
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SWZ hanteert In het kader van betaalbaarheid voor de laagste-inkomensgroep een
inflatievolgende huurverhoging. Omdat de belastingdienst de groep tussen €39.874 en
€44.360 niet apart onderscheidt binnen de groep €34.678 - €44.360, hanteren we ook voor
deze hele groep het inflatiepercentage. Voor de hoogste inkomensgroep wordt gebruik
gemaakt van de mogelijkheid van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

2.2

Woonlastenfonds

SWZ werkt samen met de gemeente, de Zwolse collega-corporaties en de huurdersorganisaties
sinds 2014 rondom het thema betaalbaarheid. Voor een steeds grotere groep huurders staat
dit onder druk. In aanvulling op het nieuwe mutatiehuurbeleid is een aanvullende maatregel
uitgevoerd die zich richt op huurders die in de periode 2012-2015 met een inkomen rond het
sociaal minimum een voor hen te dure woning zijn gaan huren. Het gaat om 244 huurders van
SWZ. Als deze huurders nog steeds op dat inkomensniveau zitten, komen ze in aanmerking
voor een huurverlaging of voor een verhuiskostenvergoeding. Een huurverlaging wordt
doorgevoerd als de woning die men huurt, een lagere streefhuur heeft dan de huur die men nu
betaalt. Een verhuiskostenvergoeding kan men ontvangen als de streefhuur niet lager is, maar
als men wil verhuizen naar een woning met een lagere, passende huur.
64 SWZ-huurders zijn aangeschreven over de mogelijkheid van een huurverlaging. Van hen
hebben 28 deze aangevraagd, aan 22 is deze toegewezen en 4 zijn er nog in behandeling. 180
SWZ-huurders zijn aangeschreven over de mogelijkheid van een verhuizing naar een
goedkopere woning. Van hen hebben 6 een aanvraag ingediend, die alle 6 zijn toegewezen.

2.3

Huurachterstanden

SWZ benadert huurders met betalingsproblemen actief en persoonlijk. Daarbij doen we al het
mogelijke om huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden te voorkomen. Huurders
worden binnen 13 dagen schriftelijk in kennis gesteld van een huurachterstand. Bij het
uitblijven van een reactie worden huurders nogmaals schriftelijk benaderd, telefonisch of via
een huisbezoek.
Daar waar mogelijk treffen we een betalingsregeling of brengen we huurders in contact met
(schuld)hulpverlenende instanties. Met deze werkwijze streven we naar een goede relatie met
de huurders en een tijdig inzicht in de betalingsproblematiek. Hiermee kunnen we
huurachterstanden voorkomen of sneller oplossen.
Voor 2016 stelden we een achterstandspercentage van maximaal 0,8% van de jaarhuur als
doel. Op 31 december 2016 bedroeg de achterstand 0,55%, dat is fors onder het landelijk
gemiddelde. Op grond van huurachterstanden sprak de rechter 28 ontruimingsvonnissen uit. 5
ontruimingen zijn uitgevoerd (t.o.v. 6 in 2015).
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3.

Kwaliteit

3.1

Kwaliteit van het woningbezit

SWZ verricht veel onderhoudswerkzaamheden om het bezit op peil te houden. Deze
werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in de volgende soorten onderhoud::
• Reparatie- en contractonderhoud
•
•
•

Mutatieonderhoud
Onderhoud vallend onder het servicecontract
Individuele woningaanpassingen
Onderhoud woningen vanuit vereniging van eigenaren (VvE)

•
•

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 overig
contractonderhoud). In 2016 zijn de werkelijke uitgaven € 2,5 miljoen (2015: € 2,7 miljoen).
Mutatieonderhoud
In 2016 bedroegen de mutatieonderhoudskosten € 0,95 miljoen (2015: € 1,1 miljoen). Ten
opzichte van de begroting 2016 is er sprake van een onderschrijding van 17,7%. Dit komt
doordat het aantal mutaties lager is dan begroot. Wel moet opgemerkt, dat de gemiddelde
kosten per mutatie hoger zijn dan begroot, onder meer vanwege na-renovatie en
asbestsanering.
Onderhoud vallend onder het servicecontract
SWZ biedt haar huurders de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten tegen een
vergoeding van € 4,95 (2015 € 4,92) per maand. Het aantal deelnemers bedraagt 5.643 (in
2015 was dat 5.488). 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 hiermee het terugdringen van het reparatieonderhoud.
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 2016 betrof dit een investeringsbedrag van € 0,1 miljoen (in 2015
was het € 0,2 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 de voorgenomen verkoop van appartementen 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 voorziening waaruit toekomstig onderhoud wordt
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gefinancierd. Aan deze voorziening wordt door de eigenaars voldoende bijgedragen om de
uitgaven voor planmatig onderhoud voor de komende 10 jaar te kunnen uitvoeren. Met de
bijdrage voor de nog niet verkochte woningen in diverse complexen is een bedrag van € 0,16
miljoen gemoeid, de begroting was € 0,3 miljoen. Dit verschil heeft te maken met de vrijval
van de voorziening onderhoud van de opgeheven VVE Gombertstraat II en VVE Amer II per 1
juni 2016.
Projecten planmatig onderhoud
In 2016 zijn in diverse complexen op basis van ons jaarplan verschillende planmatig
onderhoudswerkzaamheden (onderhoud en investeringen) uitgevoerd voor een bedrag van
€ 8,7 miljoen (begroot € 10,2 miljoen). In bijlage 1 van dit jaarverslag is een overzicht met de
uitgevoerde projecten opgenomen.

3.2

Energetische maatregelen

SWZ vindt het belangrijk om aandacht te geven aan duurzaamheid. Enerzijds vanuit het
streven naar betaalbaarheid en het beperking van woonlasten, anderzijds vanuit het
terugbrengen van CO2-uitstoot. Alle woningen die de strategie 'doorexploiteren' hebben,
beschikken in 2020 maximaal over een Energie Index met een waarde tussen 1,41 en 1,80
(overeenkomend met energielabel C).
We werken bij het verduurzamen van de voorraad volgens het principe van Trias Energetica.
Dit houdt in dat in eerste instantie wordt gezocht naar oplossingen in de schil van de woning.
Dit leidt ook tot een groter wooncomfort. In tweede instantie wordt gekeken naar
mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energiebronnen en in derde instantie naar
installaties.
Eind 2016 had 75,7% van onze woningen een label C of hoger. Dit is 8,3% meer dan in 2015.

Tabel met labelverdeling in percentages

Tabel met labelverdeling in aantallen
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Zonne-energie
SWZ is overgegaan op het aanbieden van zonnepanelen via een aparte huurovereenkomst.
Hiervoor hebben we in augustus 2016 de samenwerking met Zelziuz verlengd en met hen een
overeenkomst gesloten voor de werving, installatie en exploitatie van zonnepanelen. In 2016
is dit vraag gestuurd aangeboden in de buurt Ittersumerlanden. 105 huurders hebben gebruik
gemaakt van het aanbod. Dit is 50% van de geschikte woningen in deze buurt.
Verder zijn in de nieuwbouw zonnepanelen geplaatst op de woningen in de ‘Binnenhofjes 2’ en
Bachlaan fase 1. In totaal hebben 225 woningen in 2016 zonnepanelen gekregen.
Daarnaast zijn op de 4 flats aan de Haringvliet/Dollard ca. 800 zonnepanelen geplaatst ten
behoeve van het gemeenschappelijk energieverbruik.
Energiefonds Overijssel
Als uitvloeisel van het Convenant Energiebesparing Overijssel heeft de provincie een
Energiefonds ingesteld. SWZ kreeg in 2013 bij dit fonds een lening van € 5,4 miljoen
aangevraagd en toegekend gekregen voor de energetische renovatie van woningen in de
periode 2013-2017. Deze woningen worden verbeterd naar een Energie Index lager dan 1,80
door verbetering van de schil(isolatie).
Het planmatige project Haringvliet/Dollard (396 woningen) is in 2016 een van de projecten
waar gebruik is gemaakt van het Energiefonds.

3.3

Kwaliteit van dienstverlening

SWZ wil dat huurders en woningzoekenden tevreden zijn over de dienstverlening, zowel over
het resultaat ervan als over de manier waarop we met hen zijn omgegaan. We willen huurders
en woningzoekenden laten merken dat ze serieus genomen worden. Dit betekent niet dat we
klakkeloos alles doen wat gevraagd wordt.. Het betekent wel dat we actief meedenken en dat
we flexibel, creatief en zorgvuldig willen zijn. Als zich toch klachten voordoen, worden deze
snel en zorgvuldig afgehandeld.
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SZW kijkt continu naar de kwaliteit van de dienstverlening op 4 klantcontactmomenten:
Klantcontactmoment
rondom het aangaan van een huurcontract
rondom het beëindigen van een huurcontract
rondom een reparatieverzoek

score 2016
7,7
7,1
8,0

score 2015
7,4
7,3
7,6

rondom planmatig onderhoud

6,7

7,0

Op 2 van de 4 onderdelen scoren we hoger dan in 2015 en op de twee andere onderdelen
lager. De dienstverlening rondom het afhandelen van reparatieverzoeken krijgt onveranderd
de hoogste waardering en heeft inmiddels zelfs het niveau bereikt dat we ons in het herijkte
ondernemingsplan ten doel gesteld hebben.
SWZ heeft vanaf eind mei het werken aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening
gekoppeld aan de nieuwe kernwaarden (met aandacht, slim, energiek, slim en helder) en aan
het werken volgens het Lean-principe. Managers zijn in gesprek met medewerkers over hoe ze
hun werk met meer aandacht, slimmer etc. uit kunnen voeren. Door onderlinge intervisies
versterken managers hun eigen effectiviteit. Tijdens de zogenaamde weekstarts worden op
verbeterborden, knelpunten en verbeteracties genoteerd. Dit alles is vanaf medio 2016
opgestart en wordt in 2017 verder uitgebouwd.

3.3.1 Centrale Klachten Advies Commissie
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.
Vanaf 1 januari 2016 voert VDHtxt uit Zwolle het algemene secretariaat. Voor VDHtxt is bij de
corporaties de ambtelijk secretaris het aanspreekpunt bij ontvangen klachten. Deze
samenwerking is tot stand gekomen om de onafhankelijkheid nog beter te borgen.
De klachtenadviescommissie heeft in 2016 zeven klachten over SWZ ontvangen. Hiervan heeft
de commissie er één in behandeling genomen. Het uitgebrachte advies is opgevolgd. De
andere zes klachten heeft SWZ zelf naar tevredenheid van de indieners afgewikkeld.
Werkwijze en samenstelling commissie
De klachtenadviescommissie stelt een jaarverslag op dat wordt toegezonden aan de directeurbestuurder, de Woonkoepel en de raad van commissarissen. Het verslag wordt tevens
gepubliceerd op de website van SWZ.
De commissie bestaat uit onafhankelijke leden. Zij hebben geen werkrelatie met één van de
corporaties en zijn ook niet bestuurlijk betrokken bij een huurdersbelangenvereniging.
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Eind 2016 bestond de klachtenadviescommissie uit:
• Mevrouw C.B. Bos, voorzitter (onafhankelijk lid)
• Mevrouw V.T.M. Bonke-Nijensteen, vice-voorzitter (huurderslid)
•
•
•

De heer J. ter Schegget (huurderslid)
Mevrouw M. Knigge (onafhankelijk lid)
De heer S. Scheve (huurderslid)

•

De heer W. Verweij (onafhankelijk lid)

3.4

Kwaliteit van de omgeving

SWZ heeft een wettelijke taak als het gaat om het borgen van het woongenot. Los daarvan
vinden we 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.
De 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 we al dan niet in samenwerking met- of via
een doorverwijzing naar partnerorganisaties (o.a. zorginstellingen, welzijnsorganisaties, politie
en gemeente). Voor een klein deel bestaan de 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 we veel woningen hebben en die onder de
norm (7) scoren in het tweejaarlijkse gemeentelijk 'Buurt-voor-buurtonderzoek’. De initiatieven
die we ondersteunen zijn altijd sterk verbonden met wonen. Initiatieven die primair liggen op
het gebied van bijvoorbeeld zorg, onderwijs of werkgelegenheid, worden niet ondersteund.
Tot slot vinden we het belangrijk dat bewoners zelf de drijvende kracht zijn.

3.4.1 Sociale problematiek
SWZ registreert vanaf het 2e kwartaal van 2016 het aantal zaken dat per stadsdeel in
behandeling is in plaats van het aantal ontvangen meldingen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in burenoverlast, omgevingsoverlast, persoonlijke problematiek en hennepteelt. Ook
wordt gekeken naar de zwaarte van de zaken in termen van de tijd die SWZ ermee bezig is. Er
wordt onderscheid gemaakt in lichte zaken (tot 30 minuten), middelzware zaken (tussen 30
minuten en 6 uur) en zware zaken (meer dan 6 uur).
3.4.2 Leefbaarheidsprojecten
SWZ heeft in 2016 met name in Holtenbroek III extra inzet gepleegd op het gebied van de
leefbaarheid. Vanaf november 2013 wordt gewerkt op basis van een convenant samen met
gemeente, politie en het welzijnswerk (Travers) vanuit een inloophuis (De Hud). De Hud wordt
inmiddels door diverse bewonersgroepen gebruikt, onder meer als coördinatiepunt voor
kinderstraatspeelactiviteiten en voor rommelmarkten. Het wekelijkse spreekuur met de
buurtwerkers wordt goed bezocht. Eind mei is het 5e 'Klus in de Wijk‘-station geopend, waar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klussen voor wijkbewoners onder begeleiding
van Frion. Het beheersen van de overlast door oud-ijzerhandelaren vraagt doorlopend
aandacht.
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Naast de wijkspecifieke inzet is aan onderstaande algemene verbeterprojecten gewerkt.
Bewonersparticipatie
In april heeft SWZ een klantenpanel georganiseerd over bewonersparticipatie. Hierbij zijn we
op zoek gegaan naar ideeën en wensen van huurders over het versterken van hun invloed op
onze activiteiten. Besloten is om twee experimenten op te zetten rondom schoonmaak en
groenonderhoud in eigen beheer. Dit loopt door in 2017.
Sociaal programma van eisen (PvE)
In aanvulling op het bestaande PvE, heeft SWZ een sociaal PvE vastgesteld. In dit onderdeel is
vastgelegd welke voorzieningen een aannemer aan bewoners moet bieden bij groot onderhoud
en renovatie. Bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen, verblijfsruimte overdag en toegang tot
internet.
Personen met verward gedrag
Met de afname van het aantal mensen in een beschermde woonvoorziening, neemt de
problematiek rondom personen met verward gedrag in wijken en buurten toe. Op initiatief van
SWZ vond hierover in mei een themabijeenkomst plaats van het platform Wonen Welzijn Zorg.
Vervolgens hebben we meegedaan aan een onderzoek in opdracht van de gemeente Zwolle.
Dit om erachter te komen in hoeverre de zogenoemde sluitende aanpak, waarover het
landelijke aanjaagteam personen met verward gedrag spreekt, in Zwolle reeds van toepassing
is of waar nog hiaten zitten. Eind september zijn de resultaten gepresenteerd waarna 6
vervolgprojecten geformuleerd zijn. Eind 2016 is SWZ samen met deltaWonen en Openbaar
Belang een werkgroep gestart waarin onderzocht wordt of Zwolle gebaat is bij alternatieve
huisvestingsvormen voor deze doelgroep.
Sloopreglement
SWZ heeft in het kader van de Woningwet een reglement met betrekking tot sloop, renovatie
en groot onderhoud opgesteld.
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4.

Beschikbaarheid

Demografische en economische ontwikkelingen duiden nog steeds op een groei van onze
doelgroep in Zwolle, terwijl economische en politieke ontwikkelingen onze investeringsruimte
verkleinen. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in ons
woningbestand als gevolg van sloop, verkoop en nieuwbouw.

4.1

Verandering bezit 2016

Het bezit van SWZ bestaat eind 2016 uit 8.551 verhuureenheden. Hiertoe behoren 7.391
woningen, woonwagens en kamers, 62 commerciële ruimten, 292 parkeerplaatsen en 806
overige verhuureenheden zoals garages en bergruimtes.
In 2016 zijn:
•
•
•

120 nieuwbouwwoningen (96 eengezinswoningen en 24 appartementen) en 2
woonwagens met standplaatsen toegevoegd;
1 woning (Ranonkelstraat 13) aangekocht;

•

29 sociale huurwoningen, 16 vrijesectorwoningen, 12 garages verkocht. Er zijn geen
ruimtes/bergingen verkocht. In de begroting waren 34 te verkopen woningen opgenomen.
21 woningen gesloopt aan de Geert Grootestraat (project Geert Groote 4);

•

18 onzelfstandige eenheden getransformeerd naar 9 zelfstandige wooneenheden.

Dit betekent dat het aantal te verhuren woningen/woonwagens in 2016 met 46 is
toegenomen.
Totaaloverzicht mutaties woningbezit 2016
Omschrijving

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Totaal

Totaal

woningen

winkels

bedrijfs-

garages

parkeer-

overige

overige

vhe

plaatsen

ruimten

vhe

ruimtes
Woningbezit per

7.345

10

54

648

285

226

1223

8.568

120

-

-

-

-

-

-

120

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

7

-

8

8

121

-

-

1

7

-

8

129

Verkoop

45

-

-

12

-

-

12

57

Sloop

21

-

-

-

-

3

3

24

9

-

-

-

-

-

-

9

31-12-2015
Mutatie bij:
Nieuwbouw
Aankopen
Overig
Subtotaal mutaties bij
Mutaties af:

Transformatie/samenvoeging
Subtotaal mutaties af

75

-

-

12

-

3

15

90

Overige mutaties

-

-

-2

-

-

-54

-56

-56

Woningbezit per

7.391

10

52

637

292

169

1.160

8.551

46

-

-2

-11

7

-57

-63

-17

31-12-2016

Woningbezit mutatie
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4.2

Woonruimteverdeling

De toewijzing en verhuur van de huurwoningen vindt plaats via De Woningzoeker. Dit is het
woonruimteverdeelsysteem voor Zwolle en Kampen waarin SWZ samenwerkt 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 statushouders, bijzondere
doelgroepen en mensen die wegens sloop of renovatie worden uitverhuisd. (bemiddelingsmodule).
Aantal mutaties is toegenomen
Het aantal woningen dat dit jaar door de Zwolse corporaties is toegewezen, bedraagt 1549.
Dat zijn er 80 meer dan in 2015. Door SWZ zijn dit jaar in totaal 625 woningen toegewezen.
Dit zijn er 7 meer dan in 2015.
Uitgesplitst naar module gaat het om 358 woningen die via de wensmodule zijn toegewezen,
121 via de spoedmodule, 5 via de vrije sectormodule en 141 via de bemiddelingsmodule
(inclusief quotumwoningen).
Bijna de helft van de woningzoekenden die door SWZ zijn geholpen, woonde nog niet
zelfstandig. Ruim 40% van de woningzoekenden liet een huurwoning achter.
Bijna 60% van de woningzoekenden die door SWZ zijn geholpen, was alleenstaand. Iets meer
dan 5% was ouder dan 65 jaar.
Inschrijfduur wensmodule gelijk gebleven
De gemiddelde inschrijfduur van de mensen die via de wensmodule een woning kregen
toegewezen, bedroeg in 2016 4,6 jaar. In 2015 was de gemiddelde wachttijd 4,5 jaar.
Minder quotumwoningen toegewezen
Met zorginstellingen die woonvoorzieningen van ons huren, zijn quota afgesproken ten
behoeve van de uitstroom van hun cliënten. Zo wordt voorkomen dat cliënten onnodig lang
een plaats in een woonvoorziening bezet houden en wordt de belangrijke stap naar
zelfstandig wonen voor deze doelgroep gefaciliteerd. De drie Zwolse corporaties hebben dit
jaar in totaal 90 'quotumwoningen' toegezegd aan de zorginstellingen. In 2016 zijn er slechts
66 quotumwoningen toegewezen, dit is minder dan in 2015. De woningen worden toegewezen
nadat een instelling een cliënt heeft aangemeld.
Slaagkans spoedmodule ongeveer gelijk gebleven
De slaagkans in de spoedmodule lag dit jaar op gemiddeld 71%, ten opzichte van 70% in 2015.
De slaagkans lag dus wederom boven de minimaal gestelde norm van 66%.
Beperkt 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
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aantal voorwaarden voldoen. In 2016 zijn 8 woningen toegewezen op grond van de
hardheidsclausule. In 2015 waren dit er 5.
Taakstelling statushouders
De taakstelling statushouders bedroeg dit jaar 366 personen (ten opzichte van 210 in 2015).
Samen met de andere Zwolse corporaties heeft SWZ 323 statushouders gehuisvest in 125
woningen. De resterende opgave wordt meegenomen in 2017.
Toewijzing voldoet aan Europese toewijzingsregels
Van alle toegewezen sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710) heeft SWZ dit jaar 3%
toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven de €35.739. Dat is ruim binnen de
grens van de Europese toewijzingsregels (20%). SWZ heeft vanaf het derde kwartaal invulling
gegeven aan het voornemen uit het ondernemingsplan om een beperkt deel van onze
woningen tussen de tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens toe te wijzen aan
huurders met een huishoudinkomen tussen de €35.739 en €39.874.
Het passend toewijzen schrijft voor dat voor minimaal 95% van de huurtoeslaggerechtigden
aan wie een woning is toegewezen geldt dat de huurprijs past bij hun inkomen en dus niet te
hoog is ten opzichte van hun inkomen en huishoudgrootte. Dit jaar gold dat voor 99,8% van
de huurtoeslaggerechtigden.

4.3

Wonen, welzijn en zorg

Aan drie zorgpartijen zijn woningen toegewezen bij wijze van uitbreiding van hun
woonzorgvoorziening. Het ging om Interakt Contour (één woning; begeleiding van mensen
met niet aangeboren hersenletsel), Rijs uit ASS (één woning; begeleiding van jongeren met
autisme), en Empower (één woning; begeleiding van kinderen en jongeren met autisme en/of
ADHD).
In het kader van meerjarige afspraken heeft SWZ ook dit jaar bijgedragen aan de
Vrouwenopvang en de Herberg (opvang dak- en thuislozen).
Binnen het programma WWZ038 is het afgelopen jaar onder meer gewerkt aan het verbeteren
van het proces huisvesting bijzondere doelgroepen, de integratie van het zorgvastgoed in de
Woningzoeker en het ontwikkelen van standaardcontracten met betrekking tot beschermd
wonen, geclusterd begeleid wonen en scheiden wonen en zorg. Deze projecten lopen door in
2017.
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5.

Interne organisatie

5.1

Ontwikkelingen binnen de interne organisatie

SWZ wil zich ontwikkelen naar een organisatie die gekenmerkt wordt door een hoge
klanttevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering. Om dit te bereiken zijn in 2016 drie
veranderingen in gang gezet:
• Doorvoeren van een reorganisatie;
• Werken aan een meer resultaatgerichte cultuur;
• Invoeren van de Lean-werkmethode.

5.1.1 De reorganisatie
SWZ heeft in het eerste kwartaal van 2016 een reorganisatie doorgevoerd. De hoofdstructuur
van de organisatie is ongewijzigd gebleven. De driedeling in Vastgoed, Wonen en Middelen is
blijven bestaan, ondersteund door een (kleinere) stafafdeling. Wel zijn een aantal
werkzaamheden van afdeling verplaatst en is de afdeling Middelen uitgebreid met een aantal
ondersteunende bedrijfsmatige activiteiten en hernoemd tot de afdeling Bedrijfsvoering. Deze
driedeling levert een heldere verdeling van resultaatgebieden en past ook bij de gewenste
manier van werken.
SWZ heeft de volgende 7 uitgangspunten gehanteerd bij de vormgeving van de nieuwe
organisatie:
1. Eigenaarschap
Medewerkers zijn én voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat en voor hun gedrag.
Helder is voor welke vraagstukken en resultaatgebieden medewerkers eigenaar zijn. In
plaats van een taakgerichte houding vragen we om een resultaatgerichte houding. De
focus ligt op de huurder en de oplossing in plaats van op de interne procedure.
2. Korte lijnen met huurders
De inrichting van de organisatie moet logisch aansluiten bij wat de huurders van SWZ
vragen. Voor een huurder moet helder zijn bij wie hij voor wat terecht kan. Hij moet zo
veel mogelijk direct contact kunnen leggen met de persoon die hem daadwerkelijk helpt.
3. Focus op het primaire proces
In al ons handelen staat het leveren van toegevoegde waarde voor de klant centraal.
Werkzaamheden vinden dan ook zoveel mogelijk in de lijn plaats, in plaats van in de staf.
We zijn terughoudend met het uitvoeren van werkzaamheden die niet direct een bijdrage
leveren aan de missie.
4. Brede en flexibele inzetbaarheid medewerkers
Functies zijn zo generiek mogelijk om kwetsbaarheid in het klantproces te verkleinen en
om medewerkers flexibel in te kunnen zetten.
5. De organisatie zo plat mogelijk
De span of control in de lijn (Vastgoed, Wonen, Bedrijfsvoering) is minimaal 15
medewerkers per leidinggevende.
6. Beperken afstemmingsmomenten
SWZ bundelt de kennis over bepaalde onderwerpen zoveel mogelijk om afstemming, ruis
en het zoeken naar de juiste informatie te voorkomen.
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7. Efficiency vergroten
SWZ maakt waar mogelijk meer gebruik van standaarden in het proces om efficiency te
vergroten. Ook worden meer digitale middelen ingezet om de communicatie met huurders
en woningzoekenden en de interne informatievoorziening te verbeteren.

De organisatiestructuur: de managers Vastgoed, Wonen en Bedrijfsvoering vormen samen met
de directeur-bestuurder het MT. Hiernaast heeft de Servicedienst nog een afdelingshoofd.
Begin 2016 stond in het teken van de adviesaanvraag voor de ondernemingsraad en de
onderhandelingen over het sociaal plan. De ondernemingsraad heeft een positief advies
gegeven. Ook is een akkoord bereikt over het sociaal plan.
Op 1 maart 2016 zijn veertien mensen boventallig verklaard. Tien mensen is een passende
functie aangeboden. Twee van deze medewerkers zijn uiteindelijk weer boventallig geworden.
Vier mensen konden we geen passende functie bieden. Vijf mensen zijn in 2016 uitgestroomd
conform de afspraken in het sociaal plan, één medewerker gaat in 2017 uit dienst.
Vanaf 1 maart is er hard gewerkt aan de implementatie van alle wijzigingen voortkomend uit
de reorganisatie. Er is veel werk verzet door de organisatie en met succes. SWZ is erin
geslaagd goed vorm en inhoud te geven aan de wijzigingen. Het proces is nog gaande. Midden
2017 volgt een evaluatie.

5.1.2 Naar een resultaatgerichte cultuur: “Van Goed naar Beter”
SWZ wil een slagvaardige, resultaatgerichte organisatie zijn die dicht bij haar huurders staat.
We focussen ons op een goede dienstverlening en zorgvuldige en heldere communicatie met
onze huurders en hebben daarvoor een efficiënte interne organisatie.
Om deze doelstelling te behalen is het programma 'Van Goed naar Beter' geïntroduceerd.
Het ‘Van Goed naar Beter programma’ bestaat uit verschillende activiteiten georganiseerd rond
3 programmalijnen:
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1. Continu verbeteren
De introductie van Lean werken om op deze manier continu aandacht te hebben voor
verbeteringen in het proces ten behoeve van onze huurders.
We zijn gestart met de implementatie van weekstarts en verbeterborden. Vanuit deze
verbeterborden worden verbeteracties gerealiseerd en processen geoptimaliseerd.
2. Werken volgens de kernwaarden
We hebben nieuwe kernwaarden vastgesteld; Met aandacht, Slim, Helder, Energiek en
Samen en zijn gestart met de implementatie en verankering van deze kernwaarden in het
dagelijks werk.
Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het versterken van leiderschap en de
ontwikkeling van de verschillende teams.
3. Digitalisering
We zijn gestart met het opstellen van een visie op onze dienstverlening. Deze visie
fungeert vervolgens als kader op basis waarvan de verschillende automatisering- en
digitaliseringvraagstukken beoordeeld en geïmplementeerd kunnen worden. We zitten zit
in de tussentijd niet stil en zijn gestart met het aanpassen van het intranet en de
implementatie van de Reparatie Cloud bij de Servicedienst. Hiermee is een start gemaakt
met de verdere optimalisatie en digitalisering van het proces dagelijks onderhoud.
Ook is de inzet van Facebook, Twitter en LinkedIn doorgevoerd in 2016. Met name op
Facebook begint de interactie met huurders vorm te krijgen.

5.2

Ziekteverzuim en Arbo

Verzuimpercentage
Verzuimfrequentie
Gemiddelde verzuimduur in
kalenderdagen

2016
3,12%
1,27

2015
3,80%
0,95

-0,68%
+0,32

10,04

14,68

-4,64

Het ziekteverzuim en de gemiddelde verzuimduur namen af in 2016, de verzuimfrequentie
nam echter toe. Het langdurig ziekteverzuim is fors gedaald, het middellange ziekteverzuim is
licht gedaald. Het kortdurend verzuim is licht gestegen.
In het laatste kwartaal van 2016 zijn alle medewerkers in de gelegenheid gesteld deel te
nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek. 76% van de medewerkers heeft deelgenomen.
Op werkvermogen, roken, werkplezier en lichamelijke belasting scoort SWZ duidelijk beter dan
de BV Nederland. Aandachtspunten zijn werkdruk en beweging. In 2017 wordt een plan van
aanpak opgesteld gericht op het duurzaam fit en inzetbaar houden van onze medewerkers.
Het PMO was een mooi moment om enkele vragen uit het medewerkersonderzoek van 2015 te
herhalen als aanvullende vragen bij het PMO. Mede omdat het najaar 2015 en voorjaar 2016
binnen SWZ de reorganisatie speelde, een bewogen tijd voor veel medewerkers. De
opgenomen vragen zijn afgestemd met de Ondernemingsraad.
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De resultaten stemmen ons positief. Op vrijwel alle vragen ging de gemiddelde score omhoog
en ook blijkt dat medewerkers positief aankijken tegen het traject “Van Goed naar Beter”. Alle
reden om op de ingeslagen weg door te gaan.
In 2016 is in samenspraak met de ondernemingsraad het besluit genomen om met een andere
Arbodienst samen te werken vanaf 1 januari 2017.

5.3

Leren en ontwikkelen

In 2016 heeft 87% van de medewerkers een opleiding of training gevolgd. Dit betreft seminars,
certificeringen, korte of langere individuele opleidingen en incompany trainingen die zowel
functie- als loopbaangericht kunnen zijn.
Functiegericht
Een aantal medewerkers is gestart met een om- of bijscholingstraject in verband met
functiewijzigingen door de reorganisatie. Verder zijn er incompany trainingen geweest op het
gebied van o.a. huurrecht, asbest, brieven schrijven en fysieke agressie. Ook worden er
regelmatig seminars en korte bijscholingen gevolgd om bij te blijven in het vakgebied. 97%
van het totale functie gerelateerde opleidingsbudget (€110.000) in 2016 is besteed. Het
functiegerichte opleidingsbudget is als volgt besteed:

Loopbaangericht
In 2016 heeft 20% van de medewerkers gebruik gemaakt van het loopbaanbudget om een
opleiding of training te volgen. Dat kunnen opleidingen zijn die meer verdieping geven aan de
eigen functie, maar ook die bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Er
is enthousiast deelgenomen aan de verschillende workshops van Samenwerk@corporatie,
zoals ‘Personal branding’ en ‘Slim netwerken’. Ten opzichte van 2015 is 40% besteed aan
loopbaangerichte opleidingen en is er ook minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
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55+ uren aan te kopen vanuit het loopbaanbudget. In totaal is €17 duizend besteed aan
opleidingen vanuit het loopbaanbudget.
Het loopbaanbudget is als volgt besteed:

5.4

Duurzame inzetbaarheid

SWZ maakt sinds 2015 deel uit van Samenwerk@corporatie, een regionaal
samenwerkingsverband van 18 corporaties in Overijssel en Gelderland. Het doel is
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de onderlinge
(kennis)uitwisseling te bevorderen. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van workshops,
stages, uitwisseling van vacatures en een kandidatenbank waarvoor medewerkers zich kunnen
aanmelden. 16 medewerkers namen actief deel.
Hiernaast hebben 5 medewerkers geheel vrijwillig een loopbaanontwikkelingstraject gevolgd.
Dit zijn de “Werk naar werk trajecten” die door het Fonds Leren en Ontwikkeling (FLOW)
worden aangeboden.

5.5

Lunchbijeenkomsten

In 2016 zijn weer lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin de directeur-bestuurder en
medewerkers van diverse afdelingen van gedachten wisselen zonder een strakke agenda. Elke
maand wordt een wisselende groep medewerkers hiervoor uitgenodigd.
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5.6

Kengetallen organisatie
31-12-2016

aantal medewerkers
aantal fte's
aantal inleners
inleners in fte
in dienst
uit dienst
percentage vrouwen
percentage mannen
vrouwen in deeltijd
mannen in deeltijd
jubilarissen
gem. leeftijd
gem. dienstjaren
opleiding/training
ouderschapsverlof
ziekteverzuim
in WAO/WIA gekomen
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88
79,83
3
2,5
6
14
42%
58%
73%
12%
12
49
14,9
€99.896
2
3,12%
0

31-12-2015
96
85,97
5
3,66
3
7
44%
56%
72%
13%
2
47,58
13,7
€110.000
2
3,79%
1
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6.

Maatschappelijke belanghouders

In het ondernemingsplan is naast de vastgoedstrategie en de interne strategie als derde pijler
de externe strategie benoemd. We willen de maatschappelijke belanghouders betrekken bij de
keuzes die gemaakt worden en hen invloed geven op ons beleid. Met belanghouders vindt
daarvoor formeel en informeel overleg plaats en worden prestatieafspraken gemaakt.
In 2016 heeft SWZ een bijeenkomst georganiseerd voor de maatschappelijke belanghouders.
Dit om te laten zien waar we mee bezig zijn en om met hen in gesprek te gaan over
verschillende vraagstukken.

6.1

HBV De Woonkoepel

Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel is een van de belangrijkste stakeholders van
SWZ. De Woonkoepel vertegenwoordigt 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. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn
ook de onderwerpen benoemd (conform de Wet overleg huurder verhuurder) waarover De
Woonkoepel informatierecht, instemmingsrecht en adviesrecht heeft.
Deze samenwerkingsovereenkomst is in 2016 tegen het licht gehouden en aangepast aan de
eisen van de nieuwe Woningwet. De samenwerkingsovereenkomst is op een jubileumavond
van De Woonkoepel op 12 mei 2016 ondertekend.
In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat De Woonkoepel een recht van
voordracht heeft voor twee leden van de raad van commissarissen (RvC).
In het afgelopen jaar zijn er door een gezamenlijke inspanning van De Woonkoepel en de raad
van commissarissen twee nieuwe leden benoemd in de raad van commissarissen. Deze
samenwerking is succesvol verlopen voor beide partijen.
De Woonkoepel is op tal van onderwerpen inhoudelijk betrokken en om een standpunt
gevraagd. In 2016 was dat onder meer over het huurbeleid, het strategisch voorraadbeleid
(inclusief de aanpassing van het overzicht van te verkopen woningen), de uitgangspunten voor
de meerjarenbegroting en de prestatieafspraken/jaarschijven met de gemeente Zwolle en de
drie huurdersverenigingen in Zwolle.
De onderwerpen waarover met SWZ wordt gesproken, worden ieder jaar opgenomen in een
zogenaamd ‘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 en de communicatie tussen SWZ en Woonkoepel verloopt
soepel. Dit blijkt o.a. uit een in 2016 verschenen visitatierapport. Aan de ondersteuning van de
activiteiten van De Woonkoepel is in 2016 een bedrag van € 50 duizend 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.
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6.2

Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle is een andere belangrijke stakeholder van SWZ. De gemeente Zwolle, de
drie huurdersorganisaties en de drie corporaties maken jaarlijks gezamenlijke
prestatieafspraken. In het proces van de totstandkoming is onderling overeengekomen dat de
woningcorporaties geen bod doen, maar dat gezamenlijk over de beleidsagenda wordt
gesproken en de wijze waarop partijen hierop willen inspelen. In 2016 zijn de
‘prestatieafspraken 2016-2019’ formeel ondertekend. In november 2016 is de voortgang
besproken en zijn de afspraken voor de jaarschijf 2017 gemaakt. De thema’s die in de
prestatieafspraken aan de orde komen zijn:
• Organisatie en samenwerking
•
•

Omvang van de sociale voorraad en betaalbaarheid
Nieuwbouwopgave

•
•
•

Duurzaamheid en energiebesparing
Natuurlijke wijkvernieuwing en leefbaarheid
Wonen en zorg

In 2016 heeft er 8 keer 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

Zwolle is een stad waarin de samenwerking tussen de diverse instellingen, werkzaam op het
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg, op een bijzondere wijze is ingevuld. In WWZ038 hebben
29 partijen zich verenigd, met als doel om een gezamenlijke visie op de behoefte aan vormen
van wonen en zorg te formuleren en een afgestemd aanbod te bieden. De directeur-bestuurder
van SWZ is in 2016 toegetreden tot het dagelijks bestuur van WWZ038 en tot het bestuur van
het Platform WWZ.
Op wijk- en buurtniveau zijn er ook diverse contacten tussen SWZ en instellingen op het
gebied van zorg en welzijn. Wij vervullen een signalerende rol, de zorg- en welzijnspartijen
kunnen passend ondersteuningsaanbod bieden. In goede afstemming wordt samen
opgetrokken in situaties van overlast of huurschuld en wordt doorverwezen bij signalering van
persoonlijke problematiek.
De contacten met de andere twee woningcorporaties in Zwolle zijn goed. Op bestuurlijk niveau
richten de contacten zich vooral op beleidsmatige zaken. De contacten op medewerkersniveau
hebben betrekking op de uitvoering van de prestatieafspraken, de woonruimteverdeling en de
huisvesting van bijzondere doelgroepen. Ook zijn bijzondere projecten als de versnellingsactie
en de uitvoering van de betaalbaarheidsagenda onderwerp van gesprek.
SWZ participeert in het NoWoZo – overleg van corporaties in Noord- en West-Overijssel en is lid
van Aedes en van De Groene Huisvesters.
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6.4

Overzicht belanghouderscontacten

In bijlage 5 staat een overzicht van de belanghouders en de contacten die SWZ met hen
onderhoudt.

6.5

Sponsoring

Woningcorporaties mogen niet meer sponsoren. Wel mag SWZ binnen redelijke normen
initiatieven van haar eigen huurders ondersteunen, als deze initiatieven direct te maken
hebben met leefbaarheid. In 2016 zijn enkele kleine initiatieven ondersteund. Van algemene
sponsoring is geen sprake geweest.
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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’s 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.
Monique Boeijen is sinds 1 januari 2015 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 het bestuur van het Platform Wonen Welzijn Zorg
Lid van het dagelijks bestuur van WWZ038

•

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 2016 een totaal
van 61 PE punten behaald. Samen met 2015 is een totaal aantal punten behaald van 137. Gelet
op de eis van 108 PE punten voor de jaren 2015-2016-2017, hoeven er voor 2017 geen
aanvullende PE-punten behaald te worden.
Bestuursbesluiten worden door de bestuurder genomen in de vergaderingen van het
Management Team (MT). Dit MT heeft een adviserende rol in de besluitvorming en bestaat uit
de managers van de afdelingen Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. De business controller
woont de vergaderingen van het MT bij en toetst de besluitvoorstellen vooraf. Zijn bevindingen
worden bij het besluitvoorstel gevoegd, alvorens het aan het MT wordt aangeboden.
De belangrijkste bestuursbesluiten in 2016 hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
• Reorganisatie
•
•
•

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met De Woonkoepel
Passend toewijzen zorgwoningen
Convenant Housing First

•
•
•

Huurverhoging 2016
Prestatieafspraken terugblik 2016, jaarschijf 2017
Sociaal programma van eisen

•
•
•

Proef Bewonersparticipatie
Jaarplan 2017 en meerjarenbegroting 2017
Besluitvorming Bestuur/RvC

•

Procuratieregeling
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•
•
•

Statutenwijziging
Managementletter
Risicomanagementbeleid

•
•
•

Scheiding DAEB/niet-DAEB
Treasurystatuut
Reglement financieel beleid en beheer

•
•
•

Financieringsstrategie
Beleid ten aanzien van verbindingen
Kwartaalrapportages

•
•
•

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud
Aankoop grond van GE-woningeninrichting huurdersportal
Vastgoedagenda en Uitwerking Vastgoedagenda

•
•
•

Aanbestedingsbeleid
Rendementseis investeringsstatuut
Interne investeringsvoorstellen van de verschillende vastgoedprojecten

•

Optimalisatie proces reparatieverzoeken (Corporatie Cloud)

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 de raad het bestuur met raad ter zijde. In
hoofdstuk 8 doet de raad van commissarissen verslag van de activiteiten in 2016.

7.3

Interne controle

Het doel van een intern controleplan is om te toetsen hoe effectief en efficiënt de organisatie
is in de uitvoering van haar processen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn beheersing van de
budgetten en de realisatie van de activiteiten ten opzichte van de daarvoor opgenomen
streefgetallen (KPI's).
Het huidige intern controleplan is ingericht naar vier prestatievelden: verhuur, voorraadbeheer,
financieel beheer en intern beheer. De hierin opgenomen interne controles zijn in 2016
uitgevoerd. Bevindingen zijn gerapporteerd aan de manager/proceseigenaar en in
samenspraak zijn vervolgacties uitgezet. De interne controles zijn in 2016 nog hoofdzakelijk
uitgevoerd door de financial controller voorafgaande aan het samenstellen van de
kwartaalrapportages en de jaarrekening.
De in 2015 aangestelde business controller is verantwoordelijk voor de implementatie van het
intern controleplan. In 2016 heeft de business controller gewerkt aan de invoering van de
nieuwe Woningwet (governance, administratieve inrichting en scheiding DAEB/niet-DAEB) en de
invoering van risicomanagement. In 2017 wordt, samen met de managers en medewerkers,
invulling gegeven aan een nieuw intern controleplan.
Het uitgangspunt voor dit nieuw op te stellen plan is het zogenaamde ‘Three lines of defence’model. Hierbij vindt de eerste controle plaats in de lijn of in het proces, de tweede door de
business controller en de laatste door de extern accountant.
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7.4

Risicomanagement

In 2016 is door de directeur-bestuurder het risicomanagementbeleid vastgesteld en door de
raad van commissarissen goedgekeurd. Met de vaststelling van het beleid is risicomanagement
van de raad van commissarissen en bestuurder tot aan de operationele en financiële
afdelingen verankerd in de organisatie (soft controls); iedereen draagt bij aan het identificeren
van risico´s en de bijbehorende beheersingsmaatregelen.
Om commitment binnen de organisatie te bereiken, zijn in 2016 met een groot aantal
medewerkers diverse workshops gehouden met ondersteuning van het Nederlands
Adviesbureau Risicomanagement (NAR). In deze workshops zijn de belangrijkste strategische,
tactische en operationele risico´s bepaald aan de hand van de missie en de doelstellingen van
SWZ. Vervolgens zijn voor deze risico´s zogenaamde risico-eigenaren benoemd. Door de
business controller vindt, samen met de risico-eigenaren, een verdere verdieping plaats.
Hierbij worden de interne beheersingsmaatregelen geïdentificeerd, zodat het interne
controleplan op basis daarvan kan worden herijkt.
Projectrisico´s
Voor de identificatie en beheersing van de projectrisico’s stelt de desbetreffende
projectmanager per project een risicoparagraaf op. In deze risicoparagraaf worden de
belangrijkste risico’s van een project benoemd, alsmede de tolerantie ten aanzien van het
risico en de beheersmaatregelen die reeds zijn getroffen dan wel de komende periode zullen
worden getroffen teneinde de risico zo veel mogelijk te mitigeren. In het
besluitvormingsproces is verankerd dat de controller de benoemde risico’s en
beheersmaatregelen beoordeelt. Deze beoordeling wordt bij de besluitvormingsstukken
gevoegd, alvorens de bestuurder - na advies te hebben ingewonnen bij het managementteam een besluit neemt.
Doel van risicomanagement
Met het toepassen van risicomanagement streeft SWZ de volgende doelstellingen na:
• Het voldoen aan wet- en regelgeving;
• Het realiseren van de strategische doelstellingen door het inzichtelijk maken van de
risico’s die het realiseren van deze doelstellingen in gevaar brengen;
• Het mitigeren van benoemde risico’s met het doorvoeren van beheersmaatregelen;
• Het risicobewustzijn van (medewerkers van) de organisatie stimuleren en vergroten;
• Het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot het al dan niet nemen van
risico’s;
• Het voorkomen en/of verkleinen van financiële tegenvallers;
Daarbij hanteert SWZ de volgende uitgangspunten;
• Risicomanagement draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van SWZ;
• Risicomanagement maakt integraal deel uit van alle processen van de organisatie;
• Risicomanagement is de basis voor goede keuzes en maakt deel uit van de
besluitvorming.
De aandachtsgebieden met betrekking tot de risicobeheersing binnen SWZ in 2016 zijn:
•
•
•

Strategische en tactische risico’s
Financiële risico's
Organisatorische (inclusief wet- en regelgeving) risico’s
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•
•

Operationele risico's
Projectontwikkelingsrisico’s

In onderstaande risicotabel zijn de belangrijkste risico´s weergegeven met daarbij de interne
beheersingsmaatregelen, de risicobereidheid 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 op de voor haar belangrijkste risico´s inzet op zowel een lage
risicobereidheid als een lage risicoscore.
Risico

Beheersingsmaatregelen

Risicobereid-

Risicoscore

heid laag,

laag, midden

midden of hoog

of hoog

laag

laag

laag

laag

laag

midden

laag

midden

laag

laag

Strategische en tactische risico’s
Invloed externe partijen

Door de toenemende invloed

door onvoldoende

van gemeenten en

afstemming/communicatie

huurdersorganisaties zorgen

omtrent toekomstplannen

voor een goede onderlinge
samenwerking door regelmatig
overleg, heldere eigen visie en
het maken van duidelijke
afspraken hierover.
Het volgen van externe
ontwikkelingen die van invloed
kunnen zijn op de
ondernemingsdoelstellingen van
SWZ, zodat binnen onze
mogelijkheden tijdig kan worden
geanticipeerd op mogelijke
risico’s.

Woningmarktrisico (vraag

In het strategisch

en aanbod)

voorraadbeheer op basis van
gemeentelijke informatie en
informatie uit het
woonruimteverdeelsysteem de
vraagontwikkeling in de stad
monitoren en acteren op basis
van de (financiële)
mogelijkheden hierop.

Beschikbaarheid

Actieve acquisitie voeren om

ontwikkellocaties

daadwerkelijk onze plannen te
kunnen realiseren.

Financiële risico’s
Financieringsrisico’s

Opstellen, vaststellen en door
RvC goedkeuren van
treasurystatuut en -jaarplan om
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kaders te stellen binnen het
treasuryproces.
Hanteren van maximaal

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

laag

midden

laag

laag

laag

midden

laag

midden

laag

laag

laag

midden

laag

laag

renterisico van 15% per jaar.
Sturen op het blijvend voldoen
aan de ratio’s van WSW voor
facilitering geborgde
financiering.
Toepassen interne financiële
ratio’s.
Sturen op operationele
kasstromen.
Actief volgen van de kapitaal- en
geldmarkt met betrekking tot
renteontwikkelingen.
Organisatorische risico’s
Externe compliance

Onafhankelijke positie en

risico’s

inbedding business controller
binnen de organisatie.
Helder toezicht- en
toetsingskader voor raad van
commissarissen.

Beschikbaarheid data en

Actueel beveiligingsbeleid

data integriteit

aanwezig, waarin de continuïteit
van de geautomatiseerde
informatievoorziening,
beveiliging van de vertrouwelijke
data en betrouwbare, juiste en
volledige werking van de
programmatuur is geborgd.

Operationele risico’s
Processen

Procesbeschrijving met taken,
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden helder
beschreven en digitaal
aanwezig.

Fiscaal

Intern verantwoordelijke
medewerkers benoemd voor de
fiscale aandachtsgebieden:
- wet ketenaansprakelijkheid
- loonbelasting
- vennootschapsbelasting.
Kennis- en bewustzijnsbevorderingssessies met
betrokkenen.
Inhuur externe deskundigheid
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Informatievoorziening

Heldere rolverdeling met

laag

midden

laag

laag

laag

laag

laag

midden

laag

midden

laag

midden

laag

midden

betrekking tot de vastlegging
van de (noodzakelijke) gegevens
in de diverse systemen en de
tijdige totstandkoming van de
informatie.
Aanbestedingsbeleid

Actueel inkoop- en
aanbestedingsbeleid
vastgesteld.
Opvraag en monitoringsysteem
actuele financiële situatie
belangrijkste leveranciers bij
Graydon.

VVE-beheer

Aanstellen professionele
beheerder, waarbij duidelijke
afspraken per VVE zijn gemaakt
omtrent:
- onderhoudsbeleid
- meerjarenplan onderhoud
- beheer financiële middelen
- rol SWZ in de VVE en de interne
en externe communicatie
hierover

Flora- en Faunawetgeving

Toekomstige onderhouds- en
nieuwbouwwerkzaamheden
tijdig afstemmen met geldende
regelgeving om
vertraging/uitstel te voorkomen.

Risico’s projectontwikkeling
Ontwikkelingsrisico’s

Opstellen, vaststellen
goedkeuren investeringsstatuut.
Toetsing van juiste toepassing
door controller.
Gedegen besluitvormingsproces,
conform het investeringsstatuut,
door middel van
fasedocumenten, waarin risico’s
en beheersmaatregelen helder
zijn.

Korte toelichting op de 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.
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Woningmarktrisico
Eind 2017 zal aan de hand van de woningtoewijzingen in 2016 en 2017, worden beoordeeld of
er sprake is van een evenredige verdeling van de toewijzingen over de inkomenscategorieën
en de mogelijke maatregelen hierop. Dit kan mogelijk verschuivingen van woningen in
huurklassen en dus financiële consequenties hebben.
Beschikbaarheid ontwikkellocaties
In Zwolle dreigt schaarste in het aanbod van ontwikkellocaties. Het is daarom belangrijk voor
SWZ om actief acquisitie ten aanzien van mogelijke ontwikkellocaties te voeren, om zo de
investeringsplannen voor de komende jaren te kunnen uitvoeren.
Externe compliance risico’s
In 2016 zijn statuten en reglementen binnen SWZ aangepast aan de eisen uit de Woningwet.
De business controller ziet toe op inbedding en naleving van de vernieuwde wet- en
regelgeving.
Beschikbaarheid data en data-integriteit
Een beveiligingsbeleidsplan is in 2016 opgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om de
continuïteit van de geautomatiseerde informatievoorziening, beveiliging van data en juiste en
volledige werking van programmatuur continuïteit te borgen. Vervolgacties, die nog moeten
plaatsvinden, hebben betrekking op de privacywetgeving, het actualiseren van het
sleutelprotocol en het opstellen van een autorisatiematrix.
Processen
SWZ heeft haar primaire processen digitaal vastgelegd. Hoewel een aantal processen in de
afgelopen jaren zijn aangepast, ontbreekt de digitale update.
Fiscaal
Sinds de invoering van de vennootschapsbelasting heeft SWZ in haar bedrijfsvoering hiermee
te maken. Het borgen van kennis op fiscaal gebied zal verder worden ontwikkeld.
Informatievoorziening
Binnen SWZ beschikken de diverse afdelingen over verschillende applicaties, waarvan datauitwisseling door onze ICT mogelijk is gemaakt. Een aandachtspunt is nog verbetering van de
kwaliteit van de data en de kennis en het gebruik door de diverse afdelingen als
informatiebron. Dit blijft nog een aandachtspunt.
VVE-beheer
Op het gebied van VVE-beheer zijn, door het aanstellen van een nieuwe professionele
beheerder, de beheertaken op een goede manier ingevuld. Een blijvend aandachtspunt is de
interne en externe communicatie en het onderhoudsbeleid in een VVE. Dit zal in 2017
plaatsvinden.
Flora- en faunawetgeving
In 2015 en 2016 hebben als gevolg van de flora- en faunawetgeving diverse projecten
vertragingen opgelopen. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is het volgen van de
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ontwikkelingen en vooraf vaststellen of wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving,
om verdere vertragingen in de toekomst te voorkomen.
Projectontwikkelingsrisico’s
Een helder investeringskader is nodig voor investeringsbeslissingen. SWZ maakt gebruik van
een in 2015 vastgesteld investeringsstatuut met een aanvulling in 2016, waarin een minimum
rendementseis is vastgesteld. In 2017 zal het investeringsstatuut worden aangepast aan de
laatste inzichten.

7.5

Extern toezicht

In 2016 heeft een integrale beoordeling plaatsgevonden door Autoriteit Woningcorporaties
(AW), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze beoordeling is gericht
op governance, integriteit, rechtmatigheid en bescherming van maatschappelijk vermogen. De
rapportage van deze beoordeling vindt plaats door middel van de oordeelsbrief 2016. Het
overall oordeel was dat er binnen SWZ sprake was van goede governance en dat er opvolging
is gegeven aan de aanbevelingen in de oordeelsbrief van 2015. De beoordeling heeft derhalve
niet geleid tot bijzonderheden.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft een risicobeoordeling uitgevoerd. Deze
beoordeling is gericht op financiële- en bedrijfsrisico’s. Hierbij bepaalt het WSW de financiële
risico’s op basis van de gegevens uit de dPi/dVi en de bedrijfsrisico’s aan de hand van 24
kwalitatieve vragen. De rapportage van deze beoordeling vindt plaats door middel van de
beoordelingsbrief. Het WSW heeft aangegeven in 2017 de ontwikkelingen op het gebied van
portefeuillestrategie en risicomanagement te willen bespreken. Verder zijn er geen
bijzonderheden naar voren gekomen.
Het WSW heeft voor SWZ een borgbaarheidsverklaring afgegeven en het borgingsplafond
opnieuw vastgesteld voor 3 jaar, waarmee geborgde financiering van de voorgenomen
investeringen mogelijk is.

7.6

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 heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en
op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van commissarissen staat het
bestuur met raad terzijde. 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 2016.

8.1

Samenstelling

De raad van commissarissen heeft in 2016 voor een groot deel van het jaar uit drie leden
bestaan, te weten Theun Oosterhuis (voorzitter), Ellen Kruize (vicevoorzitter) en John van der
Meer (lid). Eind september 2016 zijn twee nieuwe leden benoemd, te weten Erik Dannenberg
en Astrid Schulting (op voordracht van De Woonkoepel).
Aan het eind van 2016 was de raad van commissarissen als volgt samengesteld:
Naam

Geb. datum Functie

Erik Dannenberg

4-11-1964

Aftredend

Herbenoembaar

29-9-2016 n.v.t.

29-9-2020

Wel

Ellen Kruize

30-10-1963 Vicevoorzitter

1-1-2012

1-1-2016

1-1-2020

Niet

John van der Meer

01-09-1951 Lid

1-1-2010

1-1-2014

1-1-2018

Niet

Theun Oosterhuis

29-03-1952 Voorzitter* 1-2-2010

1-2-2014

1-2-2018

Niet

Astrid Schulting

3-6-1971

29-9-2020

Wel

Lid*

Lid

Benoemd* Herbenoemd

29-9-2016 n.v.t.

*In 2016 was Theun Oosterhuis voorzitter van de raad van commissarissen. Met ingang van 1
januari 2017 heeft Erik Dannenberg de voorzittersrol van hem overgenomen.
Voor een overzicht van de huidige functie, de relevante nevenfuncties en de behaalde PE
punten in 2016 wordt verwezen naar paragraaf 8.11 (Functies raad van commissarissen).
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Onafhankelijkheid
Alle commissarissen verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. Er
hebben in 2016 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 (Ellen Kruize en Astrid
Schulting) zijn benoemd op voordracht van HBV De Woonkoepel.

8.2

Vergaderingen

In 2016 heeft de raad van commissarissen acht keer vergaderd. Onderwerpen die op de
agenda hebben gestaan zijn onder meer het toezichts- en toetsingskader, het jaarverslag en
de jaarrekening 2015, de wijziging van statuten en diverse reglementen als gevolg van de
invoering van de Woningwet, de scheiding DAEB/niet-DAEB, de prestatieafspraken, het
aanbestedingsbeleid, de rendementseisen rond investeringen, de begroting 2017 en de
meerjarenbegroting, de kwartaalberichten, de managementletter en de stand van zaken rond
de organisatiewijzigingen. De vergadering over de goedkeuring van het jaarverslag heeft
plaatsgevonden in aanwezigheid van de accountant.
Er zijn daarnaast in 2016 diverse investeringsvoorstellen geagendeerd in de raad van
commissarissen. Het gaat hier om investeringen die zich in verschillende fases van
besluitvorming bevinden. Het betreft de nieuwbouw aan de Feniks (haalbaarheidsfase),
Bachlaan fase 2 en De Terp (haalbaarheid- en ontwikkelfase), Bachlaan fase 1, Geert
Grootestraat, Binnenhofjes II en Tuinstraat (exploitatiefase). Aan deze fasedocumenten is
goedkeuring verleend. Alvorens het investeringsvoorstel voor de verbetering van de
Gombertstraat is goedgekeurd, is – als gevolg van een fors hoger investeringsbedrag dan
aanvankelijk was begroot - een second opinion gevraagd. Uiteindelijk is besloten om
goedkeuring te verlenen aan het plan. Er zijn goede afspraken gemaakt om herhaling te
voorkomen.
Ten aanzien van de investeringsagenda heeft de raad kennisgenomen van de voorgenomen
strategieën voor de clusters uit de vastgoedagenda (inclusief de zogenaamde D15-complexen).
Op deze voorgenomen strategieën vindt nog een verdieping ten aanzien van de haalbaarheid
plaats.
Bij het opstellen van de begroting heeft de RvC kennisgenomen van een aantal scenario’s. De
financiële gevolgen van deze scenario’s zijn in beeld gebracht. De begroting is conform het
voorgestelde basisscenario vastgesteld (uitgaande van de voorgenomen strategieën uit de
vastgoedagenda).
Naast de reguliere vergaderingen heeft er een strategiebijeenkomst plaatsgevonden, die ook
gebruikt is voor een nadere kennismaking met de nieuwbenoemde RvC-leden. Voor de leden
van de raad van commissarissen zijn de thema’s ‘inclusieve woningmarkt’,
‘bewonersparticipatie’ en de ‘afweging van financieel en maatschappelijk rendement’
belangrijke thema’s.
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8.3

Auditcommissie

De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de raad van
commissarissen en bereidt de besluitvorming van de raad voor, met name op het gebied van
interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, toezicht op de naleving van de
relevante wet- en regelgeving, toezicht op de significante financiële risico’s op het gebied van
treasury en fiscaliteit en het toezicht op de werking van interne gedragscodes. De taak en
werkwijze van de auditcommissie is in 2016 vastgelegd in het Reglement Auditcommissie.
De samenstelling van de auditcommissie was gedurende 2016:
• John van der Meer, voorzitter
• Theun Oosterhuis, lid
De samenstelling van de auditcommissie is met ingang van 1 januari 2017:
• John van der Meer, voorzitter
• Astrid Schulting, lid
Gelet op het feit dat de raad van commissarissen in 2016 deels uit drie leden bestond en een
van de twee leden van de auditcommissie tevens voorzitter was van de raad van
commissarissen, zijn in die periode in de praktijk de stukken vanuit de auditcommissie
schriftelijk voorbereid door John van der Meer. Aan de orde kwamen onder meer de
jaarstukken, de begroting 2017, de kwartaalrapportages, het treasurystatuut, het reglement
financieel beleid en beheer, diverse fasedocumenten voor investeringsbeslissingen, de
resultaten van de second-opinion voor het project Gombertstraat en de invulling van de functie
van manager Bedrijfsvoering.
De auditcommissie heeft zich laten informeren over de door de regering verplicht gestelde
waardering op "marktwaarde" van het onroerend goed dat dienstbaar is aan de doelgroep van
SWZ. De auditcommissie stelt vast dat de waarde van het vastgoed conform wet- en
regelgeving in de jaarrekening is opgenomen, maar wil daarbij benadrukken deze verplicht
gestelde waardering op marktwaarde te betreuren omdat deze in de ogen van de
auditcommissie onvoldoende weergeeft dat een deel van deze waarde niet zal worden
gerealiseerd. Dit kan leiden tot veel te grote verwachtingen. De marktwaarde gaat uit van een
waarde die een belegger eraan zou toekennen met een ander beleid ten aanzien van
huurverhoging, woningverbetering, onderhoud en leefbaarheid. De waarde die SWZ kan
realiseren onder dit volkshuisvestelijk beleid komt tot uiting in de waardering die het WSW
hanteert voor het onroerend goed en bedraagt ultimo 2016 circa 54% van de in de
jaarrekening opgenomen marktwaarde (€ 453 mln. vs. € 833 mln.).

8.4

Selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van
de raad van commissarissen en adviseert de raad van commissarissen omtrent de werving,
selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van het bestuur en de leden van de raad
van commissarissen en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor. De
taak en werkwijze van de selectie- en remuneratiecommissie is in 2016 vastgelegd in het
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie.
De samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie was gedurende 2016:
• Ellen Kruize, voorzitter
•

Theun Oosterhuis, lid
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De samenstelling van de selectie- en remuneratiecommissie is met ingang van 1 januari 2017:
• Ellen Kruize, voorzitter
• Erik Dannenberg, lid
De selectie- en remuneratiecommissie is in 2016 driemaal bijeen geweest in verband met de
werkafspraken met de directeur-bestuurder (plannings-, voortgang- en beoordelingsgesprek).
Ter voorbereiding op dit laatste is gesproken met de OR, het MT en de overige RvC-leden.
Daarnaast is de selectie- en remuneratiecommissie belast geweest met het wervingsproces
voor de twee nieuwe RvC-leden. Hiervoor heeft een groot aantal overleggen plaatsgevonden,
ook met een vertegenwoordiging van het bestuur van De Woonkoepel. Dit zorgvuldig
doorlopen openbare werving- en selectieproces, inclusief de fit- en propertest door de
Autoriteit woningcorporaties, heeft uiteindelijk geleid tot de benoeming van Erik Dannenberg
en Astrid Schulting.

8.5

Zelfevaluatie raad van commissarissen

De zelfevaluatie 2016 is in januari 2017 uitgevoerd, zodat ook de ervaringen van de nieuwe
RvC-leden bij de zelfevaluatie konden worden betrokken. Conform de Governance Code
Woningcorporaties is de zelfevaluatie 2016 onder externe begeleiding uitgevoerd.
In de zelfevaluatie kwam naar voren dat de raad van commissarissen – in beperkte
samenstelling - in 2016 veel aandacht heeft besteed aan het toezichts- en toetsingskader en
minder aan strategische discussies. De wijze waarop het voorzitterschap is vormgegeven heeft
ertoe geleid dat de RvC meer dan daarvoor een team is geworden. Aan de onderlinge
verbinding en aan de verbindingen met onder meer de bestuurder en de Woonkoepel wordt
veel waarde gehecht. Het gevoel is dat er balans is in de RvC tussen de rollen en alle
commissarissen geven aan dat er van hun ervaring en deskundigheid gebruik wordt gemaakt.
Leerpunt uit het verleden is dat de RvC-leden signalen over het individuele functioneren van
haar leden eerder aan de orde moeten stellen, om te voorkomen dat gevoelens van
oncomfortabel zijn te veel opgespaard worden en hierdoor alleen maar groeien. Daarnaast wil
de RvC in de toekomst voorkomen dat er vrij minutieus over de inhoud van vergaderstukken
worden gesproken, zonder dat de bovenliggende strategische vraag helder is. Aandachtspunt
is dan ook het strategisch niveau van de beleids- en besluitvorming.

8.6

Externe accountant

De controlewerkzaamheden die in 2016 hebben plaatsgevonden (voor de jaarrekening 2015)
zijn voor het eerste jaar uitgevoerd door Ernst & Young. Zowel vanuit de organisatie als vanuit
de raad van commissarissen zijn er punten aangedragen die in een evaluatiegesprek met de
accountant zijn besproken. De opdracht voor de controle van de jaarrekening is daarna
verstrekt. Eind 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de leden van de raad van
commissarissen en de accountant, zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
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8.7

Woningwet en Governance Code Woningcorporaties

De raad van commissarissen onderschrijft de bepalingen van de Governance Code
Woningcorporaties. Er is in 2016 een toezichts- en toetsingskader opgesteld, met alle
documenten die relevant zijn voor het uitvoeren van goed toezicht. In 2016 is ook het
investeringsstatuut verder uitgewerkt in rendementseisen. Ook is een beleidsstandpunt ten
aanzien van verbindingen opgesteld. De statuten zijn aangepast en ook de reglementen voor
het bestuur en de raad van commissarissen. Daarnaast is het reglement financieel beleid en
beheer opgesteld, met een daarbij behorend treasurystatuut.

8.8

Kennisontwikkeling en informatieverwerving

Voor een goede invulling van haar taak is het belangrijk dat de raad van commissarissen aan
kennisontwikkeling doet. In 2016 is voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van de
Permanente Educatie (zie paragraaf 8.11). Daarnaast zijn de leden van de raad van
commissarissen lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en krijgen zij
via brancheorganisatie Aedes informatie aangereikt. Dit als aanvulling op de informatie die
door de directeur-bestuurder wordt verstrekt via periodieke rapportages, specifieke notities en
mondelinge toelichtingen tijdens de vergaderingen. De raad van commissarissen kan, indien
gewenst, externe deskundigen inschakelen om zich te laten adviseren of ondersteunen. In
2016 is hiervan gebruik gemaakt bij de beoordeling van het ontwikkelvoorstel Gombertstraat
en bij de procedure voor de werving- en selectie van twee nieuwe RvC-leden.

8.9

Overleg met belanghouders

In 2016 is er meerdere malen overleg geweest met het bestuur van
huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel. Centraal in deze overleggen stond de
benoeming van twee nieuwe commissarissen. Een van de vacatures betrof een voordracht van
De Woonkoepel. De Woonkoepel is ook nauw betrokken geweest bij de invulling van de andere
vacature, die van toekomstig voorzitter van de raad van commissarissen. Het wervings- en
selectieproces is goed verlopen en zal worden herhaald bij de werving van twee nieuwe leden
in 2017, ook al betreft het dan geen benoeming op voordracht van De Woonkoepel. De raad
van commissarissen was vertegenwoordigd op de beide ledenvergaderingen van De
Woonkoepel. Tijdens de algemene ledenvergadering van juni 2016 is ook het 15-jarig bestaan
van De Woonkoepel gevierd.
De raad van commissarissen heeft in 2016 tweemaal gesproken met de ondernemingsraad. Bij
deze gesprekken was de directeur-bestuurder niet aanwezig. Onderwerpen van gesprek waren
onder meer de voortgang van de organisatieontwikkeling en de terugblik op de reorganisatie
en de reductie van bedrijfslasten. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden ter voorbereiding op
de beoordeling van de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn er kennismakingsgesprekken
geweest met de nieuwe RvC-leden.
De toekomstig voorzitter van de raad van commissarissen heeft samen met de directeurbestuurder een gesprek gevoerd met de wethouder Wonen van de gemeente Zwolle.
De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de
Klachtenadviescommissie.
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8.10 Beloning raad van commissarissen en directeur-bestuurder
Voor de maximale beloning van commissarissen is de Wet normering topinkomens van
toepassing. In 2016 is de beloning enigszins aangepast. Deze blijft ruim onder de maximaal
toegestane beloning. Het betreft een beloning exclusief vergoedingen.

Voorzitter RvC

Maximaal

Beloning 2015

Beloning 2016

toegestaan in
2016
€ 17.186

€ 11.000

€ 12.242

€ 11.458

€ 8.000

€ 9.352

Lid RvC

De beloning van de directeur-bestuurder ligt onder de maximaal toegestane beloning op
grond van de WNT2-staffel voor woningcorporaties (klasse F, € 150.000) en bedraagt
€ 144.811 (inclusief werkgeversdeel pensioen).

8.11 Functies en PE punten leden raad van commissarissen
Erik Dannenberg, lid (vanaf 1-1-2017 voorzitter)
Hoofdfunctie:
• Voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden

in het sociaal

domein
Nevenfuncties:
• Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en
•

welzijn NVTZ
Voorzitter raad van toezicht van Viattence, wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle en
Apeldoorn

•
•

Lid raad van toezicht Bartiméus
Lid raad van toezicht van NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg

•
•
•

Voorzitter De Gift City Zwolle (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Present Nederland (onbezoldigd)
Lid raad van advies van Het Passion in Hummelo (onbezoldigd)

Behaalde PE punten 2016: 4
Ellen Kruize, vice-voorzitter
Hoofdfunctie:
• Directeur Concel B.V.
• Voorzitter college van bestuur OSG Hengelo (tot september 2016)
Nevenfuncties:
• Voorzitter raad van toezicht Openbaar Onderwijs Zwolle
• Lid raad van toezicht AOC De Groene Welle Zwolle
•
•

Voorzitter raad van toezicht Stichting Driezorg Zwolle (tot oktober 2016)
Bestuurslid stichting Hoormij vanaf oktober 2016) (onbezoldigd)

Behaalde PE punten 2016: 12
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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
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 2016: 35
Theun Oosterhuis, voorzitter (tot 1-1-2017, vanaf 1-1-2017 lid)
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 2016: 15
Astrid Schulting, lid
Hoofdfunctie:
• Algemeen directeur / gemeentesecretaris gemeente Meppel
Nevenfuncties:
• Voorzitter stichting WintersZwolle
Behaalde PE punten 2016: 4
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8.12 Nawoord van de voorzitter van de raad van commissarissen van
SWZ
In het afgelopen jaar hebben we naast de ‘normale’ onderwerpen zoals hiervoor beschreven
veel aandacht moeten besteden aan de implementatie van de regelgeving die voortkomt uit de
nieuwe Woningwet in onze bedrijfsvoering. Ook de versnelling die we in gang hebben gezet
om ons toetsings- en toezichtkader op orde te brengen heeft veel tijd gekost. In het
verslagjaar hebben we het kader geformaliseerd in documenten en we merken dat het gaat
leven nu we ermee gaan werken. De impuls die we in 2015 hebben gegeven aan onze
samenwerking met de HBV De Woonkoepel hebben we in 2016 kunnen voortzetten. Zo hebben
we nauw samengewerkt bij de werving van een nieuwe voorzitter en lid – op voordracht van de
huurders - van de raad van commissarissen. In een gezamenlijk wervings- en selectietraject
zijn we erin geslaagd de procedure succesvol af te ronden.
Wellicht heeft het afgelopen jaar (te) veel in het teken gestaan van deze bijzondere
onderwerpen. We hebben wel in onze laatste vergadering en zelfevaluatie vastgesteld dat
‘volkshuisvesting’ de komende tijd weer nadrukkelijk op de agenda moet komen.
Tot slot bedanken we het bestuur en betrokken medewerkers voor de grote inzet en behaalde
resultaten. Samen bouwen we met vertrouwen verder aan de kwaliteit van de volkshuisvesting
in Zwolle.
De raad van commissarissen
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9. Financiële continuïteit
9.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële continuïteit van SWZ. Daartoe wordt de
ontwikkeling in resultaat en kasstromen ten opzichte van voorgaand jaar toegelicht. Daarnaast
wordt een doorkijk gegeven naar de financiële situatie voor de komende 5 jaar. In de volgende
paragraaf wordt eerst een toelichting gegeven op de nieuwe waardering van het vastgoed van
SWZ.

9.2

Marktwaarde

SWZ is met de invoering van de Woningwet 2015 verplicht de jaarrekening 2016 conform de
nieuwe richtlijnen RJ645 op te stellen en vast te stellen. De belangrijkste wijziging die hieruit
voortvloeit, is dat SWZ de waardering van onroerende zaken in exploitatie niet meer tegen
historische kostprijs, maar tegen marktwaarde in verhuurde staat dient op te nemen in de
jaarrekening. SWZ heeft er daarbij voor gekozen om bij deze waardering de basisversie van het
Handboek modelmatig waarderen te hanteren. Het waarderen tegen marktwaarde in verhuurde
staat betekent tevens het niet langer afschrijven van onroerende zaken in exploitatie. Het
vermogenseffect van deze wijziging in de waardering is enorm; het eigen vermogen ultimo
2016 is als gevolg van de stelselwijziging gestegen van een gecorrigeerd eigen vermogen
2015 van € 485 naar € 547 miljoen. Dit is een stijging van 13%. Ten opzichte van het eigen
vermogen in de jaarrekening van 2015 (waardering tegen verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs
of lagere bedrijfswaarde) is dit een stijging van 646%.
Waarde vs. kasstromen
Als gevolg van de -boekhoudkundige- waardestijging van het vastgoed en daarmee het eigen
vermogen, zijn de ratio’s gekoppeld aan de waarde van het bezit (LTV en Solvabiliteit) enorm
gestegen. De overige ratio’s, betrekking hebbend op de kasstromen (ICR en DSCR), zijn echter
onveranderd gebleven. De kasstromen veranderen namelijk niet door de gewijzigde
waardering van het vastgoed. De boekhoudkundige waarde van het vastgoed heeft aldus geen
enkele directe relatie met het saldo van de in- en uitgaande kasstromen. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat de marktwaarde grotendeels is gebaseerd op het verkopen van
huurwoningen. Dit is niet overeenkomstig de missie van SWZ: het verhuren van betaalbare
woningen in leefbare Zwolse buurten en wijken. In dat kader is onderstaande figuur wellicht
verhelderend.
Vermo genset iket t ering

Waardering

Vermogensetikettering

Marktwaarde
€ 822 mln.

Niet te realiseren
€ 369 mln.

Bedrijfswaarde
€ 453 mln.

Ongerealiseerd

Kostprijs /
Boekwaarde
€ 368 mln.
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Dit figuur laat zien in hoeverre de boekhoudkundige waarde en daarmee het
boekhoudkundige vermogen is of zal worden gerealiseerd. Bij waardering tegen kostprijs is
het vermogen van de woningcorporatie gerealiseerd. Het vermogen heeft een directe relatie
met hetgeen is geïnvesteerd in het vastgoed. Bij waardering tegen bedrijfswaarde worden
toekomstige kasstromen meegenomen in de waardering. Een deel van het vermogen moet dus
in de toekomst nog worden gerealiseerd. Tenslotte zal bij waardering tegen marktwaarde een
deel van het vermogen niet of eerst op zeer lange termijn worden gerealiseerd. Dit deel zal
namelijk pas worden gerealiseerd indien het gehele vastgoed zou worden verkocht tegen de
berekende marktwaarde en dat is niet overeenkomstig de doelstelling van een
woningcorporatie.

9.3

Resultaatontwikkeling 2016

Het resultaat in 2016 bedraagt € 61.3 miljoen positief tegenover een gecorrigeerd resultaat
van € 6,4 miljoen positief in 2015. Hieronder volgt een specificatie van de verschillen op
hoofdlijnen, gevolgd door een korte toelichting. Overigens is 2015, omwille van
vergelijkingsdoeleinden, aangepast aan de waarderingsmethodiek (marktwaarde verhuurde
staat) van 2016. Daarnaast is de Winst- en verliesrekening, conform voorschriften vanuit weten regelgeving, opgenomen volgens de functionele indeling, waar in de jaarrekening over
2015 het categorale model nog was opgenomen.
(Bedragen x € 1.000)
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten

2016
53.641
-27.014

2015
53.087
-27.981

Verschil
554
967

Waardeverandering vaste activa
Financiële baten en lasten
Vennootschapsbelasting

44.530
-10.259
394

-9.069
-10.869
1.216

53.599
610
-822

61.292

6.384

54.908

Resultaat

De bedrijfsopbrengsten in 2016 liggen in lijn met de begroting en zijn daarmee circa € 554 K
hoger dan in 2015.
(Bedragen x € 1.000)
Bedrijfslasten
Lonen en salarissen

2016
4.307

2015
4.695

Verschil
-388

Sociale lasten
Pensioenlasten
Lasten onderhoud

724
665
7.644

732
774
8.063

-8
-109
-419

Leefbaarheid
Lasten servicecontracten
Verhuurder- en saneringsheffingen

237
1.810
4.983

354
1.848
4.592

-117
-38
391

Afschrijving activa eigen dienst
Overige bedrijfslasten

496
6.148

566
6.357

-70
-209

27.014

27.981

-967

Totale bedrijfslasten

Hierna volgt een beknopte toelichting voor de meest belangrijke zaken:

Jaarverslag 2016

42

Personeelskosten
De personeelskosten inclusief pensioen- en sociale lasten zijn als gevolg van de reorganisatie
in 2016 verder gedaald met € 388K. De lagere pensioenlasten worden met name veroorzaakt
door een verlaging van de VPL (vroegpensioen)-premie met 2,3%.
Onderhoudslasten
Met betrekking tot de onderhoudskosten ten opzichte van 2015 zien we het volgende beeld:
• € 82K hogere planmatig onderhoudskosten;
• € 71K hogere kosten onderhoudscontracten;
•
•
•

€ 10K hogere kosten voor tuinonderhoud;
€ 45K lagere dekking uren eigen dienst (=hogere onderhoudskosten);
€ 184K lagere kosten VVE beheer;

•
•
•

€ 207K lagere kosten aan reparatieverzoeken;
€ 178K lagere kosten voor mutatieonderhoud;
€ 58K lagere kosten voor calamiteitenonderhoud;

De lagere dekking van de eigen onderhoudsdienst wordt veroorzaakt door een verlaging van
het uurtarief van de onderhoudsmedewerkers van de servicedienst als gevolg van een
herrekening van het uurtarief. Dit is gebeurd in samenwerking met adviesbureau KOVON
(Kwaliteit Ontwikkeling Vastgoed Onderhoud Nederland). Daarnaast heeft de servicedienst
huismeesterstaken erbij heeft gekregen en deze uren leiden niet tot een dekking van
onderhoudskosten.
In 2016 zijn er twee VVE´s ontbonden. Dit veroorzaakt de lagere kosten aan VVE-beheer.
De lagere kosten mutatieonderhoud wordt veroorzaakt door lagere gemiddelde kosten per
mutatie, gecombineerd met een lager aantal mutaties in 2016 ten opzichte van 2015. Dit
laatste is zichtbaar in de mutatiegraad die gedaald is van 9,3% in 2015 naar 8,7% in 2016.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn € 209K lager dan voorgaand boekjaar.
Wat opvalt ten aanzien van de bedrijfslasten in 2016 ten opzichte van 2015 zijn:
• € 65K hogere accountant- en advieskosten;
• € 60K hogere overige personeelskosten (o.a. wervingskosten personeel);
• € 101K hogere kosten inleenkrachten.
De hogere accountant- en advieskosten wordt veroorzaakt door extra advieskosten in de
transitie naar marktwaarde. Daarnaast is op verzoek van de controlerend accountant € 31K
opgenomen voor extra controlewerkzaamheden in verband met de stelselwijziging naar
marktwaarde in verhuurde staat en overige aanpassingen die voortvloeien uit de aangepaste
richtlijnen voor de jaarverslaglegging van Toegelaten instellingen, zoals het overgaan van het
categoriale model naar het functionele model in de winst- en verliesrekening.
Inleenkrachten
De uitgaven voor inleenkrachten komen voor 2016 uit op een bedrag van € 491K. Een groot
gedeelte van dit bedrag betreft de inhuur van twee interim managers voor de afdelingen
Bedrijfsvoering en Vastgoed. De manager Bedrijfsvoering betreft een vacature hetgeen heeft
geleid tot lagere reguliere loonkosten. De inleenkosten voor de projecten van planmatig
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onderhoud worden grotendeels naar de projecten omgeslagen. Wat resteert is een bedrag van
€ 245K en dit betreft met name de inhuur bij ziekte en overige (piek)werkzaamheden.
Verder zien we in de overige bedrijfslasten een lagere dotatie aan de reorganisatievoorziening
van € 169K en lagere kosten van € 184K door lagere kosten VVE beheer en een lagere dotatie
aan de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Financiële baten en lasten
Door een lagere financieringsbehoefte en een lagere rentestand zijn de werkelijke rentelasten
van de totale lening portefeuille lager dan in 2015.
Vennootschapsbelasting
De bate van € 0,4 miljoen betreft het een latente belastingvordering in verband met
toekomstig te verrekenen fiscale verliezen. Deze was niet begroot.

9.4

Ontwikkeling kasstromen

Operationele kasstroom
Investeringskasstroom
Financieringskasstroom

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Verschil

13.292

10.602

2.690

-15.831

-25.470

9.639

6.628

11.459

-4.831

Operationele kasstroom
De operationele kasstroom is met name hoger door lagere onderhoudsuitgaven, lagere
uitgaven voor lonen & salarissen en lagere rente-uitgaven.
Investeringskasstroom
Verkopen (desinvesteringen)
De investeringskasstroom is hoger (minder negatief) als gevolg van hogere ontvangsten uit de
verkoop van woningen dan begroot en lagere uitgaven voor investeringen dan begroot. De
begrote kasstroom voor verkopen was € 6,6 miljoen en gerealiseerd is € 8.6 miljoen. Het
aantal verkochte woningen in 2016 is 45 en begroot was 34.
In 2016 zijn 21 woningen gesloopt aan de Geert Groote straat (project Geert Groote 4) en de
grondkavel in Berkum (Berkummer veldhoek) € 415K is verkocht.
Nieuwbouw huurwoningen
Er zijn 120 woningen opgeleverd in 2016 en begroot was 142. De 22 appartementen inzake
Geert Groote worden in 2017 opgeleverd.
De begrote investeringsuitgaven voor de Nieuwbouwprojecten Bachlaan 2e fase en Geert
Groote 3 zijn voor circa € 800K naar 2017 doorgeschoven. Daarnaast zijn de begrote uitgaven
voor Binnenhofjes II € 222K lager uitgevallen dan begroot. De begrote uitgaven voor het
realiseren van 54 woningen inzake Feniks zijn geheel (€ 2.280K) doorgeschoven naar
2017/2018.
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Levensduur verlengende investeringen en energiebesparende maatregelen
De begrote investeringsuitgaven voor levensduur verlengende investeringen aan de
Palestrinalaan ad. € 1,6 miljoen zijn in zijn geheel doorgeschoven naar 2017.Van de begrote
investeringsuitgaven voor de Gombertstraat is circa € 400K doorgeschoven naar 2017.
Investeringen in activa ten dienste
In 2016 is circa € 95K uitgegeven aan verbouwingskosten (interne verhuizing) in verband met
de reorganisatie. Daarnaast is er geïnvesteerd in mobiliteit van de sociaal beheer medewerkers
en zijn er vijf scooters aangeschaft met een waarde van € 11K. In automatisering is in 2016 €
136K geïnvesteerd. Dit waren voornamelijk kosten voor de migratie van Microsoft applicaties
2007 (Office, Exchange en Sharepoint) naar 2013 applicaties. Ook is er een investering gedaan
in het beter afhandelen van reparatieverzoeken door middel van de aanschaf van de applicatie
Cloud reparatieverzoeken. Deze applicatie wordt begin 2017 in gebruik genomen.
Financieringskasstroom
Als gevolg van de positieve mutaties in de investeringskasstroom was minder financiering
benodigd. In het tweede kwartaal van 2016 is een fixe lening aangetrokken van € 10 miljoen
met een looptijd van 19 jaar tegen een rente van 1,55%. De kredietfaciliteit bij de ABN Amro is
in 2016 verlaagd van € 8,5 miljoen naar € 3,5 miljoen. In 2015 is hiervoor in de plaats een
(goedkopere) roll-over lening van € 10 miljoen met variabele hoofdsom aangetrokken.

9.5

Solvabiliteit

De solvabiliteit op basis van de waardering op marktwaarde is in 2016 enorm gestegen ten
opzichte van de solvabiliteit tegen historische kostprijs in 2015 (65% tegen 20%) De
solvabiliteit ten opzichte van 2015 op basis van marktwaarde is licht verbeterd door het
positieve resultaat 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 10.

9.6

Doorkijk naar de toekomst

De basis van de doorkijk naar de toekomst is het huidige ondernemingsplan 2015-2017. De
hierin opgenomen plannen zijn gebaseerd op het strategisch voorraadbeleid in 2016. Hierop is
de meerjarenbegroting 2017-2021 gebaseerd. In deze meerjarenbegroting is de waardering
van het vastgoed tegen marktwaarde opgenomen.
Om de financiële continuïteit te bewaken wordt gestuurd op de financial- en businessrisks,
zoals door het WSW gedefinieerd. Daarnaast is het streven dat SWZ in de kopgroep wil blijven
van de 30% woningcorporaties met lage bedrijfslasten op basis van de Aedes benchmark, zoals
in 2015 het geval was.
De in 2016 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.
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(WSW)
norm

2017

2018

2019

2020

2021

Loan to Value bedrijfswaarde (in %)

75,0

65,4

65,5

64,7

64,5

63,3

Solvabiliteit bedrijfswaarde (in %)

20,0

34,2

34,9

35,6

36,2

37,0

1,4

2,33

2,12

2,00

2,41

2,64

1

1,33

1,41

1,42

1,45

1,48

40,0

38,9

40,6

41,4

41,7

41,1

ICR
DSCR
Vreemd Vermogen per vhe (in € 1.000)

Hieruit blijkt dat SWZ binnen de normen van het WSW blijft, waarbij voor 2017 en verder vooral
een stijging in het vreemd vermogen per VHE is te zien die vanaf 2021 weer zal afnemen om
in 2023 onder de € 40K te komen.
Bij de doorrekening van onze meerjarenbegroting 2017-2021 zijn de volgende economische
parameters gehanteerd:
Parameters

2017

2018

2019

2020

2021

Prijsinflatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Looninflatie

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwindex

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Onderhoudsindex

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Marktindex

1,60%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Korte rente

0,80%

1,54%

2,05%

2,41%

3,25%

Opslag korte rente

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

Lange rente inclusief opslag

2,24%

2,93%

3,62%

4,31%

5,00%

Overige uitgangspunten zijn:
•
•
•

Jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op prijsinflatie en huurharmonisatie.
Jaarlijkse huurderving 0,70%.
Mutatiegraad op basis van vijfjaars gemiddelde per complex en huurharmonisatie tot

•

8% 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.
De verhuurderheffing wordt gedurende de restant exploitatieduur volledig ingerekend
(idem voorgaand boekjaar).

Eind 2016 heeft SWZ de beschikking over een voorlopig fiscaal compensabel verlies van € 41,8
miljoen. Dit hoge verliesbedrag is voornamelijk opgebouwd door (gemengde) projecten in
herstructureringsplannen en verbeterplannen. De belastingdienst heeft aanslagen opgelegd tot
en met het jaar 2012.
In 2016 is op basis van onze financiële meerjarenraming 2017-2021 een doorrekening
gemaakt van de toekomstige vennootschapsbelastingplicht in relatie tot het opgebouwde
fiscale compensabele verlies om verliesverdamping te voorkomen. Op basis van de gemaakte
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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 is 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 2017 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 2016 opgenomen meerjarenbegroting (2017-2021) vormt, naast de
basis voor de berekening van de bedrijfswaarde 2016, ook de basis voor de dPi-aangifte in
2016. In onderstaande tabel zijn de kasstromen uit onze meerjarenbegroting voor de
komende vijf jaar opgenomen.
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Bijlage 3 - Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzichten
2017-2021 (x € 2017
1.000)- 2026
(x € 1.000)
Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

49.147
2.604
98
32

50.285
2.634
99
39

51.481
2.668
100
73

52.979
2.715
102
114

54.800
2.748
103
191

51.881

53.057

54.322

55.910

57.842

Uitgaven:
Erfpacht
Lasten onderhoud
Salarissen/pensioenlasten/sociale lasten
Saneringsheffing
Verhuurdersheffing
Heffing autoriteit Wonen
Belastingen/verzekeringen
Bedrijfskosten
Rentelasten
Te betalen vennootschapsbelasting

3
6.836
5.865
490
5.443
41
3.073
5.126
10.412
0

3
10.938
5.756
512
5.669
42
3.173
5.271
10.631
0

3
12.257
5.824
539
5.745
43
3.238
5.114
10.785
0

3
8.010
5.970
566
5.889
44
3.314
5.170
11.173
0

3
6.041
6.119
0
6.046
45
3.400
6.068
11.375
0

Totaal uitgaven

37.289

41.995

43.548

40.139

39.097

Saldo operationele kasstroom

14.592

11.062

10.774

15.771

18.745

Ontvangsten:
Verkoop bestaand bezit
Verkoopopbrengst grondkavels
Sloopopbrengst
Mutatie overige vorderingen/activa

6.921
775
0
12

7.009
875
0
12

6.855
0
0
12

7.268
0
0
12

7.165
0
0
12

Totaal ontvangsten (des)investeringen

7.708

7.896

6.867

7.280

7.177

Uitgaven
Levensduurverlengende investeringen
Investeringen in energiemaatregelen
Nieuwbouw huur
Investeringen MVA ten dienste van exploitatie
Mutatie crediteuren/belastingen

12.610
1.352
27.288
279
1.237

10.654
4.805
12.876
200
0

10.320
4.387
9.258
200
0

4.984
3.228
16.536
200
0

1.144
2.317
16.412
200
0

Totaal uitgaven (des)investeringen

42.766

28.535

24.165

24.948

20.073

Saldo kasstroom (des)investeringen

-35.058

-20.639

-17.298

-17.668

-12.896

37.188
0
-16.267
0

25.221
0
-14.346
0

27.712
0
-20.494
0

11.683
0
-8.283
0

20.819
0
-25.809
0

20.921

10.875

7.218

3.400

-4.990

Operationele Kasstroom
Ontvangsten:
Huur
Vergoedingen
Overige bedrijfsopbrengsten
Rentebaten
Totaal ontvangsten

Kasstroom (des)investeringen

Kasstroom financieringsactiviteiten
Nieuwe leningen o/g
Stortingen leningen o/g
Aflossingen leningen o/g
Saldo kasstroom financieringsactiviteiten
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Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de operationele kasstromen en de (des)investeringskasstromen over de periode 2017-2021. 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 renteinstrumenten (payer swaps) opgenomen. Per kwartaal wordt de werkelijke
financieringsbehoefte hieraan getoetst. Eind 2016 heeft SWZ de beschikking over negen
langlopende swaps (einddatum eerst vervallende swap 2 mei 2017) met een totale
onderliggende waarde van € 70 miljoen. In 2016 zijn geen derivatencontracten afgesloten.
Evenals in 2015, is eind 2016 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 en bedraagt
negatief € 22,1 miljoen.
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 het 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 2016 is voor een totaalbedrag van € 20,1 miljoen aan
leningen ontvangen. Het herfinancieringsdeel bedraagt € 13,5 miljoen.
Naast de aangetrokken financiering in 2016 heeft ook de herziening van het renteopslagpercentage bij 5 leningen (€ 30,8 miljoen) plaatsgevonden. De specificatie van de leningportefeuille en de gemiddelde rentevoet is opgenomen in de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening onder toelichting op de balans. Ultimo 2016 is de gemiddelde rentevoet van de
totaal uitstaande leningen licht gedaald van 3,74% in 2015 tot 3,70% ultimo 2016.
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JAARREKENING 2016
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10. Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde
resultaatbestemming)
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie
Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Leningen u/g
Latente belastingvordering(en)
Totaal financiële vaste activa

REF

31-12-2016

1
2
1

785.114
37.080
5.829

723.829
40.544
2.244

1
1

2.019
2.672
832.714

2.168
2.926
771.710

3
4
5

180
1.610
1.790

6
192
1.216
1.414

834.504

773.124

646
242

768
268

888

1.036

7
8
9
10

440
125
114
395
1.074

440
529
481
437
1.887

11

4.594
6.556

505
3.428

841.060

776.552

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Grondposities
Overige voorraden

6
6

Totaal voorraad

Vorderingen en overlopende activa
Huurdebiteuren
Gemeente
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
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(bedragen x € 1.000)
PASSIVA

REF

31-12-2016

31-12-2015

12
12

79.020
467.527
546.547

64.603
420.652
485.255

13

716

2.305

14

301
1.017

424
2.729

15
15
16
17

6.815
275.136
20
2.023

9.870
265.453
16
2.170

283.994

277.509

2.543
1.534
5.425
9.502

1.839
3.747
5.473
11.059

841.060

776.552

Eigen vermogen
Overige reserve na resultaatbestemming
Herwaarderingsreserve
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening reorganisatiekosten
Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen
Waarborgsommen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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11. Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016
(bedragen x € 1.000)
2016

2015

Huuropbrengsten

21

47.522

46.933

Opbrengsten servicecontracten

22

2.499

2.225

Lasten servicecontracten

31

-1.810

-1.848

Lasten verhuur en beheer (loonkosten)

28

-1.834

-2.283

26,32,33

-8.085

-7.040

Lasten onderhoudsactiviteiten

29

-7.644

-8.063

Lasten onderhoudsactiviteiten (loonkosten)

28

-2.325

-2.265

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

33

-2.999

-2.991

25.324

24.668

23

8.234

8.353

28
26,33

-110

-234

-13

-19

23

-5.470

-5.903

2.641

2.197

27

190

-7.127

27
27
27

-30

Lasten verhuur en beheer (overige bedrijfslasten)

Netto resultaat exploitatie vastgoed

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten - loonkosten
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Overige waardeverandering vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Niet gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Waardeverandering vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

33

Nettoresultaat activiteiten
Toegerekende organisatiekosten (loonkosten)
Toegerekende organisatiekosten (overige
bedrijfslasten)

28
33

Overige organisatiekosten/corporatietaak

15

44.370

-1.957

44.530

-9.069

41

50

-65

-69

-24

-19

-290

-290

-129

-118

-419

-408

Leefbaarheidskosten

30

-237

-354

Toegerekende organisatiekosten – loonkosten

28

-487

-648

-171

-330

Toegerekende organisatiekosten – overige
bedrijfslasten
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Leefbaarheid
Bedrijfsresultaat
Waardeverandering van financiële vaste activa van
effecten

34

-895

-1.332

71.157

16.037

-

-130

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

35

141

88

Rentelasten en soortgelijke kosten

37

-10.400

-10.827

-10.259

-10.869

394

1.216

61.292

6.384

Saldo financiële baten en lasten
Belastingen
Resultaat na belastingen
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12. Kasstroomoverzicht

(directe methode)

(bedragen x € 1.000)

2016

2015

47.519
2.309
1.087

46.905
2.158
404

61

10

50.976

49.477

6.109

5.917

7.936
7.820
10.475

12.966
6.208
10.742

4.983

4.592

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten:
Huurontvangsten
Ontvangst vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Rente ontvangsten
Saldo ingaande kasstromen

(A)

Uitgaven:
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rentebetalingen
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het
resultaat – verhuurderheffing
Erfpacht
Leefbaarheid
Saldo uitgaande kasstromen
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3

3

(B)

358
37.684

477
40.905

(A -/-B)

13.292

8.572

8.225

8.560

415

1.453

8.640

10.013

20.422

3.048

4.033

6.013

119
246

299
214

(D)

-24.820

-9.574

(C-/D=E)

-16.180

439

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Materiële vaste activa - ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond en overig
Ingaande kasstroom materiële vaste activa

(C)

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
Uitgaven nieuwbouw huur, woon- en niet
woongelegenheden
Uitgaven nieuwbouw koop, woon- en niet
woongelegenheden
Uitgaven woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden
Uitgaven aankoop woongelegenheden (inclusief VOV)
Uitgaven overige investeringen
Uitgaande kasstroom materiële vaste activa
Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste
activa
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Financiële vaste activa
Ontvangsten verbindingen en overig
Uitgaven verbindingen en overig

367
-18

100
-

(F)

349

100

(E+F)

-15.831

539

20.157
-

18.000
-

20.157

18.000

13.392

29.018

137

134

(H)

13.529

29.152

(G-/-H)

6.628

-11.152

TOTAAL KASSTROOM = MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

4.089

-2041

LIQUIDE MIDDELEN PER 1 JANUARI
LIQUIDE MIDDELEN PER 31 DECEMBER

505
4.594

2.546
505

Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste
activa
KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGS ACTIVITEITEN
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaande kasstromen
Opgenomen door WSW geborgde leningen
Opgenomen niet door WSW geborgde leningen

(G)
Uitgaande kasstromen
Aflossing door WSW geborgde leningen
Aflossing niet door WSW geborgde leningen
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
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13. Toelichting op de waarderingsgrondslagen
13.1
Algemene toelichting
Woningstichting SWZ (hierna te noemen: SWZ) is een stichting met de status van ‘toegelaten
instelling volkshuisvesting’. SWZ heeft specifieke toelating in de regio Zwolle en is werkzaam
binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Zwolle (Galvaniweg 2, 8013 RG). De
activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.
Het dossiernummer bij het Handelsregister Kamer van Koophandel betreft 05047482
1. Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit
Toegelaten instellingen volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW,
Richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de
overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
2. 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.
3. 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.

4. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de navolgende paragraaf. De reden voor de toegepaste stelselwijzigingen is dat
in juni 2016 de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties van kracht
is geworden (RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). Voortvloeiend uit deze richtlijn
alsmede uit de Woningwet 2015 met als ingangsdatum 1 januari 2016, respectievelijk de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (BTIV) zijn voor de jaarverslaggeving 2016 van corporaties meerdere
veranderingen van toepassing ten opzichte van de jaarverslaggeving 2015. Middels de
stelselwijziging wordt aangesloten bij de op grond van gewijzigde wet- en regelgeving van
toepassing zijnde veranderingen.
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5. Schattingswijziging
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
het bestuur van SWZ 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 acute en latente
belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de
hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
6. Stelselwijziging
De voor SWZ belangrijkste wijzigingen voortvloeiend uit het implementeren van de nieuwe RJ
645, de Woningwet 2015, respectievelijk de RTIV en BTIV zijn:
• De classificatie van onroerende zaken in exploitatie;
•

•

De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat,
bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
onroerende zaken in exploitatie en het hiermee samenhangend niet langer afschrijven van
onroerende zaken in exploitatie;
Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans, de resultatenrekening en het
kasstroomoverzicht.

De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat SWZ haar
stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende
onderdelen:
• Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB
vastgoed, op basis van onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de
huurliberalisatiegrens door de woninghuur per contractdatum van de huidige bewoner(s) (t/m 2015 onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens
door de woninghuur per balansdatum);
•

•

De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen de historische
kosten verminderd met cumulatieve afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen /
bedrijfswaarde is vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde
staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
onroerende zaken in exploitatie;
De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen de historische
kosten verminderd met cumulatieve afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen is
vanaf 2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald
overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende
zaken in exploitatie.

De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat
draagt bij aan inzicht in het resultaat, de (markt)waarde van de onroerende zaken in
exploitatie en de vermogenspositie van de corporatie. De realisatie van de marktwaarde in
verhuurde staat en de daarmee samenhangende ongerealiseerde herwaardering is evenwel
sterk afhankelijk van het te voeren beleid van SWZ.
Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een
eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten naar lagere bedrijfswaarde
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herrekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele
duurzame waardeverminderingen.

Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening
2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 31 december
2015 herrekend. De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend
alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren.
Het eigen vermogen is toegenomen met een bedrag van € 395 miljoen, van € 73 miljoen naar
€ 468 miljoen. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grondslagen € 11
miljoen negatief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat
€ 4 miljoen positief hebben bedragen. Het effect van de stelselwijziging wordt onderstaand
uitgesplitst naar de individuele posten.

Balans per 1-1-2015

Activa:
Materiele vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie
Materiele vaste activa: Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Materiele vaste activa: DAEB vastgoed in exploitatie
Materiele vaste activa: niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Materiele vaste activa: Onroerende zaken in ontwikkeling
Vastgoedbelegging: Commercieel vastgoed in exploitatie

Stand
1 januari 2015

Stand
1 januari
2015 na

Cumulatief

voor
stelselwijziging

stelselwijziging

effect 1
januari 2015

316.709

-

-316.709

4.108
-

715.117
51.207

-4.108
715.117
51.207

41.496

4.740
-

4.740
-41.496

408.751
Passiva:
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Voorziening: Onrendabele investeringen

-69.295
-1.689

-52.335
-426.536
-864

16.960
-426.536
825
-408.751
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Balans per 31-12-2015

Activa:
Materiele vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie
Materiele vaste activa: Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Materiele vaste activa: Onroerende zaken in exploitatie
Materiele vaste activa: niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Materiele vaste activa: Onroerende zaken in ontwikkeling
Vastgoedbelegging: Commercieel vastgoed in exploitatie
Financieel vaste activa: Latentie belastingvorderingen

Stand
31-12-2015
voor

Stand
31-12-2015
na stelsel-

stelselwijziging

wijziging

Cumulatief
effect
31-12-2015

327.090
1.182

-

-327.090
-1.182

-

723.929
40.544
2.244

723.829
40.544
2.244

33.292

-

-33.292

1.216

1.216

405.053

Passiva:
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Voorziening: Onrendabele investeringen

-73.276

-64.603

8.673

-9.232

-420.652
-2.305

-420.652
6.927
-405.053

Jaarrekening
2015

Na stelselwijziging

Stelselwijziging

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken

-5.124
10.160
-

-3.173
1.289
-1.957

1.951
-8.871
-1.957

in exploitatie
Overige waardeveranderingen (onrendabele projecten)
Vennootschapsbelasting last/bate

4.552
-1.216

7.127
-1.216

2.575
-

Resultatenrekening over 2015

Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015

6.302

Voor de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekeningcijfers 2015
in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Onroerende zaken in exploitatie
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
•
•

Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en
extramurale zorgeenheden);
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;

•
•

Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
Intramuraal zorgvastgoed.

De onroerende zaken in exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en nietDAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs per
contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners
en tevens staan vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15
december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
SWZ hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
Woongelegenheden, Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed en parkeerplaatsen
voor zover ze behoren tot de DAEB-tak. SWZ hanteert de full versie van het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde voor bedrijfsmatig onroerend goed welke behoren tot de
niet-DAEB-tak omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale van de
niet-DAEB tak.
Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten
en verminderd met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs
wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare
kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat
verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen actuele
waarde, overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit
verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse
verkoopwaarde in verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (RTIV), is deze marktwaarde bepaald conform het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 december 2016, derhalve de
marktwaarde in verhuurde staat. Het besluit actuele waarde is niet van toepassing.
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De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante waarde van de geschatte
toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode). Na eerste verwerking
wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de
waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De waardevermindering of vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen’.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een
samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden
voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde
staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een
waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Door-exploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow
(‘DCF’) methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige
inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het door-exploiteer
scenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel 31 van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op
waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van de contante waarde van
inkomende en uitgaande kasstromen.
Het door-exploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij
elk jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende
verhuureenheden wordt verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de
huur na mutatie wordt aangepast naar de potentiële huur op basis van de markthuur of de
maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 15-jarige
DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en
deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De
eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling van door-exploiteren met een
voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen zich ontwikkelen met de eigen
groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met 100% verhoogd, teneinde
renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor
studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig
worden verkocht. In tegenstelling tot het door-exploiteerscenario wordt de huur voor deze
verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte
verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een
eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 15jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum
en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden van de aan het eind van
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het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50% wordt
gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het door-exploiteerscenario.
Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt
van de macro-economische parameters:
Parameters

2016

2017

2018

2019

2020
e.v.

Prijsinflatie

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

Loonstijging

1,60%

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

Bouwkostenstijging

1,60%

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

Leegwaardestijging

3,20%

2,60%

2,30%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW

€ 889

€ 889

€ 889

€ 889

€ 889

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW

€ 891

€ 891

€ 891

€ 891

€ 891

Instandhoudingsonderhoud per vhe Studenteneenheid

€ 555

€ 555

€ 555

€ 555

€ 555

Instandhoudingsonderhoud per vhe –
Zorgeenheid (extramuraal)

€ 985

€ 985

€ 985

€ 985

€ 985

Mutatieonderhoud per vhe – EGW

€ 823

€ 823

€ 823

€ 823

€ 823

Mutatieonderhoud per vhe – MGW

€ 618

€ 618

€ 618

€ 618

€ 618

Mutatieonderhoud per vhe Studenteneenheid

€ 185

€ 185

€ 185

€ 185

€ 185

Mutatieonderhoud per vhe - Zorgeenheid
(extramuraal)

€ 618

€ 618

€ 618

€ 618

€ 618

Beheerkosten per vhe - EGW

€ 420

€ 420

€ 420

€ 420

€ 420

Beheerkosten per vhe - MGW

€ 413

€ 413

€ 413

€ 413

€ 413

Beheerkosten per vhe – Studenteneenheid

€ 389

€ 389

€ 389

€ 389

€ 389

Beheerkosten per vhe – Zorgeenheid
(extramuraal)

€ 381

€ 381

€ 381

€ 381

€ 381

Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten als percentage van de WOZ
(exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,536%

0,569%

0,569%

0,569%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand
jaar – zelfstandige eenheden

1,20%

0,80%

0,40%

0,00%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand
jaar – onzelfstandige eenheden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

8,88%

8,88%

8,88%

8,88%

10,25%

8,88%

8,88%

8,88%

op de gemeentelijke tarieven 2016,
uitgedrukt in een percentage van de WOZ
waarde met waardepeil-datum 1 januari
2016)
Verhuurderheffing, als percentage van de
WOZ

Huurderving, als percentage van de huursom
Mutatiekans bij doorexploiteren
Mutatiekans bij uitponden
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Verkoopkosten bij uitponden, als percentage
van de leegwaarde

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Disconteringsvoet (excl. markt- en
objectrisico)

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

De bovenstaande kosten per woning zijn niet geïndexeerd en het instandhoudingsonderhoud
is een gemiddelde van de betreffende woningen. Afhankelijk van de bouwjaarklasse kan het
onderhoudsbedrag namelijk variëren. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie
aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij
mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de
huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale
huur volgens het woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur.
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De
overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters bedrijfsmatig en

2016

2017

2018

2019

2020

maatschappelijk
onroerend goed
Prijsinflatie

e.v.
0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

Instandhoudingsonderhoud

€ 5 per m2 bvo

Mutatieonderhoud

€ 10 per m2 bvo

Marketing

14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten - bedrijfsmatig onroerend goed

3% van de markthuur

Beheerkosten – maatschappelijk onroerend
goed

2% van de markthuur

Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten als percentage van de WOZ

2,00%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

2019

2020

(exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd
op de gemeentelijke tarieven 2016,
uitgedrukt in een percentage van de WOZ
waarde met waardepeildatum 1 januari 2016)
Disconteringsvoet (excl. markt- en
objectrisico)

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters parkeergelegenheden

2016

2017

2018

e.v.
Prijsinflatie

0,20%

0,60%

1,07%

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats

€ 46 per jaar

Instandhoudingsonderhoud - garagebox

€ 154 per jaar

Beheerkosten - parkeerplaats

€ 25 per jaar
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Beheerkosten – garagebox
Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in

€ 35 per jaar
0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

een percentage van de WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari 2016)
Disconteringsvoet (excl. markt- en
objectrisico)

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De
verkoopkosten bedragen € 500 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit
overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende
waarde van een verhuureenheid.
Parameters intramuraal zorgvastgoed
Prijsinflatie

2016

2017

2018

2019

2020
e.v.

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud

€ 8 per m2 bvo

Mutatieonderhoud

€ 10 per m2 bvo

Marketing

14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten

2,5% van de markthuur

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in
een percentage van de WOZ waarde met

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

5,96%

waardepeildatum 1 januari 2016)
Disconteringsvoet (excl. markt- en
objectrisico)

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Inschakeling taxateur
Het gehele BOG-bezit is getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe
taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl).
Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde
aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd, zijn op
aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.
Toepassing vrijheidsgraden
De taxaties zijn tot stand gekomen via volledige taxaties. De getaxeerde objecten zijn door
Cushman & Wakefield extern geïnspecteerd. Ten aanzien van de verschillende vrijheidsgraden
is in de basis aangesloten bij de voorgeschreven basis variant van het handboek. Bij enkele
vrijheidsgraden is daarbij een aanpassing verricht door de taxateur. Deze aanpassingen zijn
per vrijheidsgraad in onderstaande tabel toegelicht.
Vrijheidsgraad

Basis variant

Aanpassing Cushman & Wakefield

Schematische vrijheid

Separate kasstromen specifiek

Niet van toepassing

tonen
Markthuur

Normhuren per type vastgoed

Op basis van marktreferenties

Huurinkomsten

Corporatie levert bedrag

Genoemde data zijn overgenomen
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en expiratiedata aan
Huurstijging

Prijsinflatie

Conform basisvariant

Exploitatiekosten

Normbedrag per type vastgoed

Conform basisvariant

Erfpacht

Corporatie levert deze data aan

Niet van toepassing

Leegstand

Corporatie levert deze data aan

Genoemde correctie meegenomen

Leegwaarde(stijging)

Op basis van WOZ-waarde

Niet van toepassing

Disconteringsvoet

Modelmatig vastgesteld

Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties (soms ook
gebruikt als sluitpost om tot een
correcte marktwaarde te komen)

Exit Yield

Automatische berekening

Eigen inschatting taxateur o.b.v.
marktreferenties (soms ook
gebruikt als sluitpost om tot
correcte marktwaarde te komen)

Overdrachtskosten

Standaard percentages

Conform basisvariant

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden
geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het
complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als
een waardevermindering of vermeerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie
opnieuw bepaald. (Ongerealiseerde) winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de
actuele waarde, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Wanneer op
complexniveau de actuele waarde de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt
toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met
cumulatieve afschrijvingen. Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans
als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat
een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december
2016 een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt
hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave
ten laste van het resultaat gebracht.
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Berekening bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde is opgenomen in de toelichting van de materiele vaste activa. Bij de
bedrijfswaardeberekening voor het DAEB bezit gelden de volgende uitgangspunten:
• De indexcijfers voor de bedrijfswaarde 2016 sluiten vanaf 2021 aan bij de parameters van
het WSW (zie onderstaande tabel);

Parameters

2017

2018

2019

2020

2021

Prijsinflatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Looninflatie

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwindex

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Onderhoudsindex

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Marktindex

1,60%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Korte rente

1,65%

1,54%

2,05%

2,41%

3,25%

Opslag korte rente

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

Lange rente inclusief opslag

1,99%

2,93%

3,62%

4,31%

5,00%

•

De jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op prijsinflatie en huurharmonisatie;

•

Hoewel de huurderving de afgelopen periode is gedaald, wordt er veiligheidshalve vanaf
2018 met een percentage van 0,70% gerekend (2015: 0,75%);
Mutatiegraad op basis van vijfjaars gemiddelde per complex en huurharmonisatie

•
•
•
•
•
•

gemiddeld tot 78% van de maximaal redelijke huur;
De 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% (idem voorgaand boekjaar);
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);
Op basis van voorschriften van het WSW is de saneringsheffing voor de periode 2017-2020

•

ingerekend, deze is gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in
het betreffende jaar;
Naast de saneringsheffing maakt ook de bijdrageheffing voor de Autoriteit

•
•

Woningcorporaties met ingang van 2016 onderdeel uit van de bedrijfswaarde;
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 met de onderstaande
percentages volledig ingerekend (idem voorgaand boekjaar), voor de berekening is de
WOZ-waarde van de zelfstandige DAEB woningen het uitgangspunt.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 e.v.

0,543%

0,591%

0, 591%

0, 592%

0, 592%

0,593%

0,567%
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De bovenstaande uitgangspunten gelden ook voor het niet-DAEB vastgoed met uitzondering
van:
• De verhuurderheffing is niet van toepassing voor het niet-DAEB 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 € 65 miljoen. Indien de disconteringsvoet met 1% wordt verhoogd, is het effect op de
bedrijfswaarde een daling van circa € 52 miljoen.
Vergelijking bedrijfswaarde 2015/2016
Vanuit de bedrijfswaarde 2015 is met de (aangepaste) gegevens van de meerjarenbegroting
2017 een nieuwe bedrijfswaarde voor 2016 berekend. Het verloop van de bedrijfswaarde
wordt hieronder gespecificeerd weergegeven (x € 1 miljoen).
Bedrijfswaarde 2015

428

•

Reguliere ontwikkeling voorraad

2,7

•
•
•

Voorraadmutaties
Parameterwijzigingen
Wijzigingen exploitatiebeleid

8,5
1,2
5,7

•

Wijzigingen (des)investeringsbeleid

6,8

Bedrijfswaarde 2016

453

De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2015 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 met name de in 2016 opgeleverde nieuwbouwplannen in
Holtenbroek en Dieze-Oost. Daarnaast zijn de gevolgen van de herclassificaties in deze
mutaties meegenomen.
Parameterwijziging
• De loon-, onderhouds- en bouwindex zijn ten opzichte van de bedrijfswaarde 2015

•

nagenoeg gelijk gebleven. De indexcijfers voor de bedrijfswaarde 2016 sluiten vanaf
2021aan bij de parameters van het AW.
De verkoopprijzen komen steeds meer in de buurt van de WOZ-waardes te liggen. De
verdere stijging van deze waardes levert een positief effect op.
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•

Naar aanleiding van de nieuwe vastgoedagenda zijn de levensduren van een aantal
complexen naar beneden bijgesteld.

Wijzigingen in exploitatiebeleid
De belangrijkste wijzigingen in het exploitatiebeleid worden vooral veroorzaakt door lagere
huuropbrengsten en lagere kosten voor planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en
(personeels-)kosten. De lagere dekking voor eigen personeel, de saneringsheffing,
bijdrageheffing AW en de aanpassing van de verhuurdersheffing veroorzaken een verlaging
van de bedrijfswaarde.
De verschillen ten opzichte van 2015 worden hieronder kort toegelicht.
• In verband met betaalbaarheid en inflatie is de gemiddelde huurverhoging over de periode
2017-2021 gedaald van 1,7% naar 1,4%. Daarnaast is, als gevolg van de inflatie, de
streefhuur in de periode 2017-2018 met gemiddeld 0,5% gestegen. In de bedrijfswaarde
van 2015 bedroeg deze stijging nog gemiddeld 1,0% over de betreffende periode.
•
•
•

Het planmatig onderhoud ten laste van de V&W is mede gedaald door een verschuiving
naar de investeringen.
Op basis van de kosten in de afgelopen jaren, is het budget voor klachtenonderhoud nog
verder naar beneden bijgesteld.
Bij het contractonderhoud worden meer en beter all-in contracten afgesloten. Dit leidt tot
hogere kosten maar bij de overige onderhoudsposten en calamiteiten levert dit een

•
•

besparing op.
Een aantal VVE’s is opgeheven, hierdoor nemen de VVE-kosten af.
De reorganisatie is nu duidelijk zichtbaar in de personeelskosten, deze laat een duidelijke

•

verlaging zien. Daarnaast hebben ook de besparingen op leefbaarheid en de
bedrijfskosten een positief effect.
De verlaging van de dekking van het eigen personeel heeft 2 oorzaken. Bij de dekking van
dagelijks onderhoud wordt nu gerekend met een lager marktconform uurloon. Daarnaast
is de interne verkoopmakelaar uit dienst getreden. De meeste taken worden nu
overgenomen door een externe makelaar, waardoor er nog een minimale dekking

•
•

overblijft.
De saneringsheffing en bijdrageheffing AW zijn nu, conform de voorschriften van het AW,
ook in de bedrijfswaarde ingerekend.
De uitgaven voor de verhuurdersheffing zijn toegenomen door een verdere stijging van de
WOZ-waardes en hoger vastgestelde percentages.

Wijziging in (des)investeringsbeleid
Vanuit de vastgoedagenda zijn de investeringen voor de D15-complexen en ook andere
complexen geconcretiseerd en beter verdeeld over de uitgaven voor groot onderhoud en
energie-investeringen. In tegenstelling tot de bedrijfswaarde van 2015, is voor meer
investeringen nu een levensduurverlenging en/of huurverhoging ingerekend. Ondanks de
verschuiving van het planmatig onderhoud (V&W) en de hogere onderhoudsinvesteringen, leidt
dit per saldo tot lagere onderhoudsinvesteringen.
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Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgings- of
vervaardigingsprijs bevat eveneens eigen ontwikkelingskosten en overig hieraan direct
toerekenbare kosten. Activering vindt plaats zodra interne formalisering en externe
communicatie terzake het project heeft plaatsgevonden.
Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, bepaald op basis van
dezelfde grondslagen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro
economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt
afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de
resultatenrekening verantwoord onder ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (vov)
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een
financieringstransactie worden gewaardeerd op basis van getaxeerde leegwaarde onder aftrek
van de contractuele korting. De leegwaarde 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 “Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden”.
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, rekening houdend met de restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

FINANCIELE 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 vermeerderd
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten 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 nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Grondposities
Ingenomen grondposities worden verwerkt tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing
onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat
ontwikkelactiviteiten zijn gestart.
Overige voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 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.
PASSIVA
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische
investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de
geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe
te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en
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wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en
herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de
voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille.
Voorziening reorganisatiekosten
Eind 2015 is een voorziening voor reorganisatiekosten getroffen. De reorganisatie heeft
grotendeels in 2016 zijn beslag gekregen en loopt nog deels door in 2017. Voor de kosten die
in 2017 hiervoor zijn voorzien, is de voorziening opgehoogd.
Belastingen
Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het
geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de
vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de
algemene voorwaarden voor saldering.
Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering,
wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare
voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover
er latente verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst
beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen
worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de
fiscale gevolgen van de door de stichting, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie
of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente
vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst
belastbare winsten zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel
compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende
belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen
contante waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de stichting een
in rechte afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele
belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde
belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die door dezelfde
belastingautoriteit worden geheven.
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
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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.
SWZ maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de
verwerking, waardering en resultaatbepaling past SWZ met betrekking tot deze derivaten
(hedge-instrumenten), kostprijshedge-accounting toe (zie hierna Financiële instrumenten).
Verplichtingen verkoop onder voorwaarden
SWZ heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De regeling
kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en
nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval
indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant
lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een
terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane
terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop
waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch
verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder
rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop
terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn,
niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal
plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na
herclassificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat
verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden.
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 volgens de effectieve rentemethode, 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 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.
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Grondslagen voor het bepalen van het resultaat
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 2016 bedroegen de maximumpercentages afhankelijk van de inkomensgrenzen
0,6% en 4,6%.
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de
geleverde prestaties en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid
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.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte
lasten via de kosten- verdeelstaat verantwoord.
Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig
onderhoud worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud
wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van
onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van
waardevermeerdering van het actief.
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. 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.
Overheidsheffingen
De stichting verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting op het moment
dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet
kunnen incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten
die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren.
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Netto verkoopresultaat 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 marktwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingprijs
(projecten voor derden) en de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten. Voor de verkoop
van de bestaande huurwoningen geldt dat de resultaten worden verantwoord in het jaar waarin
de eigendomsakte wordt getransporteerd en daarmee de belangrijkste risico’s met betrekking
tot de activa zijn overgedragen aan de koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare
wijze kan worden bepaald en de ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
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.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met
betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in
ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor
verkoop in het verslagjaar.
Netto resultaat overige activiteiten
Onder deze post zijn de opbrengsten zendmasten toegerekend alsmede een deel van de
toegerekende loonkosten vanuit de kostenverdeelstaat van het functioneel model.
Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten
opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning
van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator,
wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals
welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling,
opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra,
bijzondere gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud
groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht,
schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging,
brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.
Overige bedrijfslasten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte
kosten), worden opgenomen onder Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een
deel van) de (salaris)kosten van het management en de raad van commissarissen.
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Rente 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.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winsten 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 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. SWZ heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend.
SWZ heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016
en het fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1
en VSO 2 voor woningcorporaties nog aan verandering onderhevig is, kan de werkelijk te
betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. De op korte
termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel
risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in
geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Financiële instrumenten
Algemeen
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals
vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
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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’.
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
SWZ past hedge-accounting toe op basis van generieke hedge documentatie. 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 kostprijshedgeaccounting, 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.
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14. Toelichting op de balans
MATERIELE VASTE ACTIVA
Onroerende zaken in exploitatie 2016 (1,2)
DAEB
vastgoed
in
Exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed
in
Exploitatie

Vastgoed in
Ontwikkeling
bestemd
voor
Exploitatie

Vastgoed
verkocht
onder
voorwaarden

€(000)

€(000)

€(000)

€(000)

2.244

2.168

2.926

40.544

2.244

2.168

2.926

-

-

20.005

-

246

14.937

-

-14.937

-

-

4.018

14

-

-

-

-

-

-

-

-496

170

-

-

-119

-

-2.644

-2.826

-

-

-4

41.227

2.925

190

-30

-

-

-

-95

-

-

3.577

-3.577

-

-

-

-

-

-1.578

-

-

Boekwaarde onroerende
zaken in exploitatie 31/12

785.114

37.080

5.829

2.019

2.672

Bedrijfswaarde onroerende
zaken in exploitatie 31/12

453.000

Boekwaarde onroerende zaken
in exploitatie 1/1
Invloed stelselwijziging
(cumulatief effect)
Herrekende boekwaarde
onroerende zaken in
exploitatie 1/1
Investeringen, initiële
verkrijgingen
Overboeking van onroerende
zaken in ontwikkeling/ in
exploitatie
Investeringen na eerste
waardering
Afschrijvingen
Herclassificaties van en naar
onroerende zaken VOV
Buitengebruikstellingen en
afstotingen
Winsten of verliezen als gevolg
van aanpassingen van de
marktwaarde
Overboekingen van en naar
voorraden en vastgoed voor
eigen gebruik
Herclassificaties
Mutatie voorziening ort

330.189

30.193

393.640

10.351

723.829

Onroerende
en
roerende
zaken voor
eigen
gebruik
€(000)

De som van de herwaardering van de onroerende zaken in exploitatie per balansdatum
bedraagt € 467.527.
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Verloopoverzicht onroerende zaken in exploitatie 2015
DAEB
vastgoed
in
Exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed
in
Exploitatie

€(000)

€(000)

Vastgoed
in Ontwikkeling
bestemd
voor
Exploitatie
€(000)

Vastgoed
verkocht
onder
voorwaarden

€(000)

Onroerende
en
roerende
zaken voor
eigen
gebruik
€(000)

Boekwaarde onroerende zaken
in exploitatie 1/1
Invloed stelselwijziging
(cumulatief effect)
Herrekende boekwaarde onroerende zaken in exploitatie 1/1
Investeringen, initiële
verkrijgingen
Overboeking van onroerende
zaken in ontwikkeling/in
exploitatie
Investeringen na eerste
waardering
Afschrijvingen

316.709

41.496

4.108

2.153

3.278

398.408

9.711

632

-

-

715.116

51.207

4.740

2.153

3.278

3.048

-

214

Buitengebruikstellingen en
afstotingen
Winsten of verliezen als gevolg
van aanpassingen van de
marktwaarde
Reclassificatie DAEB/niet-DAEB

-3.347

5.523
-6.359

-392

1.229

-

-

6.821

147

-

-

-

-

-

-566

-2.430

-803

-

-

-915

-1.042

-7.127

15

-

6.947

-6.947

-

-

1.440

-

-

-

-

43

-

-283

-

-

Boekwaarde onroerende zaken
in exploitatie 31/12

723.829

40.544

2.244

2.168

2.926

Bedrijfswaarde onroerende
zaken in exploitatie 31/12

428.000

Mutatie voorziening ort
Overige mutaties

-

Herclassificaties
Als gevolg van terugkoop is 1 vhe in de periode geherclassificeerd van verkopen onder
voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. Het gevolg van deze herclassificatie op
vermogen en resultaat is:
Herclassificaties
2016
2015
(€000)
Effect op vermogen
-12
Effect op resultaat
-12
Schattingen
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere
macro economische parameters en/of schattingen. Aanpassingen van deze parameters en/of
schattingen kunnen van significante invloed zijn op de waardering tegen marktwaarde in
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verhuurde staat. Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in
belangrijke parameters op de marktwaarde in verhuurde staat, is voor de onroerende zaken in
exploitatie de navolgende gevoeligheidsanalyse opgesteld:
Parameters

Gehanteerd in
marktwaarde-

Mogelijke
afwijking

bepaling

Effect op
marktwaarde

Effect op
marktwaarde

x €(1.000)

in %

Effect op vermogen
Huurverhoging

2,00%

-1,00%

-27.388

-3,3%

Mutatiegraad
Disconteringsvoet

8,88%
6,81%

-1,00%
+1,00%

-26.449
-58.407

-3,2%
-7,1%

Bij de huurverhoging, mutatiegraad en disconteringsvoet is bij “gehanteerd in
marktwaardebepaling” het gemiddelde percentage opgenomen. De aanpassing van de
huurverhoging en mutatiegraad is alleen bij de woningen toegepast, de disconteringsvoet bij
het gehele bezit.
Zekerheden
Het onroerend goed is, naast het optimaal benutten van het eigen vermogen, gefinancierd met
gemeenteleningen (€ 1.4 miljoen), kapitaalmarktleningen (€ 275,1 miljoen) en een lening van
de provincie Overijssel (€ 5,4 miljoen). Het gehele woningbezit van SWZ 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 2016 nog
1.089 (2015: 1.060) woningen bij mutatie beschikbaar voor verkoop. In 2016 zijn 70
woningen uit 2 complexen toegevoegd aan de verkoopportefeuille. Naar verwachting worden
in 2017 circa 43 (2016: 45) woningen verkocht met een geprognosticeerd resultaat van € 2,4
miljoen (2016: € 2,6 miljoen).

FINANCIELE VASTE ACTIVA
Deelnemingen (3)

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Totaal deelnemingen

31-12-2016
-

31-12-2015
6

-

6

In 2015 is besloten tot de opheffing van de Stichting Gereglementeerd Eigendom. Dit is in
2016 geëffectueerd.
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Leningen u/g (4)
31-12- 2016

31-12-2015

192

692

Mutaties leningen

-

-130

Reclassificatie naar overige vorderingen

-

-270

-12

-100

180

192

Het verloop van de post leningen u/g is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari

Ontvangen aflossingen
Boekwaarde per 31 december

De leningen u/g betreft ultimo 2016 een uitgegeven lening aan Stichting Earthship. De
jaarlijkse aflossing bedraagt € 12.000 en over deze lening wordt geen rente berekend.

Latente belastingvorderingen (5)
31-12-2016

31-12-2015

1.216

-

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)

-

-

Herrekend Latente belastingvorderingen 1/1

-

-

394

1.216

Latente belastingvorderingen 1/1

Toename belastingvordering
Afname belastingvordering
Latente belastingvordering 31/12

-

-

1.610

1.216

De nominale waarde van de gewaardeerde latenties bedraagt circa € 1,9 miljoen. De post heeft
met name betrekking op te verrekenen verliezen en de latentie is berekend tegen een tarief
van 25%.
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 nettodisconteringsvoet bedraagt 3,78%. De gemiddelde looptijd van de tot waardering gebrachte
latente belastingvorderingen is 5 jaar. Van de latente belastingvorderingen wordt er naar
verwachting nihil binnen 1 jaar gerealiseerd.
Er is voor een totaalbedrag van € 41,8 miljoen aan verliescompensatie beschikbaar ultimo
2016. Hiervan is voor een bedrag van € 7,6 miljoen tot waardering gebracht. De verrekenbare
verliezen zijn voorzichtigheidshalve niet volledig gewaardeerd gezien de onzekerheid omtrent
het realiseren van toekomstige fiscale winsten om de verrekenbare verliezen te compenseren.
Latente belastingvorderingen vastgoed in exploitatie niet tot waardering gebracht
Het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed bedraagt in in
totaal € 73,7 miljoen (2015: € 134,0 miljoen). Dit waarderingsverschil is niet gewaardeerd,
omdat geen sprake is van realisatie in de (nabije) toekomst en daardoor de waarschijnlijkheid
van fiscale winst beschikbaar om de verrekenbare tijdelijke verschillen te compenseren
onvoldoende zeker is.
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VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (6)
Grondposities
Berkum Veldhoek
Lankhorstgebouw

31-12-2016

31-12-2015

270

276
270

Vlindertuin
Bloot eigendom St. Gereglementeerd eigendom

222
154

222
-

Totaal

646

768

De grondpositie Berkum Veldhoek is in 2016 verkocht voor een bedrag van € 414.909.
Overige voorraden
Voorraad materialen

242

268

Totaal voorraden

888

1.036

Huurachterstand (actieve contracten)

347

358

Overige vorderingen (actieve en niet actieve contracten)

467

469

814
-374

827
-387

Totaal huurdebiteuren (actieve en niet actieve contracten)

440

440

Gemeente (8)
Te ontvangen subsidies en bijdragen

125

529

Overige vorderingen (9)
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Overige vorderingen

114

12
469

Totaal overige vorderingen

114

481

Overige overlopende activa (10)

395

437

1.074

1.887

Vorderingen & overlopende activa
Huurdebiteuren (7)

Af: voorziening dubieuze debiteuren

Deze post bestaat uit vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen koopsommen.

Totaal vorderingen & overlopende activa
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Liquide middelen (11)
ABN AMRO
ING
RABO
Kas
Totaal liquide middelen per 31 december

4.591
1

494
6

2

3
2

4.595

505

SWZ beschikte eind 2015 over een kredietlimiet bij ABN-AMRO tot maximaal € 8,5 miljoen. Hiervoor is
een pandrecht verstrekt op de inventaris van SWZ. Voor zover niet anders vermeld zijn de liquide
middelen ter vrije beschikking. In 2016 is deze kredietlimiet verlaagd naar € 3,5 miljoen.

EIGEN VERMOGEN
Verloopoverzicht overige reserve na resultaatbestemming (12)
(x € 1.000)

2016

2015

73.276

69.295

-8.673

-16.960

Herrekende overige reserves 1/1

64.603

52.335

Resultaat boekjaar voor stelselwijziging

16.952

3.981

-

2.403

16.952

6.384

-2.535

5.884

79.020

64.603

Overige reserves 1/1
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)

Resultaat boekjaar effect stelselwijziging
Resultaat boekjaar na stelselwijziging
Realisatie uit herwaarderingsreserve
Overige reserves 31/12
Verloopoverzicht herwaarderingsreserve (12)
2015
(x € 1.000)

Herwaarderingsreserve 1-1

HWR
Onroerende
zaken in
exploitatie
-

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)

426.536

Herrekende herwaarderingsreserve 1-1

426.536

Realisatie desinvesteringen
Uit resultaat bestemming
Mutatie door herwaardering
Herwaarderingsreserve 31-12
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2016
(x € 1.000)

HWR
Onroerende
zaken in
exploitatie

Herwaarderingsreserve 1-1

-

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)

420.652

Herrekende herwaarderingsreserve 1-1

420.652

Realisatie desinvesteringen
Uit resultaat bestemming
Mutatie door herwaardering
Herwaarderingsreserve 31-12

-4.112
44.340
6.647
467.527

Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het
hiermee samenhangende deel van de herwaarderingsreserve wordt verwezen naar het
Jaarverslag.
Bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016
ad € 61.292 als volgt te bestemmen:
‒ Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 ad € 16.952 aan de overige reserves toe
te voegen.
‒ Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 44.340 (bestaande uit € 44.370 niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoed in exploitatie en/of € -30 niet-gerealiseerde
waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden) ten gunste van de
herwaarderingsreserve te brengen.
De resultaatbestemming is verwerkt in de jaarrekening

VOORZIENINGEN
Voorziening onrendabele investeringen (13)
Voorziening onrendabele investeringen 1/1
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende voorziening onrendabele investeringen 1/1
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Voorziening onrendabele investeringen 31/12

31-12-2016

31-12-2015

2.305

1.689

-

-825

2.305

864

-

3.439

-1.589

-1.690

-

-308

716

2.305

Van de voorziening onrendabele investeringen heeft een waarde van € 128 betrekking op
juridische verplichtingen.
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Voorziening reorganisatiekosten (14)
Het verloop van de post voorziening reorganisatie binnen SWZ is als volgt:
31-12-2016

31-12-2015

424

-

301
-386
-38

470
-46
-

301

424

Boekwaarde per 1 januari
Dotatie
Onttrekking in verband met gemaakte kosten
Vrijval in verband met lagere uitgaven
Boekwaarde per 31 december
De voorziening zal vooral in 2017 worden aangewend en betreft de overeengekomen

afvloeiingsvergoeding van boventallige medewerkers, de kosten van overeengekomen nonactiviteit en kosten adviseurs.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen van de overheid en kredietinstellingen (15)
Het verloop van de post leningen van de overheid en kredietinstellingen van SWZ is als volgt:
31-12-2016

31-12-2015

275.323
20.157

286.470
18.000

Boekwaarde per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Boekwaarde per 31 december

-13.529

-29.147

281.951

275.323

Van de lening portefeuille is ultimo 2016 € 278,0 miljoen (2015: € 271,3 miljoen) geborgd
door het WSW. De reële waarde van de langlopende schulden bedraagt ultimo 2016 € 356
miljoen (2015: 344,9 miljoen) exclusief opgebouwde rente. 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 lening portefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd
(x1.000)
Roll-over

<2%

<3%

<4%

<5%

<6%

< 1 jaar

7.500

-

-

6.838

-

<8%

Totaal

-

151

14.489

1 - <5 jaar

22.500

4.625

-

30.640

9.479

314

-

67.558

5 - <10 jaar

25.000

7.421

-

-

-

1.183

-

33.604

10 - <15 jaar

-

12.882

-

-

22.854

-

-

35.736

15 - <20 jaar

17.500

11.855

-

7.500

-

-

-

36.855

-

-

12.500

55.000

26.209

-

-

93.709

72.500

36.783

12.500

99.978

58.542

1.497

> 20 jaar
Totaal
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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 3,70% (2015: 3,74%). De totale aflossingsverplichting voor het komende jaar
bedraagt € 16,2 miljoen (€ 14,3 miljoen eindaflossing en € 1,9 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'.
Waarborgsommen (16)
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Boekwaarde per 31 december

31-12-2016

31-12-2015

16

19

4

-3

20

16

Het saldo van de waarborgsommen heeft betrekking op de tijdelijke huurcontracten in
herstructureringsgebieden en in een aantal gevallen bij de verhuur van dure huurwoningen.
Verplichtingen onder Verkoop onder Voorwaarden (17)
31-12-2016
Boekwaarde per 1 januari
Mutatie
Boekwaarde per 31 december

2.170
-147
2.023

31-12-2015
2.158
12
2.170

Deze verplichtingen hebben betrekking op 1 woning in Pierik-Zuid (€ 0,1 miljoen) en op 12
woningen uit de Muziekwijk (€ 1,9 miljoen). De mutatie betreft met name de terugkoop van 1
woning in Pierik-Zuid (€ 121k).
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
31-12-2016
2.543

31-12-2015
1.839

Totaal schulden aan crediteuren

2.543

1.839

Belastingen en (pensioen)premies (19)
Omzetbelasting
(Pensioen) premies

1.114

3.323

271
149

184
240

1.534

3.747

4.188
547

4.385
550

475
140

482
-

Schulden aan leveranciers (18)
Verschuldigd wegens levering diverse goederen en diensten

Loonheffing
Totaal belastingen en (pensioen)premies
Overlopende passiva (20)
Niet vervallen rente
Vooruit ontvangen huren
Nog te verrekenen servicekosten
Overige schulden
Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva
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56

5.425

5.473
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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 2016
€ 10,3 miljoen (2015: € 10,3 miljoen).
Aangegane verplichtingen
Ultimo boekjaar is sprake van een totaal (restant) verplichting ad € 20,7miljoen (2015: € 25,8
miljoen) betreffende nieuwbouw- en verbeterprojecten, waarvoor opdrachten met derden zijn
aangegaan en die nog niet zijn afgewikkeld.
Het bedrag per 31-12-2016 aan openstaande aangegane verplichtingen (x € 1.000) heeft
betrekking op:
Nieuwbouw- en verbeterprojecten
Nieuwbouw Weezenlanden (oplevering 2019)
Nieuwbouw Bachlaan fase 2 (oplevering 2017)

4.575
4.514

Groot onderhoud complex Gombertstraat (2017)
Groot onderhoud complex Palestrinalaan (2017)
Nieuwbouw Geert Groote 3 & 4 (oplevering 2017)

8.430
1.378
771

Groot onderhoud complex Haringvliet/Dollard (2017)
Grondexploitatie Bachlaan (oplevering 2017)
Overige verplichtingen nieuwbouw en verbetering
Totaal verplichtingen nieuwbouw- en verbeterprojecten

580
151
298
20.697

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.
Samenwerkingsovereenkomst daklozenopvang De Herberg
Samen met een aantal andere woningcorporaties heeft SWZ een samenwerkingsovereenkomst
met daklozenopvang De Herberg tot 31 december 2019. Hier is sprake van een jaarlijkse
financiële bijdrage in de exploitatie. In 2016 bedroeg de financiële bijdrage € 155.679 (2015:
€ 154.765).
Verliescompensatie
Op balansdatum is een voorwaardelijk recht op verliescompensatie voor een totaalbedrag van
€ 41,8 miljoen niet volledig in de balans opgenomen. Deze zijn voorzichtigheidshalve niet
volledig 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 2016 104%
(2015: 109%).
De vereiste dekkingsgraad ligt eind 2016 rond de 125%. Het fonds heeft dus een
reservetekort. SPW zal voor 1 april 2017 een herstelplan bij de toezichthouder indienen
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar 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: € 490.000;
• 2018: € 512.000;
• 2019: € 539.000;
• 2020: € 566.000.
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. 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
waardeontwikkeling worden verrekend. Wanneer SWZ geen gebruik maakt van het
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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.
Tot en met 31 december 2016 zijn er 5 woningen onder koopstartvoorwaarden verkocht, die
nog niet door de koper is vervreemd. De verleende korting bedraagt per 31 december 2016
€ 162.667,-. De verleende korting vloeit terug naar SWZ op het moment dat de koper zijn
woning vervreemd. 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 in 2016 is € 7.250,- positief. 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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15. Financiële instrumenten
SWZ maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de
verwerking, waardering en resultaatbepaling, past SWZ met betrekking tot deze derivaten (hedgeinstrumenten) kostprijshedge-accounting toe. De marktwaarde van de derivaten is per 31
december 2016 € 22,1 miljoen negatief (31 december 2015: € 21,3 miljoen negatief).
Doelstellingen risicobeheer
In het treasurystatuut van 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
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
SWZ beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te
stellen.
Valutarisico
SWZ voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt derhalve geen valutarisico.
Renterisico
SWZ loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en
kortlopende schulden. Voor vastrentende langlopende leningen loopt de woningcorporatie het
risico dat de reële waarde van de leningen zal dalen respectievelijk zal stijgen als gevolg van
veranderingen in de marktrente. Voor deze leningen worden geen financiële derivaten uit hoofde
van veranderingen in de marktrente afgesloten. Voor vorderingen en schulden met variabele
renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als
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gevolg van veranderingen in de marktrente. Voor schulden met variabele renteafspraken wordt het
kasstroomrisico afgedekt door renteswapcontracten af te sluiten waarbij de variabele rente wordt
geruild voor een vaste rente. Verwezen wordt verder naar paragraaf Hedges van dit hoofdstuk..
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 SWZ en haar tegenpartijen,
ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. 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 2016 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
2016 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.
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De belangrijkste modaliteiten van de afgesproken payer swaps zijn:
Tegenpartij

Hoofdsom

Ingangsdatum

Einddatum

ABN-AMRO

€ 7,5 mln.

01-12-2006

02-12-2019

Te betalen
vaste rente
3,74%

ABN-AMRO
ABN-AMRO
ABN-AMRO

€ 7,5 mln.
€ 7,5 mln.
€ 7,5 mln.

02-05-2007
02-05-2008
01-12-2008

02-05-2017
02-05-2018
01-12-2020

3,68%
3,77%
4,13%

-0,1 mln -0,4 mln -1,3 mln -

ABN-AMRO
ABN-AMRO
BNG

€ 7,5 mln.
€ 7,5 mln.
€ 7,5 mln.

03-12-2007
03-09-2007
04-01-2010

01-12-2023
01-09-2025
02-01-2031

4,14%
4,15%
4,87%

-2,1 mln -2,4 mln -4,4 mln -

BNG
BNG

€ 7,5 mln.
€10,0 mln.

03-05-2010
01-10-2010

03-05-2032
03-10-2033

4,88%
4,88%

-4,3 mln -6,2 mln -

Totaal

€70,0 mln.
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16. Toelichting winst- en verliesrekening
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Huuropbrengsten (21)
2016

2015

Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen

45.146
2.508

44.554
2.555

Subtotaal
Af: huurderving wegens leegstand/oninbaarheid

47.654
-132

Totaal huuropbrengst

47.522

47.109
-176
46.933

De te ontvangen huur (x € 1.000) is ten opzichte van voorgaand boekjaar gewijzigd als gevolg
van:
•
•
•
•

Algemene huurverhoging per 1 juli 2016 met gemiddeld 0,8% (voorgaand boekjaar 1,4%)
tot een bedrag van € 520;
Door de in exploitatie genomen nieuwbouw in zowel 2015 als 2016. Hiermee is een extra
opbrengst gemoeid van € 249;
In 2016 zijn een aantal woningen uit complex 2.10 uit de exploitatie gehaald, waardoor de
huuropbrengsten ten opzichte van het voorgaand boekjaar met -€ 99 zijn gedaald;
Overige wijzigingen als gevolg van aanpassingen bij mutatie, woningverbetering en
verkoop geven per saldo een minderopbrengst van -€ 81.

Opbrengsten Servicecontracten (22)
2016

2015

Ontvangen vergoedingen voor de levering van goederen en diensten
Af: te verrekenen met bewoners

2.706
-475

2.607
-369

Totaal vergoedingen
Af: derving wegens leegstand/oninbaarheid

2.231
-12

2.238
-13

Totaal vergoedingen

2.219

2.225

De opbrengst servicecontracten is als volgt gealloceerd in de functionele indeling winst- en
verliesrekening:
2016

2015

Opbrengst servicecontracten
Toegerekende overige opbrengsten – bate belastingdienst
Toegerekende overige opbrengsten – afboekingen servicekosten

2.219
133
147

2.225
-

Totaal

2.499

2.225

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille (23)
Opbrengsten verkopen bestaand bezit
Opbrengsten verkopen bestaand bezit niet woningen
Af: boekwaarde
Af: verkoopkosten
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2016

2015

8.299

7.805

8
-5.470
-287

54
-5.181
-299

93

In resultaat verwerkte doorberekende kosten eigen makelaardij
Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting VOV
Verkoopresultaat woningen en niet-woningen bestaand bezit
Verkoopresultaat nieuwbouw koopprojecten
Verkoopopbrengst grondkavel Binnenhofjes 1
Verkoopopbrengst grondkavel Berkum Veldhoek
Af: bouw- en woonrijp maken grondkavel Binnenhofjes 1
Af: boekwaarde Berkum Veldhoek
Verkoopresultaat grondkavels
Totaal verkoopresultaat bestaand, nieuwbouw en grondkavels

49

130

2.599

2.509

26

13

2.625
-

2.522
1.453

415
-803
-276
139

650

2.764

3.172

Het netto gerealiseerde resultaat verkoop vastgoedportefeuille is als volgt gealloceerd in de
functionele indeling winst- en verliesrekening:

Netto verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Correctie boekwaarde in verband met marktwaarde waardering
Toegerekende organisatiekosten – lonen
Toegerekende organisatiekosten – overige bedrijfslasten
Totaal

2016

2015

2.764
-

3.172
-722

-110
-13

-234
-19

2.641

2.197

Verkoop bestaand bezit
In 2016 zijn 45 woningen (2015: 47) en12 garages (2015: 4) 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 2016 is de grondkavel Berkum Veldhoek verkocht.

Overige opbrengsten (25)
Belastingdienst: bate inzake BTW pro rata regeling
Belastingdienst: bate inzake BTW boekenonderzoek.
Afboekingen servicekosten
Afwikkeling St. Gereglementeerd eigendom
Vergoeding zendmasten
Vrijval reorganisatievoorziening
Afrekening De Woningzoeker
Nagekomen baten afgewikkelde nieuwbouw
Overige opbrengsten
Totaal
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2016
67
133
147
14
41
38
80
116
153

2015

789

596

192
50
160
194

94

De overige opbrengsten zijn als volgt gealloceerd in de functionele indeling winst- en
verliesrekening:

Opbrengst servicecontracten (16)
Opbrengst overige activiteiten (18)
Lasten verhuur en beheersactiviteiten - overige bedrijfslasten (21)
Overige waardeverandering vastgoedportefeuille (22)
Totaal

2016
280
41
352
116

2015

789

596

50
546
-

BEDRIJFSLASTEN
Afschrijving op materiële vaste activa ten dienste van de eigen exploitatie (26)

Activa ten eigen dienste

2016
496

2015
566

De afschrijving op activa ten eigen dienste is als volgt gealloceerd in de functionele indeling
winst- en verliesrekening:

Lasten verhuur en beheersactiviteiten - overige bedrijfslasten (21)
Toegerekende organisatiekosten – verkoopactiviteiten
Toegerekende organisatiekosten – leefbaarheid
Totaal

2016
493
3
496

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (27)
Overige waardeverandering
Waardeverandering onroerende zaken in exploitatie
Waardeverandering onroerende zaken VOV
Waardeverandering verplichting uit hoofde van onroerende zaken VOV
Totaal overige waardeverandering (im) materiele vaste activa/

2015
546
546

2015
2016
190

(Herrekend)

44.370

-1.957

-30

15

-

-

44.530

-9.069

-7.127

verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten (28)
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
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2016

2015

4.307

4.695

724
665

732
774

5.696

6.201
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De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd in de functionele indeling winst- en
verliesrekening:
2015

Toegerekende organisatiekosten – leefbaarheid

2016
2.236
2.325
110
290
65
670

2.610
2.265
234
290
69
733

Totaal

5.696

6.201

Lasten verhuur en beheeractiviteiten – loonkosten
Lasten onderhoud - loonkosten
Toegerekende organisatiekosten - verkoopactiviteiten
Toegerekende organisatiekosten – overige organisatiekosten
Toegerekende organisatiekosten – overige activiteiten

Werknemers
Ultimo boekjaar 2016 had de corporatie 88 werknemers in dienst. Het aantal fulltime
equivalenten hierbij is 80 (79,9) en zijn als volgt over de afdelingen binnen SWZ verdeeld:
Afdeling
Directie
Staf en ondersteunende diensten
Bedrijfsvoering
Vastgoed
Wonen
Totaal

2016
1
6
14

2015
1
14
10

2014
0
13
11

37
22
80

35
26
86

35
28
87

Lasten onderhoud (29)
2016

2015

8.526
-882
7.644

8.990
-927

4.615
160

4.533
344

Mutatieonderhoud
Tuinonderhoud

2.513
950
288

2.706
1.128
279

Totaal onderhoudsuitgaven

8.526

8.990

Onderhoudsuitgaven
Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door eigen dienst
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Planmatig onderhoud
VVE-bijdragen in onderhoudsvoorziening
Klachtenonderhoud

8.063

De lasten onderhoud zijn volledig als ´lasten onderhoudsactiviteiten´ gealloceerd in de
functionele winst- en verliesrekening.
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Leefbaarheid (30)
Leefbaarheidskosten
Toegerekende organisatiekosten – loonkosten (28)
Lasten verhuur en beheersactiviteiten- overige bedrijfslasten
Totale kosten leefbaarheid

237
487
171

354
648
330

895

1.332

1.810

1.848

4.983

4.592

Lasten servicecontracten (31)
Lasten servicecontracten
Verhuurdersheffing (32)
Verhuurdersheffing
De post verhuurderheffing komt niet meer apart voor in de functionele
winst- en verliesrekening. De verhuurderheffing is volledig gealloceerd
onder de post verhuur en beheeractiviteiten.
Overige bedrijfslasten (33)
Beheerkosten

2016

2015

Overige personeelskosten
Inleenkrachten
Algemene beheer- en administratiekosten

236
491
239

176
390
183

Automatiseringskosten
Bijzondere projecten/advieskosten
Huisvestingskosten

373
307
206

365
326
221

Machines en vervoermiddelen
Bestuurs- en toezicht kosten
PR-activiteiten

110
129
24

149
118
27

Kantoorkosten

152

215

Totaal beheerkosten

2.267

2.170

Heffingen
Gemeentelijke belastingen

2.747

2.748

Verhuurdersheffing
Verzekeringen
Erfpacht

4.983
251
3

4.592
242
3

60

58

8.044

7.643

Contributies
Totaal heffingen

Jaarverslag 2016

97

Overige bedrijfslasten
Beheer door derden
Incassokosten

112
24

81
28

Dotatie voorzieningen debiteuren
Dotatie overige voorzieningen
Projectontwikkelings- en vastgoedactiviteiten

64
301
106

125
470
187

Diverse bedrijfslasten

213

244

820

1.135

11.131

10.948

2016

2015

Lasten verhuur en beheersactiviteiten
Lasten verhuur en beheersactiviteiten-loonkosten (28)

7.639
301

7.104
470

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Toegerekende organisatiekosten – verkoopactiviteiten
Toegerekende organisatiekosten – leefbaarheid

2.999
13
50

2.991
11
254

129

118

11.131

10.948

Totaal overige bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn als volgt gealloceerd:

Overige organisatiekosten
Totaal

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort,
zijn als volgt:
Ernst & Young
2016

Accountants LLP

Controle van de jaarrekening

95

Andere controle/opdrachten

15

Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten
Totaal

110

Ernst & Young
2015

Accountants LLP

Controle van de jaarrekening

55

Andere controle/opdrachten

9

Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten
Totaal

64

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2016 ongeacht of de werkzaamheden reeds
gedurende 2016 zijn verricht.
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FINANCIELE BATEN & LASTEN
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van verplichtingen (34)
2016

2015
(Herrekend)

Verkoop onder voorwaarden

-

-

Waardeverandering lening Stichting Gereglementeerd Eigendom

-

-130

Totaal

-

-130

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (35)
2016

2015
(Herrekend)

Rente rekening-courant en uitgezette middelen
Rente tijdens bouw

80

78

Heffingsrente belastingdienst

61

10

141

88

2016

2015
(Herrekend)

7.128
3.172

7.538
2.969

100

216
104

10.400

10.827

Totaal rentebaten
Rentelasten en soortgelijke kosten (36)

Rente leningen overheid en kredietinstellingen
Rente derivaten
Heffingsrente belastingdienst
Rente overige schulden, bankkosten
Totaal rentelasten

In 2016 is voor een bedrag van ruim € 80.343 (2015: € 78.025) aan rentelasten geactiveerd.
Vennootschapsbelasting (37)
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2015: 25%). Het effectieve
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 2,0% (2015 -9,8%). Het toepasselijk en het effectieve
belastingtarief wijkt af omdat het verschil tussen fiscaal en commercieel resultaat met name
wordt veroorzaakt door waardeveranderingen waarvoor geen latentie is gevormd. Zie ook de
toelichting op de latente belastingvorderingen.
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(Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat (x € 1.000))
Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting
Bij:
Fiscaal lagere afschrijving MVA
Fiscaal geen af- en opwaardering huurwoningen
Aftrekbeperking gemengde kosten

60.898
-

-

-44.530
17

-44.513

Af:
Fiscaal geen opbrengst woningverkopen
Fiscaal hogere lasten onderhoud

2.633
3.455

Fiscaal onderhoud verbeterplannen
Fiscaal afschrijving MVA in exploitatie en tdv exploitatie
Verplichting verkoop onder voorwaarden

2.070
26

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vrijval disagio op leningen
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

970
7

Fiscaal afwaardering voorafgaand aan sloop
Fiscaal resultaat verkoop grondkavel

865
-10.026

Fiscale correctie

-54.539

Belastbare (te verrekenen) winst 2016
Totaal te verrekenen verlies ultimo 2016
Belastbaar resultaat 2006

6.359

Belastbaar resultaat 2007
Belastbaar resultaat 2008

-278
-238
-1.289

Belastbaar resultaat 2009
Belastbaar resultaat 2010
Belastbaar resultaat 2011

-2.020
-2.153
-7.739

Belastbaar resultaat 2012
Belastbaar resultaat 2013
Belastbaar resultaat 2014

-5.537
-20.439
-13.239

Belastbaar resultaat 2015
Belastbaar resultaat 2016
Totaal te verrekenen verlies ultimo 2016

4.774
6.359
-41.799

Het belastbare verlies tot en met 2016 leidt ertoe dat over 2016 geen vennootschapsbelasting
verschuldigd is. Tot en met 2012 zijn aanslagen opgelegd. Ultimo 2016 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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Verantwoording WNT
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. In overeenstemming met deze regeling is in 2016 bezoldigingsklasse F
(2015: klasse F) van toepassing voor SWZ: de beloning voor een topfunctionaris mag in 2016
maximaal € 150.000 bedragen (2015: € 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 bezoldiging van de bestuurder en commissarissen van SWZ in 2016 w as als volgt:

Naam
M.C.M. Boeijen
Th. Oosterhuis
J.H.M. van der Meer
H.J. Dannenberg
A. Schulting
H.F. Kruize
H.M.M. van der Werff

Funct ie
Directeur-bestuurder
Commissaris (voorzitter)
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris

Omvang
dienst
verband
1 fte
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

In dienst /
In dienst /
in funct ie
in funct ie
vanaf t o t en met
1-1-2015
1-2-2010
31-1-2018
1-1-2010 31-12-2017
29-9-2016
28-9-2020
29-9-2016
28-9-2020
1-1-2012 31-12-2019
1-1-2012
31-1-2016

WNTmaximum
150.000
22.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

To t aal

Perio diek
bet aalde
belo ning
125.192
12.000
9.000
2.250
2.250
9.000
667
160.359

Vergo edingen

Belo ningen
bet aalbaar
o p t ermijn
19.619

To t aal
144.811
12.242
9.352
2.250
2.250
9.042
712

242
352
42
45
682

19.619

180.660

De bezoldiging van de bestuurder en commissarissen van SWZ in 2015 w as als volgt:

Naam
M.C.M. Boeijen
J.E. Kielman
J.H.M. van der Meer
Th. Oosterhuis
H.F. Kruize
H.M.M. van der Werff

Funct ie
Directeur-bestuurder
Commissaris (voorzitter)
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris

Omvang
dienst
verband
1 fte
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

In dienst /
In dienst /
in funct ie
in funct ie
vanaf t o t en met
1-1-2015
1-3-2009 16-12-2015
1-1-2010 31-12-2017
1-2-2010
31-1-2018
1-1-2012 31-12-2019
1-1-2012 31-12-2015

To t aal

WNTmaximum
148.800
22.320
14.880
14.880
14.880
14.880

Perio diek
bet aalde
belo ning
117.443
10.552
8.000
8.000
8.000
8.000
159.995

Vergo edingen

Belo ningen
bet aalbaar
o p t ermijn
22.084

To t aal
139.527
11.148
8.385
8.262
8.038
8.402

596
385
262
38
402
1.682

22.084

183.760

Bezoldiging van bestuurder en (ex-)commissarissen
Bestuurder
De bezoldiging van de bestuurder M.C.M. Boeijen bestaat uit periodiek betaalde beloningen
(zoals salaris, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, onkostenvergoedingen en
ter beschikking stelling van een auto) en beloningen betaalbaar op termijn (zoals
pensioenlasten). De bestuurder ontvangt geen bonus.
De bezoldiging van de bestuurder die in het boekjaar ten laste van SWZ is gekomen, bedraagt
€ 144.811 (2015: € 139.527) en is als volgt te specificeren:
(bedragen x € 1)

2016

2015

Periodiek betaalde beloning
Beloningen betaalbaar op termijn

125.192
19.619

117.443
22.084

Totaal

144.811

139.527
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Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van SWZ
is gekomen bedraagt in totaal € 35.849 (2015: € 44.234) exclusief omzetbelasting (zie Wet
Normering Topinkomens). De bezoldiging van de huidige en gewezen commissarissen wijkt af
van de bezoldiging zoals vermeld bij de Wet Normering Topinkomens. Dit wordt veroorzaakt,
doordat onbelaste onkostenvergoedingen niet worden gerekend tot de bezoldiging voor de
WNT. Inclusief omzetbelasting bedraagt de bezoldiging € 44.446 (2015: € 55.855).
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door SWZ aan de bestuurder en
commissarissen verstrekt.
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17. Verklaring raad van commissarissen en bestuur
Verklaring van besteding van middelen
Conform het gestelde in artikel 42, lid 2 van de Woningwet zijn de beschikbare financiële
middelen bij voorrang ingezet ter uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
Verklaring van ondertekening van de jaarrekening en het jaarverslag
Conform het gestelde in artikel 25 lid 5 van de statuten van SWZ wordt door de leden van de
directie en alle leden van de raad van commissarissen de jaarrekening en het jaarverslag van
2016 ondertekend.
Zwolle, 3 mei 2017
Opstellen van de jaarrekening

mevrouw drs. M.C.M. Boeijen
directeur-bestuurder

Vaststellen van de jaarrekening
raad van commissarissen

de heer H.J. Dannenberg
Voorzitter

mevrouw H.F. Kruize
Lid

mevrouw mr. I.A. Schulting
Lid

de heer Th. Oosterhuis

de heer drs. J.H.M. van der Meer

Lid

Lid

Jaarverslag 2016

103

18. Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende bestemming van het resultaat
In de statuten van Woningstichting SWZ zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de
resultaatbestemming. Conform de Woningwet worden alle middelen ingezet ten behoeve van
de volkshuisvestelijke doelstelling van Woningstichting SWZ.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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19. Kengetallen
Boekjaar

2016

2015

Aantal verhuureenheden
Woningen en woongebouwen
in exploitatie per 1/1
Verkoop

7.345
-45

7.434 7.458
-47
-65

Sloop
Nieuwbouw
Aankoop
Omzetting/samenvoeging/overig
Woningen en woongebouwen

2014

2013

2012

7.712 7.770
-43
-44

-21
120
1

-91
45
0

-70
111
0

-348
137
0

-96
82
0

-9

4

0

0

0

7.391

7.345 7.434

7.458 7.712

Winkels/bedrijfsruimten
Overige (voornamelijk garages)

62
1.098

64
71
1.159 1.194

66
42
1.237 1.227

Totaal

8.551

8.568 8.699

8.761 8.981

in exploitatie per 31/12

Opgeleverde nieuwbouw koopwoningen

-

-

21

51

48

Mutatiegraad in %

8,70

9,30

8,85

8,61

8,4

Huurachterstand in % van de jaarhuur
Huurderving in %
Gemiddelde huurverhoging woningen in %

0,55
0,24
0,84

0,66
0,24
1,4

0,73
0,25
3,5

0,78
0,40
4,2

0,75
0,64
2,3

518

509

494

468

430

Gemiddelde kale huurprijs per woning per maand

Jaarresultaat voor belastingen (x € 1.000)
Jaarresultaat na belastingen (x € 1.000)

60.898
61.292

Solvabiliteit in %

6.384 2.771
5.168 2.771

2.600 6.991
2.600 6.991

65,0

62,5

18,4

18,0

Current ratio
Rentabiliteit eigen vermogen in %
ICR

1,61
*11,9
2,26

0,29
3,88
1,80

0,46
4,17
2,36

0,73
1,10
3,90 10,94
2,34
2,41

17,8

Rentabiliteit totaal vermogen in %
Eigen vermogen per woning

*8,8
*73.945

3,67
3,61
*66.066 9.321

3,66
4,91
8.920 8.289

* Kengetal berekend op basis van marktwaarde in verhuurde staat.

Jaarverslag 2016

105

Bijlage 1 Werk in en aan de wijken
In deze bijlage geven we per stadsdeel aan welke zaken zijn gerealiseerd in 2016.

Stadsdeel Zuid
Stadsdeel Zuid bestaat uit de wijken Wipstrik, Indische Buurt, Pierik, Assendorp en Zwolle-Zuid.
Sloop en/of nieuwbouw Stadsdeel Zuid
Er zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van semi-permanente huisvesting op de
locatie Vlindertuin naast De Ambachtsschool.
Renovatie en planmatig onderhoud Stadsdeel Zuid
• Bij 75 woningen aan de Bastert-, Kadeneter-, Knoppert- en Ten Busschekamp en
Timmermeesterlaan is de gasleiding in de woning vernieuwd.
• De laatste onderhoudswerkzaamheden bij de lift aan De Vroomemarke zijn afgerond.
•
•
•

In de Oude Ambachtschool aan de Mimosastraat (DOAS) is linoleum vloerbedekking in de
algemene ruimte vervangen door een water gedragen epoxy coating.
Bij complex 229 Tuinstraat zijn de 18 onzelfstandige wooneenheden samengevoegd tot 9
zelfstandige wooneenheden.
Bij de 90 woningen aan de Meervalkolk e.o. is bij 83 woningen de binneninrichting
vernieuwd (totaal 70 badkamers, 63 keukens, 39 toiletten). Bij de appartementen aan de
Forelkolk is de intercom vernieuwd, zijn de entreekozijnen aangepast en brandwerende
voorzieningen aangebracht. Plaatselijk is het metselwerk van de appartementen hersteld
en het voegwerk vernieuwd. De dakranden zijn vernieuwd. De appartementen Forelkolk

•
•

hebben ook een nieuwe tuininrichting gekregen.
Bij complex Vondelingstraat e.o. en Gerbrandystraat e.o. zijn 83 badkamers en toiletten
vernieuwd.
Bij totaal 590 woningen is aan de buitenzijde schilderwerk of onderhoud aan
kozijnen/ramen/deuren/dakkapellen uitgevoerd. Het gaat om de volgende straten:
Lavendel-, Lobelia-, Primula- en Ranonkelstraat (46 woningen), Baars-, Kolblei-, en
Steurkolk (107 won., incl. herstel metselwerk en vernieuwen plafondplaten dakoverstekken
egw), Jan van Riebeekstaat e.o. (140 won. servicebeurt), Meervalkolk e.o. (90 won. incl.
vernieuwen dakgoten), Ten Oeverstraat (garages), Oldeneelallee (54 appartementen, incl.
reinigen aluminium kozijnen en afstellen hang- en sluitwerk), Van Ittersum- en Celestraat
(7 won. incl. valbeveiliging), Van Dedemmarke e.o. (141 won.), De Rijpstraat (5 won. incl.
tuinwerkzaamheden).

•

In deze wijk zijn totaal 154 cv-ketels vernieuwd. Het betreft: complex Assendorperstraat
(72 st.), Ten Oeverstraat e.o. (46 st.), Goudsbloem-, Hyacint-, Korenbloem-, en
Primulastraat (26 st), 1e en 2e Weidjesstraat e.o. (10 st.).

•

Stadsdeel Midden
Stadsdeel Midden bestaat uit de wijken Centrum, Kamperpoort, Diezerpoort, Aa-landen en
Berkum.
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Sloop en/of nieuwbouw
Centrum Weezenlanden
De woningbouwontwikkeling op het voormalige ziekenhuisterrein De Weezenlanden verloopt
voorspoedig. De verwachting is dat de appartementen voor ons worden opgeleverd in 2019. In
2017 wordt hier een concrete invulling aan gegeven.
Dieze-Oost
Het toekomstbestendig maken van deze wijk 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. Voor het overige deel van de woningen staat nog geen
renovatie gepland.
Geert Groote 3 en 4
In 2016 is gestart met de bouw van Geert Groote 3 en de sloop en bouw van Geert Groote 4.
De in totaal 44 woningen worden begin 2017 opgeleverd.
Binnenhofjes
De locatie van de ‘Binnenhofjes’ is binnen Dieze-Oost aangewezen om omgevormd te worden
van flats naar eengezinswoningen (vrije sector huurwoningen, sociale huurwoningen en/of
koopwoningen). De eerste fase betreft 46 eengezinswoningen, huurwoningen in de vrije
sector, in eigendom en beheer van een particulier belegger die in het najaar van 2015 zijn
opgeleverd.
De 48 eengezinswoningen in de sociale huur in ‘Binnenhofjes 2’ zijn in december 2016
opgeleverd. De bewoners van de derde fase kunnen sinds 1 april 2016 uitverhuizen onder het
Sociaal Plan. Inmiddels zijn 12 van de 96 huishoudens uitverhuisd. De verwachting is dat
iedereen voor 1/1/2018 de woning heeft verlaten. Na de uitverhuizing wordt de woning
tijdelijk verhuurd.
Renovatie en planmatig onderhoud
• Bij complex P. Steynstraat is bij 151 van de 180 woningen een onderhoudsbeurt
uitgevoerd aan de kunststofkozijnen. De resterende werkzaamheden worden begin 2017
uitgevoerd.
Het hemelwater wordt door middel van een ringleiding en infiltratiekratten in het terrein
achter de flats geïnfiltreerd in het terrein. Valt er te veel regenwater dan wordt dit via een
•

overstort op het oppervlaktewater geloosd.
De werkzaamheden aan de 8 kopgevels van complex Haringvliet/Dollard hebben
vertraging opgelopen omdat de ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet in eerste
instantie uitbleef. Onder voorwaarden zijn er vier van de kopgevels geïsoleerd (aan de
buitenzijde met steenstrips afgewerkt) met een monitoringssysteem voor de vleermuizen.
Wanneer blijkt dat de vleermuizen hun weg in de nieuwe situatie kunnen vinden, mogen de
overige 4 ook op deze manier worden uitgevoerd.
Wanneer dit niet het geval is, worden de overige gevels op een andere manier geïsoleerd.
De werkzaamheden worden in 2017 afgerond.
Ook hebben de 8 liften aan Haringvliet en Dollard een revisie van de deuren gehad.
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•
•
•

Bij complex Potgietersingel is aan de kunststofbuitenkozijnen onderhoud en garantiewerk
uitgevoerd.
De keukens van de woningen Amer 132 t/m 166 zijn vernieuwd. Ook hebben de woningen
een individuele verwarmingsinstallatie gekregen.
Bij de woningen aan de Polbeek e.o. en Reggelaan zijn de badkamer en het toilet
vernieuwd (totaal 136 badkamers en 131 toiletten). Bij 31 woningen zijn alleen de
verplichte werkzaamheden uitgevoerd; hier is een nieuwe mechanische ventilatiesysteem
aangebracht en er zijn installatiewerkzaamheden uitgevoerd o.a. een nieuwe groepenkast.
Ook is bereikbaar asbest gesaneerd.

•
•

Bij de appartementen van flat G. Grootstraat I is een stabiliteitswand bij de kopgevels
geplaatst en hebben de uitkragende balkons extra ondersteuning gekregen.
Bij totaal 33 woningen is aan de buitenzijde schilderwerk uitgevoerd. Het gaat om de
volgende straten: Kamperstraat I (30 woningen, incl. beperkt dakonderhoud Kamperstraat
II), Kamerlingh Onneslaan (3 woningen).

Stadsdeel Noord
Stadsdeel Noord bestaat uit de wijken Holtenbroek, Westenholte en Stadshagen.
Sloop en/of nieuwbouw
Bachlaan
Op de locatie Bachlaan - waar voormalig 162 portiekflats stonden- worden in totaal 132
woningen, waarvan 116 woningen in de sociale huursector gebouwd.
De realisatie vindt in 2 fases plaats. In 2016 is de 1e fase, 48 eengezinswoningen en 24
appartementen, door bouwbedrijf Nikkels opgeleverd. De eengezinswoningen zijn
energieneutraal (EPC <0). Hiervoor is € 124.000 subsidie verleend door de gemeente Zwolle.
Voor fase 2 van de Bachlaan is aannemer Plegt-Vos geselecteerd. Deze fase betreft 44
appartementen in de sociale sector en de verkoop van een stuk grond, waarop 16
koopwoningen worden gebouwd. De appartementen worden eind 2017 opgeleverd.
Stadshagen
In 2016 is opnieuw gestart met de ontwikkeling van de buurt Breezicht. Hier zal SWZ ca. 70
woningen afnemen. De eerste woningen worden volgens verwachting in 2019 opgeleverd.
Renovatie en planmatig onderhoud
• De planvoorbereiding van de 56 portieketagewoningen aan de Klooienberglaan,

•

Palestrinalaan en Vivaldistraat is afgerond en aanbesteed. De aannemer heeft de
warmeopnames opgestart en start begin januari 2017 met de realisatie.
De planvoorbereiding van de 168 galerijwoningen aan de Gombertstraat is afgerond. Eind

•

2016 is de opdracht verstrekt aan de aannemer. De werkzaamheden starten begin 2017.
De renovatiewerkzaamheden van de liften zijn inmiddels in opdracht gegeven.
Wegens ventilatieproblemen is de mechanische ventilatie van de 56 appartementen
Frankhuizerallee vernieuwd. Ook zijn de lekkageproblemen in de gevels opgelost en de
dilatatievoegen vervangen. De galerijvloeren zijn gecoat en van een anti-sliplaag voorzien.
De leidingschachten zijn geïsoleerd waardoor de brandveiligheid is verbeterd. De
wateroverlast bij de parkeerplaats is opgelost.
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•

Bij de 40 appartementen Belvédèrelaan is de wateroverlast aan de achterzijde van het pand
en in de kruipruimte opgelost, o.a. door het plaatsen van infiltratiekratten en aanbrengen
van een doorlatende laag en drains.

•

Het Kadera gebouw (vrouwenopvang) is aan de buitenzijde geschilderd. De wateroverlast
aan de achterzijde van het complex en in de kruipruimte is aangepakt.
Bij de complexen Van Disselstraat en Sportlaan is de wateroverlast in de gangpaden

•
•

opgelost door het aanbrengen van drains.
Bij totaal 84 woningen is aan de buitenzijde schilderwerk uitgevoerd. Het gaat om de
volgende straten: Klooienberglaan (36 won. incl. reinigen boeidelen), Zinnia- en
Papaverweg (5 won.), Frankhuizerallee (24 app.), Klokkengieterlaan (19 app. controle
schilderwerk en hang- en sluitwerk). Bij De Herberg zijn alleen de kozijnen en
buitenramen/-deuren geschilderd. Aan de gevelbetimmering is niets gedaan, wel is
geconstateerd dat er problemen zijn met de folies achter de betimmering.
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Bijlage 2. Overzicht ontwikkeling
Opgeleverde woningen in 2016
Project
Bachlaan fase 1

Appartementen Grondgebonden Overig
24

Binnenhofjes 2
Tuinstraat (samenvoeging)
Totaal
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9

33

96
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Bijlage 3 Verslag van de ondernemingsraad

OndernemingsRaad SWZ
Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 heeft voor de OR vooral in het teken gestaan van de reorganisatie die in 2015 is
voorbereid en de implementatie van het veranderplan in 2016. Voor de OR heeft dat met name
het eerste halfjaar de agenda bepaald. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen vermeld
waar de OR zich mee bezig heeft gehouden.
Advies reorganisatie
Medio januari is het veranderplan gepresenteerd aan het medewerkers van SWZ. De OR heeft
dit veranderplan tijdens een personeelsbijeenkomst punt voor punt met het personeel
doorgenomen en besproken. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide vragenlijst aan de
directeur-bestuurder. De beantwoording van de vragen heeft de OR kritisch doorgenomen en
daar waar nodig in een aanvullend overleg met de directeur-bestuurder besproken. Op 26
februari 2016 heeft de OR een positief advies gegeven aan de directeur-bestuurder met
aanbevelingen.
Zo zijn er aanbevelingen gedaan op het gebied van klantgericht werken, het digitale werken en
zelf-archiveren, de invulling van de wachtdienst en de bezuiniging op de
kantinevoorziening/conciërge. Op het laatste punt na zijn de aanbevelingen overgenomen.
Daarnaast heeft de OR geadviseerd om de inwerkperiode van de Technisch Beheerders te
verlengen en is er tijdelijk ondersteuning gevraagd voor de manager Vastgoed. Immers, met
de invoering van de functie Technisch beheerder is het budget van mutatieonderhoud
verschoven van Wonen naar Vastgoed.
De OR is van mening dat mede door de input van de medewerkers op de diverse onderwerpen,
constructieve gesprekken zijn gevoerd. Graag hadden we gezien dat er minder fte’s
boventallig werden verklaard, maar op basis van de gevoerde gesprekken en gemaakte
afspraken heeft de OR voldoende vertrouwen gekregen dat het veranderplan een kans van
slagen heeft. Dit heeft geresulteerd in een positief advies.
Andere punten
• De OR heeft vragen gesteld over nut en noodzaak van de interne verhuizing in relatie tot
de kosten. De OR heeft aangegeven zich afzijdig te houden van de interne verhuizing

•

tenzij de kosten disproportioneel zijn of er problemen zouden ontstaan in de
arbeidsomstandigheden.
De OR is door de directie gevraagd voor vertegenwoordiging in project “Van Goed naar
Beter” en LEAN. Om de onafhankelijkheid van de OR te bewaren, heeft de OR besloten niet
deel te nemen aan deze projecten. De OR zal deze projecten nauwgezet blijven monitoren,
zeker wat de betreft de relatie met de werkdruk en goede begeleiding van de LEAN-

•

coaches.
De OR heeft met de directie afgesproken artikel 27 uit de CAO wordt gevolgd en dat iedere
vacature dus ook intern wordt uitgezet zodat iedere medewerker de gelegenheid krijgt om
te solliciteren en de mogelijkheid heeft om door te groeien/doorstromen naar andere
functies.
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•

De OR heeft het onderwerp Strategische Personeelsplanning op de agenda gezet. Doel
daarvan was dat de directie en MT haar visie zou bepalen toekomstige ontwikkelingen voor
de komende drie jaar waarbij gekeken wordt naar de benodigde vaardigheden hiervoor van
het personeel. Dit punt is nog niet afgerond en komt in 2017 weer op de agenda.

Instemmingsverzoeken
• De OR heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor een andere ARBO-dienst. Een
afvaardiging van de OR heeft samen met P&O een drietal ARBO-diensten beoordeeld. De
uitkomst daarvan was unaniem en op basis daarvan heeft de OR ingestemd met dit
•

verzoek.
De OR heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor de herziene Personeelsgids. De OR
heeft deze nauwgezet bestudeerd en hiermee ingestemd nadat er diverse aanpassingen op
verzoek van de OR zijn doorgevoerd.

Adviesaanvragen
De OR heeft een adviesaanvraag ontvangen vanuit de Raad van Commissarissen om twee
nieuwe commissarissen te benoemen. De OR heeft positief geadviseerd, met dien verstande
dat beide kandidaten de fit-en-propertest goed hebben doorlopen.
Overleg met de Raad van Commissarissen
De OR heeft in 2016 tweemaal gesproken met de Raad van Commissarissen. Bij deze
gesprekken was de directeur-bestuurder niet aanwezig. Onderwerpen van gesprek waren
onder meer de voortgang van de organisatieontwikkeling en de terugblik op de reorganisatie
en de reductie van bedrijfslasten. Tevens heeft een gesprek plaatsgevonden ter voorbereiding
op de beoordeling van de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn er kennismakingsgesprekken
geweest met de nieuwe RvC-leden.
Samenstelling OR
Op 1 januari 2016 was de OR als volgt samengesteld:
Reinier Vegter
voorzitter
Gert-Jan Raidt
Margreet Wiegman
Douwe Wierstra

vicevoorzitter
ambtelijk secretaris
lid

Gerard Minkjan
Marco Smit

lid
lid

Per 1 april heeft Marco Smit een functie elders aanvaard. Conform het reglement is Christiaan
Dirksen gevraagd of hij zitting wilde nemen in de Ondernemingsraad. Christiaan heeft hierop
positief gereageerd. Het ambtelijk secretariaat is door het vertrek van Margreet Wiegman per 1
september overgenomen door Gerry Hilgenkamp.
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Bijlage 4 Verslag van HBV De Woonkoepel

DE HUURDERSBELANGENVERENIGING

Jaarverslag 2016
Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel is de wettelijke vertegenwoordiger van de
huurders van SWZ. Dit jaarverslag is het moment dat wij als bestuur van De Woonkoepel
verantwoording afleggen over het functioneren naar de huurders, bewonerscommissies,
directie en Raad van Commissarissen.
De Woonkoepel zet zich in om de belangen van de ruim 900 leden van SWZ te behartigen. Dit
doen wij door:
• het signaleren van behoeften van 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 en hun woonomgeving.
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

Jubileum
In 2016 bestond De Woonkoepel 15 jaar. In onze Algemene Ledenvergadering die in mei is
gehouden hebben wij hierbij stil gestaan. Elke huurder van SWZ is niet vanzelfsprekend lid
maar het lidmaatschap is wel gratis.
Omdat wij al geruime tijd een vacature hadden voor de functie van secretaresse maar dit niet
door een huurder konden invullen is in overleg met SWZ besloten een extern iemand daarvoor
aan te trekken. Dit is mevr. Bijlstra geworden.
Het bestuur heeft zich voor de ontwikkeling van De Woonkoepel beziggehouden met:
•
•

Het maken van een structurele aanpassing van de website en een werkplan voor het
mailverkeer.
Het maken van een meerjarenplan voor De Woonkoepel in de vorm van een hei-sessie

•

onder deskundige begeleiding.
Het maken van een actieplan met begroting voor 2017.
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•

Het volgen van cursussen. Onder andere “Corporatie in Perspectief”, dit is een overzicht
van corporaties waaruit je kunt aflezen hoe SWZ presteert in vergelijking met andere
corporaties. Dit was gezamenlijk met de Centrale Huurdersraad Openbaar Belang en de
bewonersraad deltaWonen.

Hoe vaak vergaderen wij?
• Tweemaal per jaar houden wij een Algemene Ledenvergadering voor alle leden van de
vereniging. Met de Bewonerscommissies houden we 2 x per jaar een bijeenkomst. We zijn
verheugd dat we in 2016 twee nieuwe Bewonerscommissies konden verwelkomen. Maar er
zijn nog steeds wijken waar geen BC is. We werken er hard aan om dit ook hier te kunnen
realiseren. Sinds dit jaar is er ook een apart secretariaat ingericht die het contact met de
BC’s onderhoudt.
•
•

Wij, als bestuur, vergaderen elke maand in het wijkkantoor van SWZ aan de Pieter
Steijnstraat.
Tevens hebben wij tweemaal per jaar een bijeenkomst met de directie van SWZ.

•
•

Ook spreken we elk jaar een paar keer met de leden van Raad van Commissarissen.
Daarnaast overleggen we viermaal per jaar met de Centrale Huurdersraad van Openbaar
Belang en de Bewonersraad van deltaWonen.

•

Leden van ons bestuur wonen vergaderingen van De Woonbond bij. Zowel de zogenaamde
Provinciale Vergaderingen van de Verenigingsraad als de Landelijke vergaderingen.
En niet te vergeten, wij hebben in 2016 driemaal overleg gehad met de Gemeente tijdens

•

de zogenaamde stakeholdersbijeenkomst.
De onderwerpen waar wij in 2016 met SWZ over spraken en advies over hebben
uitgebracht zijn:
• Sloop- en renovatiereglement, dit is ook door ons medeondertekend.
• Prestatieafspraken met SWZ en de Gemeente zijn ook door ons ondertekend.
•
•
•

De jaarschijf als onderdeel van de prestatieafspraken voor 2017 is ondertekend.
De jaarlijkse huurverhoging.
Zienswijze Diensten van Economisch Belang/niet Diensten van Economisch

•

Belang.(DAEB/niet-DAEB). In opdracht van de minister moest de corporatie deze diensten
juridisch gaan scheiden.
Communicatie SWZ tussen De Woonkoepel en de huurder.

•

Het vorm geven van de huurdersbemiddeling bij verhuizingen.

Leden van de Woonkoepel zijn aanwezig geweest of hebben actief meegewerkt bij:
• Begeleiding van de renovatie Polbeek e.o.
• Voorbereidend overleg van de renovatie Vivaldistraat e.o.
• Overleg tussen kopers en huurders in Holtenbroek.
•

Roadshow, Strategisch Voorraadbeleid, dit was een bijeenkomst van de corporaties SWZ,
deltaWonen en Openbaar Belang met de Gemeente Zwolle en de
huurdersbelangenorganisaties van de drie corporaties. Doel was om de plannen van de

•

corporaties over de veranderingen in hun woningportefeuilles te delen, en te verkennen
hoe in deze nog beter onderling afgestemd kan worden.
Meet & Greet netwerkbijeenkomst in Zwolle Zuid.

•
•

Opening van het nieuwbouwproject van SWZ aan de Bachlaan.
Opening van het project “de Binnenhofjes”.
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•
•

Bezoeken van bijeenkomsten van de Bewonerscommissies. Ons streven is om alle BC’s
eenmaal per jaar te bezoeken.
Bezoeken van de jaarlijkse landelijke Huurdersdag in Amersfoort, georganiseerd door De
Woonbond.

Dit jaar gaan de drie huurdersorganisaties gezamenlijk voor alle huurders in Zwolle weer een
Huurdersdag organiseren. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 4 november 2017.
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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, Zwolle
• 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, Zwolle
•
•
•

Fokus, Groningen
Frion, Zwolle
IJsselheem Ouderenzorg, Kampen

•
•
•

RIBW Groep Overijssel, Zwolle
Stichting De Herberg, Zwolle
Stichting De Wissel, Zwolle

•
•
•

Stichting JP van de Bent, Deventer
Kadera, Zwolle
Travers, Zwolle

•
•
•

Leger des Heils, Zwolle
Stichting BeMa, Zwolle
Zonnehuisgroep Zwolle

•
•
•

Icare Zwolle
Stichting WijZ / De Kern, Zwolle
Limor, regio Overijssel

•
•
•

MEE IJsseloevers, Zwolle
Tactus, Zwolle
Trias Jeugdzorg, Zwolle

•
•
•

Interact Contour
Dimence, Zwolle
Stichting Empower

•
•
•

Stichting Nidos
Creating Balance
Stichting Rijs uit ASS

•

Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o.
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Overheid
• Gemeente Zwolle
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag
•
•

Provincie Overijssel, Zwolle
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Corporaties
• Openbaar Belang, Zwolle
• deltaWonen, Zwolle
•

Beter Wonen, IJsselmuiden

Overige NoWoZo corporaties:
•
•
•

Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg
Vechthorst, Dalfsen
Salland Wonen, Raalte

•
•
•

Wetland Wonen, Steenwijkerland/Zwartwaterland
De Veste, Ommen
Woonconcept, Meppel

Overige
• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
•
•
•

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) / Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Aedes, vereniging van woningcorporaties
De Groene Huisvesters

•
•
•

De Woonbond
Natuur en Milieu Overijssel
Concilium, Zwolle

•
•
•

Deltion College, Zwolle
ROC Landstede, Zwolle
Stichting Present, Zwolle
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Externe belanghouders

Verantwoordelijk

Overlegvorm

Frequentie

Onderwerp

Huurdersbelangenvereniging
De Woonkoepel

Directeurbestuurder

Overleg

1x per kwartaal

Belangen huurders

ILT/AW

Directeurbestuurder

Beoordeling

1x per jaar

Financiële
continuïteit

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Directeurbestuurder

Beoordeling

1x per jaar

Borgingsplafond

Gemeenteraad (politiek)

Directeurbestuurder

Overleg

1x per jaar en ad
hoc

Wethouder (bestuurlijk)

Directeurbestuurder

Overleg

4 x per jaar

Raadsleden reiken
onderwerpen aan
Div. woonthema’s

Wonen

Vergadering

Prestatieafspraken

- Stadsdeelteams
- Werkgroep huisvesting bijzondere
doelgroepen
- Schulddienstverlening

Wonen
Wonen

Overleg
Vergadering

4 x per jaar en
ad hoc
1x per maand
1x 6 weken

Wonen

Overleg

1x per 4 maand

Algemeen
spoedaanmeldingen

Inkomensondersteuning

Wonen

Overleg

1 x per 4 maand

Algemene
regelingen,
wetgeving

Wonen
Wonen
Directeurbestuurder

Bijeenkomst
Werkgroep
Opdrachtgeversov
erleg

2x per jaar
1x per maand
2x per jaar

WWZ gerelateerd
Huisvesting
WWZ gerelateerd

Communicatie
Pers

Communicatie

Interviews/
persbijeenkomst

Doorlopend

Div. onderwerpen

Gezamenlijke Zwolse corporaties
Woonruimteverdeling

Wonen

Stuurgroep

1x per maand

Leefbaarheidontwikkeling
Wijkontwikkeling

Wonen
Vastgoed

Stadsdeelteams
Stuurgroep

Doorlopend
1x per 2 maand

Beleid woonruimte
verdeelsysteem
Leefbaarheid
Dieze-Oost

Gemeente Zwolle

Ambtelijk (beleidsmatig)
- afd. Ruimte en Strategie

Wonen, welzijn en zorg
Platform WWZ
Bijzondere doelgroep
WWZ038
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Bijlage 6 Beheersinstrument
Planning

Frequentie

Resultaat

Meerjaren-planning

om de vier jaar Beleidsplan 2014-2017 (in 2015 herijkt)
jaarlijks

Meerjarenprognose

jaarlijks

Jaarplannen

Jaarlijks

Begroting

Control

Frequentie

Resultaat

Hoofdrapportage

kwartaal

Kwartaalrapportage per afdeling

jaarlijks

Jaarverslag

Interne controle en beoordeling

Frequentie

Resultaat

Controles ICP

doorlopend

AO/IB, processen, informatievoorziening

Meetpunten

kwartaal

Controle op jaarplannen

Medewerkerstevredenheids-

om de drie jaar

Onderzoek naar tevredenheid personeel (in

Jaarplanning

onderzoek

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

jaarlijks

Rapportages AW en WSW

Thésor

kwartaal

Treasury rapport

Visitatiecommissie

Om de vier jaar

Visitatierapport

Kwaliteitsmeting

doorlopend

Interne rapportage

AW

regelmatig

Stresstest

Woningbouw (WSW)
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Bijlage 7 Deelnemingen en verbindingen
In deze bijlage worden de deelnemingen en verbindingen verantwoord. Ten opzichte van het
jaarverslag 2015 is het aantal deelnemingen en verbindingen fors lager.
De volgende organisaties zijn geen deelneming c.q. verbinding in de zin van de Woningwet:
•
•

Stichting De Herberg Zwolle en Omgeving
Stichting Vrouwenopvang

In 2016 zijn de volgende deelnemingen c.q. verbindingen opgeheven:
• Stichting Gereglementeerd Eigendom
• VOF Berkum Veldhoek
•

Tussen De Verlaten B.V.

Eind 2016 resteren de volgende deelnemingen c.q. verbindingen:
Stichting Beheer Bijzondere Woonvormen
De Stichting Beheer Bijzondere Woonvormen (opgericht door SWZ, deltaWonen en Openbaar
Belang) is eind 2016 nog steeds een slapende stichting. Bij de oprichting bestond de gedachte
om in deze stichting gezamenlijke projecten van de drie woningcorporaties onder te brengen.
Dit is nooit gebeurd. Het eigen vermogen in de stichting is nihil en er bestaan geen onderlinge
financiële verplichtingen tussen SWZ en de stichting. De omzet en het resultaat zijn in 2016
nihil. Er zijn geen aanvullende zekerheden gesteld ten aanzien van deze stichting, waardoor
het risico zich beperkt tot de eventuele activiteiten van de stichting. Inmiddels is besloten
deze stichting op te heffen.
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 2016 waren er 36 van de 100 woningen verkocht). 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 gemaakte kosten voor tuinonderhoud worden volledig doorberekend aan de kopers in dit
complex en aan SWZ. Het behaalde resultaat in 2016 in de stichting is nihil. De risico’s in
deze stichting beperken zich tot het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijk groen.
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, waarvan het bestuur
wordt gevormd door SWZ en Landstede. De lening u/g wordt in onze jaarrekening
verantwoord.

Jaarverslag 2016

120

