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GOED WONEN
SallandWonen werkt voortdurend aan het realiseren van betaalbaar en
duurzaam wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen
voorzien. Onze huurders staan hierbij centraal.
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van woningstichting SallandWonen. Onze focus lag in het
verslagjaar op:
- luisteren naar onze klanten;
- verbeteren van onze dienstverlening;
- bevorderen van betaalbaar en duurzaam wonen;
- herijking van ons strategisch plan;
- implementeren van de privacywetgeving;
- ontwikkelen van een basiswoning;
- optimaliseren van de ICT;
- verder implementeren van risicomanagement.
In dit verslag, het bestuursverslag conform de nieuwe Woningwet, verantwoorden wij ons
over onze activiteiten, geven wij inzicht in de manier waarop wij zijn omgegaan met
governance en presenteren wij de jaarrekening.
Luisteren
Samen met huurders en onderhoudspartners zijn wij in gesprek gegaan over dienstverlening.
We hebben geluisterd naar elkaar en hebben nieuwe inzichten gekregen die de
dienstverlening kunnen verbeteren. Tijdens het uitvoeren van grootschalig onderhoud hebben
wij actief de ervaringen van huurders opgehaald en waar mogelijk meteen aanpassingen
doorgevoerd. Medewerkers zijn met onze vakmannen meegegaan om in de praktijk te
ervaren hoe het afhandelen van reparaties gaat en wat de huurder en de vakman meemaken.
Wij leggen steeds meer klantcontacten vast om de klant beter en sneller te helpen.
We hebben ook geluisterd naar de wens van onze huurders voor betaalbaar en duurzaam
wonen. De jaarlijkse huurverhoging is ook dit jaar weer beperkt gebleven tot gemiddeld
inflatievolgend waarbij daarnaast ruim 400 huurders een huurverlaging kregen. Via groot
onderhoud zijn 53 woningen in de gemeente Olst-Wijhe grondig opgeknapt en verbeterd naar
een energie-index van gemiddeld 1,2 (label A). We hebben in 2018 € 1,3 miljoen
geïnvesteerd in duurzaamheid, (2017 € 1,4 miljoen), wat heeft geresulteerd in een
verbetering van de energie index met 0,7 punt. Er zijn in het verslagjaar 448 woningen
voorzien van zonnepanelen. Ruim 1.400 van onze woningen zijn nu voorzien van
zonnepanelen.
Organisatie
Wij hebben in 2018 de tijd genomen om ons Strategisch Plan te heroverwegen. Wij
concluderen dat het strategisch plan nog steeds de juiste focus aanbrengt en dat de doelen
onverminderd actueel zijn. Om de strategische doelen te kunnen halen zijn diverse
onderwerpen benoemd, die extra aandacht nodig hebben. Dit alles om er zeker van te zijn dat
we de doelen ook echt voor 2021 halen.
De doelstelling voor duurzaamheid hebben wij iets moeten bijstellen. SallandWonen
probeerde met heel veel extra inspanning gemiddeld label A voor 2021 te halen. Toen bleek
dat de extra inzet niet de gewenste resultaten opleverde, is besloten te zoeken naar andere
methodes om zo snel mogelijk op gemiddeld label A te komen, maar dat het voor 2021 niet
zal lukken is wel zeker. Eind 2018 is de gemiddelde energie-index van onze woningen 1,44.
Daarmee naderen we gemiddeld label B (1,40). De Aedesbenchmark laat zien dat
SallandWonen ook nu al zeer goede resulaten boekt waar het gaat om duurzaamheid. Wij
zijn koploper op het gebied van duurzaamheid. Onze inzet voor een veilige woning hebben
wij uitgebreid. Wij zijn gestart met het vervangen van open verbrandingstoestellen en de
controle van rookmelders.
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De klantwaardering blijft een aandachtspunt. Vanaf 2019 zetten wij extra in op de meting van
de klanttevredenheid. Met een nieuw systeem krijgen wij nog beter in beeld wat onze klanten
goed vinden en waar verbeteringen nodig zijn. De eerste resultaten geven een positief
resultaat en geven vooral veel inzicht in verbeterpunten. De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn
gedaald ten opzichte van vorig jaar. Een deel van de bedrijfslasten bestaat uit
huisvestingslasten. Door waarderingsmethoden liggen onze huisvestingslasten hoger dan
passend is bij de werkelijke waarde van ons kantoorpand. Afwaardering naar de lagere
waardering is door de richtlijnen van de jaarverslaglegging niet mogelijk.
Resultaat 2018
Het verslagjaar hebben wij afgesloten met een negatieve kasstroom van € 0,8 miljoen. De
oorzaken hiervan liggen in de grote uitgaven voor onderhoud in ons bezit en
belastingheffingen. Wij zien de heffingen en belastingen oplopen. In 2018 hebben we € 4,7
miljoen afgedragen aan verhuurderheffing en saneringsheffing en € 1,5 miljoen aan
vennootschapsbelasting. Dit is een stijging van € 2,4 miljoen ten opzichte van 2017. Het
vermogen van SallandWonen is gestegen. Dit komt voornamelijk doordat de waarde van ons
bezit op papier is gestegen. Bij de vaststelling van ons vermogen worden alle woningen die
wij bezitten gewaardeerd op de ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Dat betekent dat externe
taxateurs vaststellen wat de verkoopwaarde van de woning is in verhuurde staat. Door de
stijgende prijzen op de woningmarkt is ook de waarde van het bezit van SallandWonen
gestegen. Wij realiseren dit vermogen echter alleen op papier en kunnen dit vermogen niet
besteden omdat het, zoals dat heet ‘in de stenen zit’. Wij verhuren onze woningen in principe
en verkopen er maar een klein aantal per jaar.
Toekomst
De toekomst blijft onvoorspelbaar. De komende jaren blijven wij ons inzetten om te zorgen
dat we genoeg woningen hebben die voldoen aan de eisen van de toekomstige huurders.
Samen met de gemeenten zoeken wij actief naar gronden om te bouwen,
vernieuwingsmogelijkheden in nieuwbouw en transformatie van bestaande panden. Wij
verduurzamen door het isoleren van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen en
proberen projecten om te verduurzamen te versnellen waar mogelijk. Daarnaast bouwen wij
activiteiten die niet bijdragen aan onze kerntaken, waar mogelijk, af.
De oplopende bouwkosten en het gebrek aan bouwpersoneel baren ons zorgen. Ook wij
merken dat bouwprojecten financieel lastig van de grond komen door de stijgende
stichtingskosten in combinatie met de maandhuur die wij ervoor willen vragen. Wij zijn er
immers voor die mensen die een beperkt budget hebben en aanspraak doen op huurtoeslag.
Wij willen onze woningen betaalbaar houden. Door de inzet op betaalbaarheid dekt de
huurprijs niet de kosten voor bouwen en onderhouden van de woningen. Daarnaast willen wij
onze bestaande woningen waar nodig verduurzamen en waar mogelijk dit proces versnellen.
Terwijl onze kosten exponentieel stijgen, stijgen ook de afdrachten aan de overheid
(verhuurderheffing en vennootschapsbelasting). Hierdoor kan dat deel van ons geld niet
worden besteed aan de volkshuisvesting in Salland. De overheid controleert onze activiteiten
ook uitgebreid. Dat snappen we gezien de geschiedenis van onze sector, maar de oplopende
administratieve lasten die daarmee samenhangen zijn wel zorgelijk. Onze inzet hangt ook
nauw samen met de continuïteit van de organisatie. Waar mogelijk besparen wij kosten,
zodat wij maximaal kunnen inzetten op onze missie.
Wij merken dat het belangrijk is om als organisatie blijvend rekening te houden met meerdere
scenario’s voor de toekomst. Dat vraagt wendbaarheid van een organisatie. We richten onze
organisatie zo in dat wij die wendbaarheid bereiken. Als de korte en de lange termijn elkaar
lijken te bijten, kiezen we in elk geval voor financiële continuïteit van de organisatie op de
lange termijn. We bouwen en beheren immers niet alleen voor de huurders van nu en
morgen, maar ook voor de huurders in de tientallen jaren die komen. Daarom sturen we op
het in stand houden van onze eigen vermogen, rendement en financiële kengetallen.
De maatschappelijke omgeving verandert voortdurend. Technologische ontwikkelingen en
digitaliseringsmogelijkheden maken dat ons werk verandert. Op basis van een strategische
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personeelsplanning zijn de consequenties van deze veranderingen voor onze medewerkers
besproken. Wij bieden veel ruimte aan medewerkers die zich willen ontwikkelen. Het
strategische personeelsplan draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van- en kunnen
anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen of die wij zelf initiëren.
Ten slotte
Met trots kijk ik terug op afgelopen jaar. In het bijzonder wil ik de grote betrokkenheid van de
medewerkers noemen. Met elkaar werken we hard aan het behalen van de doelen uit ons
Strategisch Plan. Ook het samen met onze belanghouders werken een betere dienstverlening
aan onze huurders geeft energie. Door deze samenwerking realiseren we met elkaar nog
meer dan wanneer we er alleen voor zouden staan.
Ik heb veel waardering voor de inzet van onze medewerkers en belanghouders. Samen met
onze Raad van Commissarissen hebben wij met begrip voor elkaar en de focus op de juiste
doelen, mooie resultaten bereikt. Hoewel het werk nooit af is en het altijd beter kan, staat
SallandWonen er goed voor.

Marijke Kool
directeur-bestuurder
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Eén van de personeelsbijeekomsten over het strategisch plan van SallandWonen. Samen ideeën bedenken.

1.

STRATEGISCH KADER

Het strategisch plan ‘Omdat goed wonen belangrijk is’ bepaalt het
strategisch kader voor SallandWonen. In dit plan presenteren wij onze
strategische doelen die wij hebben vertaald naar 12 prestaties die wij voor
2021 willen realiseren .
Wij hebben prestaties benoemd voor dienstverlening, betaalbaarheid, duurzaamheid,
portefeuillesamenstelling, governance, bedrijfslasten, medewerkerstevredenheid en financiën.
Jaarlijks monitoren wij of de activiteiten die wij ondernemen bijdragen aan het realiseren van
deze prestaties.
Visie
Wij vinden het belangrijk dat wonen betaalbaar is. Wij geven invulling aan dit speerpunt door
te kijken naar huurprijs, energielasten en servicekosten van onze woningen. Duurzaamheid is
hierbij een leidend principe. Onze huurders staan centraal. Wij staan dicht bij onze klanten en
weten wat er onder hen leeft. Onze bestaansreden is en blijft de verantwoordelijkheid voor
goede huisvesting van mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien in de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Er is extra inzet voor mensen met een zorgvraag of voor
mensen die uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen. Ook zorgen wij voor de
leefbaarheid in de directe omgeving van ons bezit. Hierbij werken wij vanuit de kracht van
onze kernen met onze partners aan het versterken van die kernen. We werken intensief
samen met de gemeenten, de huurdersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties
in ons werkgebied, om invulling te geven aan deze bestaansreden.
Wij zijn ons continu bewust van het feit dat wij werken met geld van de huurders. Wij werken
zo efficiënt mogelijk en doen uitsluitend dát werk, dat van belang is voor onze (toekomstige)
huurders. We richten onze organisatie zo in dat deze wendbaar is bij veranderingen. Een
belangrijke randvoorwaarde is financiële continuïteit van de organisatie op de langere termijn.
Missie
Wij werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder
goed in kunnen voorzien.
Strategische doelen
Voor de periode tot 2021 hebben wij strategische doelstellingen geformuleerd:
1. We luisteren naar onze huurders en bieden hen een goede dienstverlening.
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2. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit in een leefbare
omgeving.
3. Wij werken binnen de kaders van onze sociale opdracht aan een zo hoog mogelijk
financieel rendement.
4. Wij zetten in op het verlagen van bedrijfslasten en een efficiënte inzet van onze middelen
voor nieuwbouw en onderhoud om zoveel mogelijk van onze kasstromen ten goede te
laten komen aan onze huurders.
5. Wij zetten in op de ontwikkeling en het werkplezier van onze medewerkers.
6. Onze medewerkers zijn verantwoordelijk en hebben ruimte om eigen beslissingen te
nemen.
Op basis van de strategische heroriëntatie van het Strategisch plan 2021 hebben wij in 2018
de volgende onderwerpen benoemd waar we de periode tot 2021 de focus op willen leggen:
kernwaarden, dienstverlening, onderhoud, duurzaamheid en begroten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
SallandWonen staat midden in de maatschappij en werkt met maatschappelijk geld. Dat
schept verplichtingen. Op verschillende manieren laten wij zien hoe wij invulling geven aan
deze verplichtingen.
Onze ambitie op het gebied van wonen wordt bepaald door de maatschappelijke opgaven in
ons werkgebied. In nauwe samenwerking met de gemeenten en huurders formuleren wij
beleid dat bijdraagt aan de opgaven voor betaalbaar en duurzaam wonen voor die mensen
die dat zelfstandig niet makkelijk kunnen realiseren. Ook zien wij kansen om een bijdrage te
leveren aan milieu, sociale en economische aspecten. Zo is ons duurzaamheidsbeleid zowel
gericht op het realiseren van een energieneutrale woningvoorraad, als op een reductie van
CO2 uitstoot. Ook zetten wij ons in om de zelfredzaamheid van huurders te vergroten.
Vanuit onze zorg voor de aarde is duurzaamheid voor ons een leidend principe bij onze
bedrijfsvoering. Wij proberen de belasting van de aarde te minimaliseren in onze bouwketen
en onze bedrijfsvoering. Wij zijn kritisch op onze eigen uitgaven en zetten in op economisch
verantwoord handelen door vernieuwde samenwerkingsvormen aan te gaan.
Ons doel is om zoveel mogelijk van onze kasstromen ten goede te laten komen aan goed
wonen in ons werkgebied.
Jaarverslag 2018
In de begroting 2018 hebben wij, op basis van onze visie en de volkshuisvestelijke opgaven
voor Salland, 52 prestaties benoemd die wij in 2018 wilden realiseren. In bijlage 1
verantwoorden wij in één overzicht deze prestaties.
Hoe wij in 2018 invulling hebben gegeven aan het strategisch plan en de volkshuisvestelijke
opgaven, leest u in de volgende hoofdstukken. Waar relevant begint het hoofdstuk met het
strategisch doel, de daarbij horende prestatie voor 2021 en de realisatie over 2018.
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2.

BELANGHOUDERS

Samenwerken met partijen is een voorwaarde om invulling te geven aan de
opgaven die wij formuleerden in ons strategisch plan. Wij werken intensief
samen met de gemeenten en de huurdersorganisaties in ons werkgebied.
Daarnaast betrekken wij andere belanghouders bij de uitwerking van onze
doelen.
Onze belanghouders spreken ons aan op onze inzet voor Salland en haar bewoners. Hoe
leveren wij onze bijdrage aan de leefbaarheid in ons werkgebied op het terrein van wonen,
duurzaamheid en betaalbaarheid?

2.1
In gesprek met belanghouders
In 2018 hebben wij een vervolg gegeven aan onze gesprekken over strategische
onderwerpen met onze klanten: de huurders en andere belanghouders. Een overzicht van
onze belanghouders vindt u op de www.sallandwonen.nl. Met een aantal belanghouders
hebben wij veelvuldig contact gehad gedurende het verslagjaar. In bijlage 2 staat een
overzicht van de belangrijkste gesprekspartners en de onderwerpen die zijn besproken. Onze
belanghouders zijn gedurende het verslagjaar op verschillende manieren betrokken bij het
uitwerken van het nieuwe strategisch plan.
Huurders
In het verslagjaar hebben we een bijeenkomst gehouden met het klantenpanel om de
kwalitatieve behoefte aan nultredenwoningen in beeld te brengen. Het onderwerp kwam voort
uit de prestatieafspraken die met de beide gemeenten en huurdersorganisaties zijn
opgesteld.
Belanghoudersbijeenkomsten
Zorgorganisaties
Wij overleggen actief met de zorgorganisaties waar we mee samenwerken. Dit om er voor te
zorgen dat de diverse verzoeken van zorgorganisaties voor huisvesting optimaal op elkaar
worden afgestemd. Nieuw is de deelname van de beide gemeenten aan dit overleg.
In het verslagjaar is een overleg gehouden waarbij ook het Zorgkantoor aanwezig was. In dit
overleg zijn afspraken gemaakt over de continuering van deze netwerkbijeenkomsten. Er is
afgesproken om regelmatig themabijeenkomsten te organiseren over onderwerpen in de
keten wonen, zorg en welzijn. De eerste themabijeenkomst is gehouden over de
samenwerking in Schuilenburg. Hierbij is de praktijk van de samenwerking tussen
SallandWonen als verhuurder en de diverse zorgpartijen die in Schuilenburg actief zijn,
toegelicht aan de andere deelnemers. Voor 2019 staan drie themabijeenkomsten gepland.
Naast de gezamenlijke bijeenkomsten zijn diverse individuele gesprekken gevoerd met
zorgorganisaties. Meestal ging dat over het scheiden van wonen en zorg en welke invloed dat
heeft op de af te sluiten huurovereenkomsten. Ook het aanpassen van de woongebouwen
naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg kwam aan
de orde.
Belanghoudersdag
In oktober is de belanghoudersdag gehouden die in het teken stond van dienstverlening bij
diverse vormen van onderhoud. Voor deze dag waren vertegenwoordigers van de bedrijven
waarmee we samenwerken uitgenodigd. Ook waren een afvaardiging van de huurders en de
beide huurdersorganisaties aanwezig.
We kijken terug op een geslaagde dag. Gemeenschappelijk vonden we het een meerwaarde
dat onze zakelijke belanghouders en onze huurders met elkaar de discussie aangingen.
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Gezien dit succes zoeken we naar een goede manier voor structurele afstemming tussen
huurders, uitvoerders en SallandWonen.
Plaatselijk Belangen
Met het Plaatselijk Belang (PB) Den Nul en Belangengroep Beter Boskamp is er overleg
geweest over het grootschalig onderhoud in beide kernen. Met PB Nieuw Heeten is
gesproken over de woonruimteverdeling en mogelijke nieuwbouwlocaties. Daarnaast is met
PB Heeten een pilot verder uitgewerkt. Dit betrof het splitsen van een eengezinswoning naar
twee woningen voor een- en twee persoonshuishoudens. In goed overleg is besloten om niet
tot uitvoering van deze pilot over te gaan. De bezwaren van de omwonenden in combinatie
met de oplopende kosten en alternatieve huisvestingsmogelijkheden waren de redenen
hiervoor.
Voorlichting en adviescommissie Raalte
SallandWonen stemt nieuwbouwprojecten af met de Voorlichting en Adviescommissie (VAC).
Met het VAC Raalte is overleg geweest over Woon Kwaliteit Onderzoek (WKO) dat zij
uitgevoerd heeft in het appartementencomplex De Haere in Heino. Het VAC heeft hiervan
destijds de bouwtekeningen beoordeeld en was benieuwd of de bewoners enkele jaren later
tevreden zijn met hun woning. De bewoners waarderen de woning met een 8 en gaven hierbij
enkele aandachtspunten. Wij nemen de bevindingen uit dit onderzoek mee bij de toekomstige
beoordeling van bouwtekeningen.

2.2
Huurdersvertegenwoordiging
Er zijn twee huurdersorganisaties actief in ons werkgebied: Huurders Vereniging Salland
(HVS) en Huurders Belangen Salland (HBSalland). De samenwerking met beide organisaties
verloopt goed. De laatste jaren is het overleg en de samenwerking met de
huurdersvertegenwoordiging geïntensiveerd, onder andere met betrekking tot de
prestatieafspraken. Dit vraagt veel betrokkenheid van de organisaties.
Met beide huurdersorganisaties heeft, apart van elkaar, een bestuurlijke overleg
plaatsgevonden. Ook hebben wij diverse beleidsonderwerpen besproken tijdens gezamenlijke
overleggen, zoals:
- de privacy van onze huurders;
- basiskwaliteit van de woningen;
- gezamenlijke inzet op duurzaamheid;
- hoe om te gaan met klachten van huurders;
- aanpak verwijderen open verbrandingstoestellen;
- schuldpreventie door inzet van de voorzieningenwijzer.
Daarnaast zijn de huurdersorganisaties actief betrokken bij de opzet van de
belanghoudersdag.
Samen met de huurdersverenigingen en de gemeente Raalte hebben wij een gesprek gehad
over de zorgen van de huurdersverenigingen over toenemende overlast in de gemeente. Bij
de gemeente Raalte en SallandWonen wordt niet zozeer een toename als wel een
verzwaring van de overlast waargenomen. Dit is gevolg van de ontwikkelingen in de
maatschappij. In tabel 1 ziet u een overzicht van adviesaanvragen en beleidsonderwerpen.
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De ondertekening van de prestatieafspraken door SallandWonen, Huurdersvereniging Salland, Huurders Belangen
Salland en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.
Tabel 1: Overzicht adviesaanvragen en beleidsonderwerpen 2018
Onderwerp
Status
Reactie HVS
Rapportage
Woonruimteverdeling
2017
Jaarverslag 2017

Ter informatie

Huurverhoging 2018

Voor advies

Kaders huurbeleid 2019
Bijdrage volkshuisvesting
2019
Herbenoeming lid
klachtenadviescommissie
op voordracht van
huurdersverenigingen
Prestatieafspraken 2019
Sloop 20 woningen
Olsterkampweg in Olst
Jaarplan 2019 met
meerjarenbegroting

Ter informatie

Reactie HB
Salland

Besluit SallandWonen

Geen reactie
ontvangen
Positief

Voor advies

Geen reactie
ontvangen
Positief, met
aanvullend
verzoek
Positief

In samenwerking
opgesteld
Voor advies

Positief

Positief

Vastgesteld conform
voorstel

Positief, verzoek
voor overleg

Positief,
verzoek voor
overleg

Vastgesteld na overleg
conform voorstel

In samenwerking
opgesteld
Voor advies

Positief

Gemotiveerd
vastgesteld conform
voorstel
Vastgesteld conform
voorstel

Ter informatie

2.3
Prestatieafspraken 2019
Op 13 december 2018 zijn de jaarafspraken voor 2019 ondertekend door de gemeenten, de
huurdersorganisaties en SallandWonen. De betrokken partijen werken samen in een
partnerschap aan de prestatieafspraken.
In de kaderafspraken 2017-2021 is vastgelegd hoe deze samenwerking vormgegeven wordt.
Jaarlijks worden de kaderafspraken geconcretiseerd in jaarafspraken, de zogeheten
prestatieafspraken. In 2018 is voor 1 juli een bod uitgebracht waarin is weergegeven hoe wij
in 2019 willen bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven van de gemeenten. Wij hebben
onze samenwerkingspartners uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan.
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In bijlage 2 is per gemeente aangegeven hoe wij gedurende het verslagjaar een bijdrage
hebben geleverd aan de volkshuisvestelijke opgaven. Over de voortgang van de afspraken is
gedurende het jaar overleg geweest.
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3.

DIENSTVERLENING

Onze huurders willen boven alles dat de basisvoorwaarden goed geregeld
zijn: een kwalitatief goede woning in een prettige woonomgeving tegen een
betaalbare prijs. Als er een probleem of vraag is , moeten wij dat snel en
adequaat oplossen. We hechten aan zeggenschap voor huurders. We zijn
een organisatie die kwalitatief groeit en st eeds verbetert.

Strategisch doel
We luisteren naar onze huurders en bieden hen een goede dienstverlening.
Prestatie 2021
Klanten waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 8.

Gerealiseerd 2018
7,4

In het verslagjaar lag de focus op het benoemen van onze drijfveren: wat willen wij bijdragen
aan het wonen van onze huurders, waarom doen wij de dingen zoals we ze doen. Samen zijn
wij tot de conclusie gekomen dat wij een bijdrage willen leveren aan een (veilig) (t)huis voor
de huurders.
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig en zo willen wij onze huurders behandelen,
met een open blik. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, zijn wij gezamenlijk
verantwoordelijk. We werken met kaders waarbinnen ruimte is voor de best passende
invulling1 en niet vanuit een systeemwereld.

3.1
Huurder centraal
Wij willen de klant centraal stellen en niet de regels en procedures. Wij hebben het afgelopen
jaar hier actief op ingezet door in gesprek te gaan met onze huurders, te luisteren naar hun
verhaal vanuit de houding ‘Wat kunnen wij voor u doen?’. Het belangrijkste is dat huurders
een prettig en tevreden gevoel ervaren bij SallandWonen.
Maand van het gesprek
Medewerkers van de afdeling Vastgoed zijn in november in gesprek gegaan met huurders.
Deze huurders hadden een afspraak met een vakman van ons voor het uitvoeren van een
reparatie. Een mooi moment om als collega eens te kijken hoe het in de praktijk werkt en van
huurders te horen wat zij van ons vinden. Een leerzaam moment, bleek wel uit de opgedane
ervaringen. De huurders gaven aan tevreden te zijn. De collega’s zagen kansen voor
verbeteringen, vooral om reparatieverzoeken efficiënter af te handelen. Zo blijkt dat de
keuzes gemaakt bij onderhoud of nieuwbouw, niet altijd handig zijn voor de vakman. Ook is
een goed omschreven reparatieverzoek belangrijk voor een efficiënte afhandeling. Aan een
oplossing wordt gewerkt: we onderzoeken de mogelijkheid om foto’s toe te voegen bij het
indienen van een reparatieverzoek. In 2019 gaat een andere groep collega’s in gesprek met
huurders.
Vastleggen klantcontacten
Ter ondersteuning voor onze contacten met klanten is het belangrijk om contactmomenten
goed vast te leggen. Dit helpt ons om huurders beter van dienst te zijn, wat de kans op een
goede waardering van de klant verhoogt. Elke collega weet welke vraag de huurder heeft
gesteld en wat de stand van zaken is met het beantwoorden van de vraag. Daarnaast geeft
het vastleggen van contactmomenten ons de mogelijkheid om actief te sturen op een
adequate afhandeling van de vraag.

1

Dit wordt ook wel werken vanuit de bedoeling en leefwereld genoemd.
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Een compliment van een bewoner: ‘Onze keuken is geheel naar onze tevredenheid gerenoveerd. We zijn
ontzettend blij met de nieuwe keuken. Er is vakwerk geleverd!’
bedanken voor uw inzet. Sallandwonen krijgt een dikke pluim!

Klantwaardering 2018
Wij nemen deel aan de Aedesbenchmark en hebben via een QuickScan de klantwaardering
voor onze dienstverlening in beeld gebracht. In de eerste helft van het jaar zijn huurders
maandelijks gevraagd naar hun waardering voor onze dienstverlening. De vragen gingen over
het betrekken van een woning, het uitvoeren van reparatieverzoeken en het verlaten van de
woning. Gemiddeld waarderen huurders ons met een 7,4 voor de dienstverlening.
Continu verbeteren van de dienstverlening
SallandWonen wil continu inzicht in de waardering van de klant voor onze dienstverlening. In
2018 hebben wij een selectietraject doorlopen om een onderzoeksbureau te vinden dat ons
hierbij gaat ondersteunen. De uitkomsten van de onderzoeken worden vertaald in concrete
verbetervoorstellen. Wij hebben het bedrijf Inceptivize geselecteerd. Vanaf 2019 starten wij
met het continu meten van de klantwaardering voor onze dienstverlening volgens hun
methode.
Complimenten en klachten
SallandWonen houdt een klachten- en complimentenregistratie bij. In 2018 zijn 15
complimenten, 8 tips en 68 klachten ontvangen. Het merendeel van de klachten gaat over de
kwaliteit van onze dienstverlening. Ook is SallandWonen lid van de onafhankelijke regionale
klachtenadviescommissie.
De complimenten gaan over de prettige manier waarop medewerkers klanten hebben
geholpen. De tips lopen uiteen van parkeren, schoonmaken, onderhoud tot website. De
klachten gaan over het niet voortvarend afhandelen van vragen, het uitvoeren van
werkzaamheden, de staat van de woning bij sleuteluitgifte en de dienstverlening in het
algemeen.
De regionale klachtenadviescommissie heeft in 2018 tien klachten over SallandWonen
ontvangen. Twee zaken waren per 31 december 2018 nog niet afgerond. Van de overige acht
zaken zijn er zes alsnog in goed overleg afgehandeld. Twee zaken (drie onderwerpen)
hebben geleid tot een zitting. De klachtenadviescommissie heeft als volgt geadviseerd:
- gehorigheid woning: klacht is ongegrond verklaard;
- informatievoorziening isolatievervanging buitenspouwmuur: klacht is ongegrond verklaard;
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staat van onderhoud van de woning en regels accepteren van een voorkeurswoning:
klacht is deels ongegrond (staat van onderhoud) en deels gegrond verklaard (regels
rondom het accepteren van een voorkeurswoning).
Wij hebben inmiddels de regels voor het accepteren van een voorkeurswoning
(doorstroomwoning) veranderd conform het advies van de klachtenadviescommissie.

3.2
Bereikbaarheid
Een huurder kan met SallandWonen contact opnemen op de voor de huurder gewenste
manier. Wij zijn bereikbaar via:
- de website;
- telefonisch contact;
- persoonlijk contact op kantoor of in de wijk;
- contact via e-mail of brief;
- digitaal via social media.
Wij vinden het belangrijk dat de huurder keuze heeft. Om ons werk goed te doen zetten wij in
op digitale ondersteuning. Wij merken dat steeds meer mensen gebruik maken van onze
online dienstverlening.
Meten is weten
Om onze klanten goed te helpen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de manier waarop
klanten contact met ons opnemen. Met deze inzichten verbeteren wij de bereikbaarheid voor
onze klanten verder. In het verslagjaar zijn wij gestart met het bijhouden van de
klantcontacten.
Tabel 2: bereikbaarheidscijfers 2018
Contact via
Telefoon
Balie
Website

Gemiddeld per maand
2.452 telefoontjes
400 bezoekers
7.000 bezoekers

Digitale dienstverlening
In onze maatschappij is digitale dienstverlening niet meer weg te denken. SallandWonen is
continu de online dienstverlening aan het uitbreiden en verbeteren. Het vergroten van de
klanttevredenheid, de zelfredzaamheid en het aanbieden van maatwerk spelen een
belangrijke rol. Daarnaast zorgt de verschuiving naar digitaal werken voor efficiëntere
processen en een afname in de kosten. Wie wil, kan veel digitaal regelen en afhandelen.
Maar wie dat niet wil of kan, kan ook via persoonlijk contact (bezoek en telefoon) bij ons
terecht.
Gedurende het verslagjaar weten steeds meer mensen ons digitaal te vinden. Eind 2018
maakt 45% van de huurders gebruik van ons huurdersportaal. Dat is meer dan wij hadden
verwacht.
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De opgepluste woningen na het onderhoud in de Bloemenbuurt in Boskamp. Op de foto ziet u de
Geraniumstraat.

4. BETAALBAAR, KWALITEIT EN LEEFBAARHEID
Wij willen dat onz e huurders wonen in betaalbare woningen met een goede
basiskwaliteit. We investeren in onderhoud en nieuwbouw . Wij werken
samen met partners in ons werkgebied en dragen zorg voor de leefbaarheid
in de grote en de kleine kernen in de directe omgeving van ons bezit.

Strategisch doel:
We zorgen voor voldoende betaalbare woningen van een goede kwaliteit in een leefbare omgeving.
Prestaties 2021
70% van de huurwoningen heeft een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen.
De woningvoorraad heeft een gemiddeld energie index van 1,40 (label B).2
90% van de woningvoorraad heeft een groen energielabel (C of hoger). 3
De omvang van onze woningportefeuille bouwen wij af naar 5.130 in 20274.
30% van de woningvoorraad bestaat in 2027 uit nultreden woningen nabij voorzieningen5

Gerealiseerd 2018
90%
1,44
83%
5.379
25%

In het verslagjaar zijn wij actief aan de slag gegaan om onze inzet op betaalbaar en
duurzaam wonen te vergroten. Voor wat betreft betaalbaarheid hanteren wij al een aantal jaar
een inflatievolgende huurverhoging waarbij de kwaliteit van de woning meetelt in de hoogte
van de huurverhoging. Daarnaast zijn wij op zoek gegaan naar een innovatief betaalbaar
woonconcept. We hebben een ontwerp voor een standaard nieuwbouwwoning uitgewerkt.
Ook zijn we aan de slag gegaan met nieuwe initiatieven rond veilig wonen.

2

Ambitie is in 2018 bijgesteld van 1,2 naar 1,4.
Door aanpassing van de ambitie voor de gemiddelde energie-index is ook deze ambitie gewijzigd van 95 naar 90%.
4 Ambitie in 2018 bijgesteld van 2025 naar 2027.
5 Ambitie is in 2018 bijgesteld van realisatie in 2025 naar 2027. Om dit doel te realiseren gaan wij de geraamde 30%
nultreden tevens invullen met een product dat voor meerdere doelgroepen geschikt is of geschikt te maken is.
3
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Het portefeuilleplan 2015-2025 hebben wij geactualiseerd op basis van recente
ontwikkelingen. Op basis van demografische ontwikkelingen is de deadline voor het behalen
van de wensportefeuille verlengd tot 2027. Verder is vastgelegd dat nieuwbouw ook plaats
vindt op uitbreidingslocaties. In de kleine kernen passen we maatwerk toe, waarbij
nieuwbouw mogelijk is op voorwaarde dat het aantal huurwoningen niet toeneemt.

4.1
Betaalbare woningen
In ons streven naar betaalbare woningen voor onze woningzoekenden en zittende huurders
hebben wij in 2018 de volgende prestaties geleverd.
Woningzoekenden en verhuizen
We zien veel activiteit op de huurmarkt. In het verslagjaar hebben 1.296 woningzoekenden
gereageerd op het woningaanbod. Van deze groep staan er eind 2018 nog 846
ingeschreven. In 2018 hebben wij bij 442 woningen een nieuw contract afgesloten. In 428
gevallen betrof het een nieuwe huurder, bij 14 adressen is het contract overgegaan van de
zorginstelling naar de cliënt. Van de 428 nieuwe huurders hebben er 24 een
nieuwbouwwoning betrokken. In 2018 is in 7,5%[1] van onze bestaande zelfstandige woningen
een nieuwe bewoner gekomen.
Toewijzen op basis van inkomen
De nieuwe Woningwet schrijft voor dat wij minimaal 80% van onze vrijkomende sociale
woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798,-. Maximaal
10% mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.798,- en
€ 41.056,-.
Van de 442 nieuwe huurcontracten die in 2018 door ons zijn uitgegeven, zijn 428 woningen
sociaal verhuurd en 14 woningen in de vrije sector. De verdeling van de sociaal verhuurde
woningen is als volgt:
- 94,5% aan huurders met een jaarinkomen lager dan € 36.798,- 3,5% aan huurders met een inkomen tussen € 36.798,- en € 41.056,- 2% aan huurders met een inkomen gelijk en hoger dan € 41.056,De gemiddelde huurprijs van de sociale verhuringen bedroeg € 554,16.
Loting
SallandWonen biedt naast het aanbodmodel woningen via loting te huur aan. Loting passen
wij toe om de kansen voor starters en spoedzoekers te vergroten. Doel is om gemiddeld één
woning per week via loting aan te bieden. In het verslagjaar zijn 46 woningen via loting
aangeboden.
Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moet 95% van de nieuwe huurders die huurtoeslaggerechtigd is, een
passende woning aangeboden worden. Dit houdt in dat de huur van een woning voor deze
doelgroep niet meer mag bedragen dan de huurgrenzen van de huurtoeslag. Deze
huurgrenzen zijn afhankelijk van de huishoudsamenstelling en bedragen maximaal € 640,14.
Van deze groep woningzoekenden is 100% passend toegewezen.
In 2018 is 90% van het woningaanbod verhuurd met een huurprijs tot maximaal € 640,14 (de
tweede aftoppingsgrens van de huurtoeslag).
Voorkeurswoning/doorstroomwoning
In 2016 hebben wij de ‘voorkeurswoning voor zittende huurders’ geïntroduceerd. Weet een
woningzoekende dat de huur wordt opgezegd van de woning waar zijn of haar voorkeur naar
uitgaat, dan kan hij dit melden. De woningzoekende krijgt de vrijkomende woning
aangeboden, waarna zijn woning te huur wordt aangeboden. In 2018 hebben 23 huurders

[1]

De mutatiegraad op basis van de definitie van Corpodata (inclusief onzelfstandige wooneenheden) is 7,5%.
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De heer en mevrouw Mulder wonnen met hun aanvraag voor zonnepanelen 3 maanden gratis Zonnestroom.

(5% van het totaal aantal verhuringen) gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De regeling is
in het najaar van 2018 geëvalueerd. We hebben besloten de regeling om te zetten in regulier
beleid. We noemen deze regeling vanaf 2019 doorstroomregeling.
Woonlasten
SallandWonen streeft naar betaalbaar wonen. In ons Strategisch Plan komt hierbij het belang
van sturen op woonlasten duidelijk naar voren. Wonen moet betaalbaar zijn, waarbij we niet
alleen kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energielasten en servicekosten. Om te
sturen op betaalbaarheid en woonlasten is het belangrijk om inzichten te hebben. Dit betekent
dat we zo goed mogelijk het energieverbruik van ons bezit in beeld willen brengen, maar ook
het budget dat onze klant beschikbaar heeft om te wonen.
We hebben daarom in 2018 een woonlastenmodule afgenomen en hebben in beeld laten
brengen wat onze huurders aan woonlasten kunnen betalen. Hierbij onderzoeken we ook of
het mogelijk is te adverteren met woonlasten en of het mogelijk is woningzoekenden een
betaalbaarheidsadvies te geven. Deze materie vraagt zorgvuldig onderzoek en zorgvuldige
besluitvorming. Daarnaast is het verhuurproces gewijzigd met betrekking tot verduurzamen.
Om deze redenen is besluitvorming over verder implementeren van het sturen op woonlasten
uitgesteld tot 2019.
Huurbeleid
SallandWonen kiest voor een gematigd huurbeleid, waarbij de gemiddelde huurverhoging
gelijk wordt gesteld aan de inflatie. Wij passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.
In 2018 hebben wij de huurverhoging opnieuw laten bepalen door de kwaliteit van de woning,
uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale
huurprijs die wij mogen vragen voor de woning. Woningen waarvan de huidige huurprijs veel
lager is dan de maximale huurprijs, krijgen een hoger huurverhogingsvoorstel dan woningen
die al dichter bij de maximale huurprijs zitten. Voor 2018 betekende dit een gemiddelde
huurverhoging van 1,4%, waarbij de maximale huurverhoging 2,1% was.
Om invulling te geven aan het passend toewijzen heeft SallandWonen woningen aangewezen
die bestemd zijn voor huurders met een laag inkomen. Komt één van deze woningen vrij
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doordat de huur wordt opgezegd, dan wordt de hoogte van de nieuwe huurprijs bepaald door
de grenzen die de wet stelt en niet door de kwaliteit van de woning. Voor een deel van onze
huurders betekende dit dat de woning die ze nu huren, na verhuizing tegen een lagere
huurprijs wordt aangeboden. Bij deze groep huurders is de huur bij de jaarlijkse
huurverhoging eenmalig verlaagd.
Wij plaatsen zonnepanelen op huurwoningen, waarbij huurders een contract aangaan voor
het afnemen van zonnestroom. De afspraak is dat de bijdrage voor zonnestroom en de
geplaatste zonnepanelen geen onderdeel uitmaken van de huurprijs en de jaarlijkse
huurverhoging.

4.2

Voorkomen huurschulden

Huurachterstanden
De huurachterstand voor zowel zittende als vertrokken huurders is in het afgelopen jaar
gedaald met 23,34 % naar € 507.441,- in 2018. Dit is 1,34 % ten opzichte van de totale
jaarhuur. Van de zittende huurders hadden 220 huurders een achterstand van meer dan
€ 50,-. Dit aantal is iets hoger dan in 2017.
SallandWonen hanteert een strakke procedure om de huur op tijd te incasseren. De focus
van de activiteiten ligt op het begin van het ontstaan van een eventuele achterstand.
Geprobeerd wordt om in een zo vroeg mogelijk stadium persoonlijk in contact te komen met
de huurder. Dit doen wij telefonisch of door een bezoek aan huis. Dit werkt vaak beter dan
een brief. Ook het corresponderen per mail levert vaker contact op. Daarnaast benaderen we
onze huurders via WhatsApp. Dat levert meer respons op dan de traditionele werkwijze.
Ontruimingen
Ondanks de strakke procedure rond de huurincasso zijn in het verslagjaar 18 aanzeggingen
tot ontruiming gedaan. In één situatie was de reden van aanzegging hennepteelt. Bij de
overige aanzeggingen was de reden een betalingsachterstand. Door onze inzet om, na de
aanzegging tot ontruiming, nog tot afspraken te komen, zijn twaalf uitzettingen voorkomen. Bij
de resterende zes huurders is de ontruiming uitgevoerd, waarbij het in één geval ging om een
garagebox. Bij één ontruiming ging het om een (eenouder)gezin. Alle huurders waren al
vertrokken voor de datum van ontruiming.
Voorzieningenwijzer
SallandWonen zet zich in voor betaalbaarheid van wonen. Hierbij hoort ook hulp geven aan
huurders met (problematische) schulden en inzetten op preventie van (problematische)
schulden. Wij werken daarbij samen met gemeenten, welzijnsinstellingen en
vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulpverlening.
Samen met de gemeente Raalte hebben wij een proefproject opgezet om 100 huishoudens
de kans te geven om hun financiën te laten doorlichten met behulp van de
Voorzieningenwijzer. Wij hebben hiervoor actief huurders benaderd om deel te nemen aan
deze pilot. In 2018 zijn 73 huishoudens bezocht. Gemiddeld is per huishouden een voordeel
te behalen van € 310,- per jaar. Het vaakst is er voordeel te halen bij het onderdeel zorg. Bij
75% van de bezochte huishoudens was de gekozen zorgverzekering niet de best passende.
De hoogste voordelen zijn te behalen bij de gemeentelijke regelingen: 21% heeft recht op een
regeling, maar maakt er geen gebruik van. De Voorzieningenwijzer ondersteunt, waar nodig,
met het aanvragen of het wijzigen van voorzieningen. Het proefproject wordt in 2019 afgerond
en geëvalueerd.

4.3
Kwaliteit
Wij werken aan een betaalbare en duurzame woningportefeuille. Met het strategisch
voorraadbeleid sturen wij op een woningportefeuille die aansluit bij de woningvraag van nu en
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in de toekomst. In het portefeuilleplan 2015-20256 staat de wensportefeuille geformuleerd,
vertaald in doelen. Jaarlijks beoordelen wij of de wensportefeuille nog passend is.
Investeringen in ons bezit zijn gericht op het verduurzamen, behoud van de kwaliteit of
verlengen van de levensduur.
Basiswoning
Het aantal één- en tweepersoonshuishoudens groeit sterk en die groei zet door. Deze
huishoudens zoeken vaak een woning die wat kleiner is dan de traditionele ééngezinswoning.
Bovendien zorgt een kleinere woning ook voor lagere woonlasten. Het resultaat is een
nieuwbouwwoning met een standaard indeling, het uiterlijk aanpasbaar aan de eisen van de
bouwlocatie en geschikt voor zowel jonge als oudere huurders met of zonder zorgvraag.
Deze woning kan eventueel in de fabriek gebouwd worden en op locatie gemonteerd. Dit
resulteert in een korte bouwtijd, minder kosten en minder afhankelijkheid van schaars
bouwpersoneel. Wij onderzoeken nog of dit concept goed toepasbaar is.
Routekaart CO2 neutraal woningbezit in 2050
Corporaties spraken in de Woonagenda met elkaar af dat iedere corporatie in 2018 een plan
van aanpak maakt om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Hiervoor heeft
Aedes een routekaart gemaakt.
SallandWonen heeft met deze routekaart in beeld gebracht hoe ambities, uitgewerkt in
scenario’s, zich verhouden tot de financiële mogelijkheden, zie tabel 3. Het
duurzaamheidsbeleid van SallandWonen is gericht op het maximaal isoleren van de schil en
het aanbieden van zonnepanelen. Dit blijft het uitgangspunt. Met het verduurzamen van het
vastgoed is slechts een deel van het vraagstuk op te lossen. Het andere deel moet worden
gezocht in het duurzaam opwekken van energie en alternatieve warmtenetten. Hiervoor is
samenwerken met andere partijen noodzakelijk.

6

Investering
(in mln.)

CO2 besparing

Meer investering
t.o.v. A (in mln.)

Extra CO2
reductie t.o.v. A

Tabel 3: overzicht financiële impact scenario’s routekaart

Scenario A

€ 53

47%

-

-

Scenario B

€ 192

58%

€ 139

11%

Scenario C

€ 139

61%

€ 86

14%

Scenario D

€ 329

93%

€ 276

46%

Geactualiseerd in 2018
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Woninginspecties worden uitgevoerd voorafgaand aan een groot onderhoudsproject.

Investeren in duurzaamheid
Ons doel was om voor 2021 ons bezit naar een gemiddelde energie-index van 1,2 (label A) te
krijgen. Bij de evaluatie van onze inzet op duurzaamheid kwamen wij tot de conclusie dat de
extra inzet niet het gewenste effect heeft op de gemiddelde energie-index. Ook was de
gewijzigde berekening van de energie-index niet voorzien bij het stellen van dit doel. Op basis
van deze evaluatie is ons doel bijgesteld naar een gemiddelde energie index kleiner dan 1,40
eind 2020.
Eind 2018 is de gemiddelde energie-index van ons bezit 1,44 (label C), waarbij 83% van de
woningen een energie-index heeft van 1,8 of lager.
In het verslagjaar zijn bij 441 woningen isolerende maatregelen getroffen. Deze maatregelen
vonden plaats bij:
41 woningen tijdens het uitvoeren van grootschalig onderhoud;
126 woningen tijdens het uitvoeren van gepland onderhoud;
83 woningen op verzoek van de huurder;
158 woningen tijdens het uitvoeren van onderhoud tussen twee verhuringen;
33 nieuwbouw woningen.
Naast isolerende maatregelen zijn bij 448 woningen zonnepanelen geplaatst.
Energiemonitor
SallandWonen neemt deel aan de energiemonitor SHAERE van Aedes. SHAERE staat voor
‘Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing’. Het is de officiele
monitor van het Convenant Energiebesparing Huursector. In het Convenant van 2012 is
afgesproken dat de corporatiewoningen in 2021 gemiddeld een Energie-Index van 1,25
hebben. Het landelijk gemiddelde van de Energiemonitor 2018 is 1,65. SallandWonen scoort
met 1,51 beter dan gemiddeld.
Kwaliteit van de woningen
Onderhoud van ons bestaand bezit vindt op diverse momenten plaats. Dagelijks gebeurt dit
via reparatieverzoeken, mutatieonderhoud en op verzoek van huurders. Daarnaast wordt het
uitgebreidere geplande onderhoud gedaan op basis van onze meerjaren
onderhoudsplanning. Het grootschalig onderhoud, waardoor de levensduur van de woning
wordt verlengd, voeren wij uit tijdens specifieke projecten. In 2018 is € 9,4 miljoen uitgegeven
aan onderhoud en € 4,3 miljoen geïnvesteerd in verbeteringen van woningen.
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Mutatieonderhoud
Wij reserveren per woning die vrijkomt na een verhuizing van de zittende huurder € 1.038,voor mutatieonderhoud, op voorwaarde dat de woning weer regulier wordt verhuurd. In 2018
kostte het onderhouden van een woning na de verhuizing van de zittende huurder gemiddeld
€ 1.068,-.
Woningverbetering op verzoek
Wij vervangen op verzoek van huurders keukens. Is de keuken 25 jaar of ouder, dan krijgt de
huurder een standaard keuken aangeboden. Is de keuken jonger, maar wel ouder dan 10
jaar, dan kan de keuken tegen afkoop van de resterende waarde worden vervangen. In 2018
zijn 98 keukens vervangen.
Huurders die ondersteuning van de gemeente vanuit de WMO krijgen, kunnen een aanvraag
doen voor een WMO aanpassing. In 2018 hebben wij 29 WMO aanvragen behandeld.
Daarnaast is het mogelijk om tegen een huurverhoging het wooncomfort te laten verbeteren.
In 2018 hebben we 144 aanvragen voor verbetering in behandeling genomen. De meeste
aanvragen gaan over doucherenovaties en duurzaamheid. Huurders kunnen verbeteringen
ook zelf uitvoeren. In 2018 zijn er 147 aanvragen geweest voor het zelf uitvoeren van een
verbetering.
De totale investering bedroeg € 333.273,-, waarvan € 22.982,- voor
duurzaamheidsverbeteringen. Deze investering wordt gedeeltelijk terugverdiend via een
huurverhoging.
Gepland onderhoud
Om de woningen kwalitatief op het gewenste niveau te houden, een sterke stijging van
reparatieverzoeken te voorkomen én het woongenot op peil te houden, voeren wij gepland
onderhoud uit. In 2018 zijn bij ruim 1.460 woningen planmatige werkzaamheden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit schilderwerk, gevelonderhoud, onderhoud
aan dakbedekking en goten en het vervangen van cv-ketels.
Het uitvoeren van gepland onderhoud vraagt om een goede afstemming tussen de
uitvoerende aannemer, de huurders en SallandWonen. Om dit traject te verbeteren, hebben
wij samen met schilderbedrijven afspraken gemaakt over de afstemming en communicatie.
Huurders ontvangen nu van SallandWonen, ruim voordat er gestart wordt met het onderhoud,
een brief met algemene informatie. Een week voordat er gestart wordt met het schilderwerk
bezorgt de schilder een informatiekaart bij de huurder met specifieke informatie en
contactgegevens.
Onderhoud Langkamp in Raalte
In de wijk Langkamp is de dakconstructie van 110 woningen verstevigd. Het ging hier om
100 huurwoningen en 10 koopwoningen. De koopwoningen waren voormalige huurwoningen
waarbij is geconstateerd dat de constructie tussen dak en gevel niet optimaal bleek te zijn.
SallandWonen heeft bij de huurwoningen deze werkzaamheden gecombineerd met een
aantal andere werkzaamheden, zoals isolerende maatregelen en buitenschilderwerk.
Daarnaast hebben wij 98% van de huurders bereid gevonden om zonnepanelen te laten
plaatsen door Wocozon. Na dit onderhoud hebben alle huurwoningen een energielabel A,
waarvan 10 zelfs een A+. Dit project is in ketensamenwerking met Mateboer Bouw
uitgevoerd. De huurders waardeerden dit project met een 8,2.
Grootschalig onderhoud
In 2018 is zowel in Den Nul als in Boskamp, beide gemeente Olst-Wijhe, grootschalig
onderhoud uitgevoerd. In Den Nul zijn 42 woningen opgeleverd. Bij de woningen zijn
energiebesparende voorzieningen uitgevoerd voor het comfort in de huurwoningen en om de
energierekening te laten dalen. De werkzaamheden in de wijk zijn uitgevoerd door
bouwbedrijf Salverda.
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Bij 42 woningen in Den Nul hebben we in 2018 onderhoud gepleegd. Daar zijn energiebesparende voorzieningen
uitgevoerd voor het comfort in de huurwoningen en om de energierekening te laten dalen.

In Boskamp loopt de uitvoering nog en zijn in 2018 de eerste 11 van in totaal 37 woningen
opgeleverd. Doel van de investering is het treffen van isolatiemaatregelen en het verbeteren
van het comfort. De woningen maken een flinke energiestap. Zo komt er betere dakisolatie,
wordt de spouwmuurisolatie aangevuld en verdwijnen de laatste stalen kozijnen met enkel
glas. Tegelijk komt er mechanische ventilatie. De badkamers worden vernieuwd en voorzien
van een toilet. De maatregelen leveren energiebesparing op, maar ook meer comfort.
Belangrijk, omdat de enquête heeft uitgewezen dat veel bewoners problemen ervaren met
vocht en tocht.
Gemiddeld zijn de woningen van energielabel C naar label A gegaan. Voor de bewoners
heeft het onderhoud voor de nodige overlast gezorgd, omdat er wordt gewerkt in de woning
terwijl de bewoners in de woning blijven wonen. Het ging hier om woningen die in de jaren
vijftig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Het project in Den Nul is afgesloten met gemiddeld
een 8,1 als waardering van de huurders.
Naast het uitvoeren van deze projecten zijn wij in 2018 gestart met de voorbereidingen voor
het onderhoud aan de huurwoningen in de wijk Westdorp in Raalte.
Toekomstige verhuurbaarheid
Door toevoeging van nieuwe woningen en gedeeltelijke verkoop en sloop van bestaande
woningen, werken wij aan verjonging van ons woningbestand. Ook zorgen wij zo voor meer
differentiatie in onze portefeuille. In het verslagjaar hebben wij kleinere huurwoningen
toegevoegd aan ons woningbezit door nieuwbouw en transformatie. Daarnaast hebben wij
eengezinswoningen verkocht.
Verkoop
In 2018 hebben wij 28 voormalige huurwoningen en een teruggekochte koopgarantwoning
verkocht, waarvan 16 in de gemeente Raalte en 13 in de gemeente Olst-Wijhe. 24 Woningen
zijn op de vrije markt verkocht en 5 woningen zijn verkocht aan de zittende huurder. De
verkoop van de woningen heeft een verkoopopbrengst van € 4.154.796,- opgeleverd. Naast
deze woningen zijn in het verslagjaar ook twee grondlocaties verkocht.
Aankoop
SallandWonen heeft een nieuwbouw appartementencomplex met 6 appartementen in Wijhe
aangekocht voor verhuur aan Stichting Ygdrasil. Ook is een voormalig bedrijfspand in Raalte
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gekocht voor herontwikkeling naar huurappartementen. Daarnaast hebben wij een woning
vanuit de koopgarantregeling teruggekocht.
Nieuwbouw
Op de voormalige locatie van de basisschool De Horizon aan het begin van de Westdorplaan
in Raalte, zijn in 2018 tweeëntwintig appartementen gerealiseerd. De realisatie van de
appartementen aan het zogenaamde Burgemeesterkwartier, maakt onderdeel uit van een
grotere herontwikkeling, waarin door ons eerder al vijf levensloopbestendige woningen zijn
gebouwd. De oplevering van de woningen liep vertraging op doordat er tijdens de bouw
schaarste was aan goede vaklieden. Ook zorgde de late aansluiting op de nutsvoorzieningen
(gas, water en licht) voor vertraging.
SallandWonen en de gemeente Raalte hebben samen aan de herontwikkeling van deze
locatie aan de Westdorplaan, in het centrum van Raalte gewerkt. Alle huurwoningen op deze
locatie zijn geschikt voor senioren, maar ook voor andere woningzoekenden.
In voorbereiding
In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om in 2019 te kunnen starten met de volgende
projecten:
- nieuwbouw Hartkamp in Raalte: nieuwbouw van 8 woningen geschikt voor de reguliere
verhuur aan 1- en 2-persoons huishoudens en geschikt voor langer zelfstandig thuis
wonen;
- transformatie De Werfhorst in Raalte: realisatie van 14 duurzame appartementen;
- nieuwbouw Zonnekamp Oost in Olst: realisatie van vier nieuwbouw huurwoningen;
- nieuwbouw wijk ’t Broeck in Broekland: realisatie van vier nieuwbouw huurwoningen;
- nieuwbouw wijk Veldegge in Heeten: realisatie van vier nieuwbouw huurwoningen.
Naast bovenstaande projecten is in het verslagjaar besloten om de huurwoningen aan de
Olsterkampweg in Olst te gaan slopen. De huurders zijn over dit voornemen geïnformeerd.
Grafiek 1: Woningbezit naar huurprijsklasse
5%

4%
9%

82%

goedkoop (t/m € 417,34)

betaalbaar (€ 417,34 t/m € 640,14)

middelduur (€ 640,14 t/m € 710,68)

duur (> € 710,68)

De voorraad betaalbare woningen is toegenomen van 77 naar 82%.
Grafiek 2: Woningbezit naar type
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4.4
Samenwerken aan leefbare buurten
Wij dragen bij aan de leefbaarheid in de grote en kleine kernen in de directe omgeving van
ons bezit. Dat doen we vooral voor onze eigen huurders en daardoor indirect voor de hele
gemeenschap in ons werkgebied. Ook dragen wij financieel bij aan de dak- en
thuislozenopvang De Herberg in Zwolle.
De woningwet duidt het begrip leefbaarheid door aan te geven welke bijdragen
woningcorporaties hieraan kunnen leveren. De bijdragen zijn te verdelen in drie categorieën:
1. Woonmaatschappelijk werk (achter-de-voordeur programma’s).
2. Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur.
3. Een schone, veilige leefomgeving zonder overlast.
Daarnaast begrenst de wet de leefbaarheidsbijdragen per kalenderjaar met een maximaal
bedrag in euro’s per woongelegenheid onder de liberalisatiegrens. SallandWonen heeft in
2018 gemiddeld € 116,- per woning uitgegeven aan leefbaarheid.
Overlast
SallandWonen zet zich in om overlast, waar mogelijk, te voorkomen of te beperken. Wij gaan
zelf actief de wijk in en gaan in gesprek met onze huurders. Daarnaast kunnen huurders voor
veel gevallen van overlast bij ons terecht. In het verslagjaar hebben wij zo’n 560 meldingen
van overlast geregistreerd, waarvan 174 meldingen over tuinonderhoud gingen. Wij merken
een verzwaring van de overlast, dit is een gevolg van de ontwikkeling dat steeds meer
mensen met een zorgvraag zelfstandig wonen. Met de gemeenten en hulpverlenende
instanties zijn wij continu in gesprek en nemen we samen maatregelen om escalatie te
voorkomen en de situatie beheersbaar te houden.
Buurtbemiddeling
Sinds 2012 is het project Buurtbemiddeling actief in de gemeente Olst-Wijhe en sinds 2017
ook in de gemeente Raalte. In totaal zijn 59 zaken aangemeld bij beide gemeenten, waarvan
er 43 in behandeling zijn genomen. Vergeleken met 2017 zijn er tien zaken meer in
behandeling genomen.
SallandWonen heeft 11 zaken doorverwezen. Van de afgehandelde zaken is in de gemeente
Olst-Wijhe 71% positief afgerond en in de gemeente Raalte 74%. In totaal waren bij 21 zaken
huurders van SallandWonen betrokken. Bij 15 zaken (71%) was de afloop positief.
Tabel 4: buurtbemiddeling in cijfers 2018
Gemeente Olst-Wijhe
Aangemelde zaken
31
In behandeling genomen
23
Doorverwezen door:
SallandWonen 5
Politie 7
Gemeente 6
Eigen initiatief 5
Ongeschikt
3
Afgehandeld
17
- waarvan positief
12

Gemeente Raalte
28
20
6
6
5
3
1
19
14

Schoon, heel en veilig
Samen met gemeenten en huurders werken we aan leefbare buurten. Belangrijke
uitgangspunten hierbij zijn schoon, heel en veilig.
Buurtschouw
Sinds 2018 organiseert de gemeente Olst-Wijhe buurtschouwen alleen nog op verzoek van
de Plaatselijk Belangen van de desbetreffende wijk of kern. Wij nemen deel aan de
buurtschouwen van wijken en buurten waar woningen van SallandWonen staan. Daarnaast
zijn ook de politie, medewerkers van de afdeling Openbare Werken van de gemeente en
betrokken inwoners aanwezig. SallandWonen krijgt tijdens deze schouwen vooral vragen
over de woningen die wij te koop aanbieden, het tuinonderhoud van onze huurwoningen, de
leefbaarheid in de buurt en ons verhuurbeleid. Ook veiligheid in de buurt komt regelmatig ter
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sprake. In 2018 heeft er op verzoek van het Plaatselijk Belang Den Nul een buurtschouw
plaatsgevonden in Den Nul.
Nieuw is de Wijksafari in Olst, opgezet door Ut Huus. Ut Huus is een welzijnsorganisatie en
zij doet dit in samenwerking met De Kern (maatschappelijk werk), Evenmens (vrijwillige
thuiszorg), Salland Doet (vrijwilligersorganisatie), WijzWelzijn (jongerenwerk), SallandWonen
en de gemeente. De Wijksafari wordt om de twee weken gehouden aan de Kortricklaan in
Olst. Tijdens de Wijksafari worden bewoners uitgenodigd voor een kopje koffie. Zo proberen
we bewoners met elkaar te verbinden en de leefbaarheid te verbeteren.
Veilige woning
SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Ook onze huurders hebben aangegeven
dat zij graag willen dat wij ons meer inzetten voor de veiligheid van de woning.
Nieuwbouwwoningen voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en elke
3 jaar voeren wij veiligheidskeuringen uit. Nieuw is onze inzet op het verwijderen van open
verbrandingstoestellen en goed functionerende rookmelders.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Bij het uitvoeren van grootschalige onderhoudswerkzaamheden worden waar nodig
aanvullende maatregelen genomen om het hang- en sluitwerk en de verlichting op het niveau
te brengen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wij leveren nieuwbouwwoningen op met
een Politiekeurmerk Veilig Wonen certificaat beveiligde woning en kijken goed naar het
verlichtingsplan rondom de woning. Een goed af te sluiten woning met goede verlichting
draagt bij aan een veilige woning.
Veiligheidskeuringen
Eén keer per 8 jaar komen wij langs om de gas- en elektriciteitsinstallatie te keuren. In het
verslagjaar is bij 774 woningen een veiligheidskeuring uitgevoerd aan de gas- en elektriciteit
installatie.
Open verbrandingstoestellen
Omdat een veilige woning belangrijk is, benadert SallandWonen de huurders die geisers en
gaskachels in de woning hebben om die toestellen te vervangen door veilige hoog
rendementsketels. Geisers en gaskachels zijn zogenaamde ‘open verbrandingstoestellen’. Bij
het gebruik van die toestellen bestaat er een vergroot risico op het vrijkomen van
koolmonoxide. Koolmonoxide is zeer gevaarlijk en koolmonoxidevergiftiging gaat sluipend en
langzaam. SallandWonen wil voorkomen dat haar huurders aan koolmonoxide worden
blootgesteld. Daarom krijgen alle huurders met een open verbrandingstoestel een aanbod om
de apparaten te laten vervangen door veiligere exemplaren. Wil de huurder het open
verbrandingstoestel niet kwijt, dan plaatsen wij een koolmonoxidemelder en soms een
hittemelder in de nabijheid van elk open verbrandingstoestel.
In 2018 zijn de huurders die nog beschikken over een open verbrandingstoestel en die wonen
in Broekland, Heeten, Luttenberg, Nieuw Heeten, Mariënheem, Olst, Wesepe en Wijhe
benaderd. In acht woningen zijn de open verbrandingstoestellen verwijderd en zijn vervangen
door een Cv-installatie. In 6 woningen hebben wij de door de huurder aangeschafte Cvinstallatie overgenomen van de huurder en waar nodig een combi Cv-ketel geplaatst. Bij 6
woningen is een CO2-melder geplaatst.
Controle rookmelders
Wij gaan in een periode van 2 á 3 jaar bij al onze woningen langs om de rookmelders te
controleren en eventueel te vervangen. In 2018 zijn de huurwoningen in Luttenberg,
Mariënheem, Nieuw Heeten, Heeten, Wesepe, Boskamp, Welsum en een groot deel van Olst
gecontroleerd. Er is gekeken of er rookmelders hangen en of ze voldoen aan onze eisen. Er
zijn zo’n 800 woningen bezocht. Daarbij zijn ongeveer 2.150 rookmelders vervangen of
geplaatst. De monteurs laten na controle een meterkastkaart achter met daarop informatie
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SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Daarom controleren of vervangen we de komende drie jaar bij
al onze woningen de rookmelders.

over het reinigen en testen van de rookmelders. Na deze controle worden de rookmelders
elke tien jaar vervangen.
Huurdersbetrokkenheid
SallandWonen betrekt haar huurders actief bij zaken die hun woning en woonomgeving
aangaan. In het verslagjaar is gestart met de groot onderhoudsprojecten in Den Nul en
Boskamp. Ter voorbereiding is er een enquête gehouden onder de huurders om in beeld te
brengen hoe de leefbaarheid in beide kernen verbeterd kan worden. Ook is gevraagd welke
wensen de huurders hebben bij het uitvoeren van groot onderhoud aan de woningen.
Resultaat was een pakket aan werkzaamheden gericht op het isoleren en het verbeteren van
het comfort van de woningen.
Besloten is om geen bewonerscommissies in te stellen, maar tijdens de projecten gebruik te
maken van de dienstverlening van het Centrum voor Woononderzoek. Zij inventariseren
tijdens en na afloop van het project hoe het project verloopt en hoe de huurder het onderhoud
ervaart. Tijdens de uitvoering kan direct worden ingespeeld op de klachten. De bewoners
waarderen het traject met twee cijfers. Eén cijfer wordt toegekend tijdens het project en één
cijfer wordt toegekend zodra het project is afgerond.
Naast de twee groot onderhoudsprojecten zijn bij een aantal appartementencomplexen vaste
bewonerscommissies gevormd, waarmee wij jaarlijks overleggen.
Langer zelfstandig wonen
Om langer zelfstandig wonen in het bestaande bezit mogelijk te maken, hebben wij een
aantal standaarden ontwikkeld. Zo wordt bij grootschalig onderhoud bij woningen die wij in
ons bezit willen houden, standaard een toilet op de eerste verdieping geplaatst als dat er nog
niet is.
Bij nieuwbouw van een appartementengebouw dat bestemd is voor senioren realiseren wij
standaard voorzieningen voor het stallen van scootmobiels. In 2018 hebben we nieuwbouw
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gerealiseerd in het Burgemeesterkwartier in Raalte en daar zijn dus ook ruimtes gemaakt
voor het stallen van scootmobielen.
De discussie met het klantenpanel over de kwalitatieve vraag naar nultredenwoningen
leverde een aantal conclusies op. Maar weinig mensen zijn bewust bezig met het wonen in de
toekomst. Ook bij mensen die al zijn verhuisd naar een nultredenwoning was het vaak geen
bewuste keus. Meestal lag een andere reden ten grondslag aan de verhuizing, zoals
renovatie van de huidige woning, overlast van omwonenden of plotseling overlijden van een
partner. De kosten zijn voor diverse mensen de reden om niet te gaan verhuizen: met een
traplift kan veel worden opgelost en dit kost minder. De door ons ontwikkelde
standaardwoning past goed bij de conclusies van deze discussie. Bij het herijken van ons
portefeuilleplan in 2019 nemen we deze conclusies mee.
Langer zelfstandig wonen geldt niet alleen voor senioren. Het plan is om van Nederland een
inclusieve samenleving te maken. Dat betekent dat ook mensen met een beperking
volwaardig deelnemen en steeds vaker zelfstandig gaan wonen. Consequentie hiervan is dat
medewerkers van SallandWonen vaker geconfronteerd worden met huurders met verward
gedrag. Om daar goed mee om te kunnen gaan heeft een groot aantal medewerkers in 2018
de cursus ‘Hoe om te gaan met verward gedrag’ gevolgd.

4.5
Huisvesten van bijzondere doelgroepen
Wij huisvesten mensen met een zorgvraag of mensen die uitstromen uit een
maatschappelijke voorziening. Dit doen wij samen met de verschillende zorginstellingen.
Daarnaast huisvesten wij mensen met een WMO-indicatie voor een aangepaste woning. Dit
doen wij in samenwerking met de gemeente.
SallandWonen beschikt over nultredenwoningen, waarvan een deel specifiek bestemd is voor
senioren. Bij het aanbieden van woningen via de website worden de kenmerken van de
woning aangegeven. Op deze manier kunnen diverse doelgroepen reageren op ons aanbod
en kunnen zij zelf bepalen of een woning passend is bij hun situatie.
Statushouders
Voor statushouders geldt een taakstelling per gemeente. Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) heeft de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte een taakstelling opgelegd om
in het verslagjaar 82 personen met een verblijfsvergunning te huisvesten. SallandWonen
probeert voor de gemeenten deze huisvesting te regelen.
In totaal hebben wij 79 statushouders gehuisvest, waarvan 24 in de gemeente Olst-Wijhe en
55 in de gemeente Raalte. De taakstelling voor Raalte is behaald, in Olst-Wijhe moeten nog 3
personen worden gehuisvest. De statushouders zijn in Olst-Wijhe geplaatst in 7 woningen en
in Raalte in 13 woningen.
Parentshouse
Wij zijn gevraagd om mee te denken over huisvesting voor ouders met kinderen in een
echtscheidingssituatie. Op dit moment lopen de voorbereidingen om samen met Stichting de
Kern en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte een parentshouse te realiseren. Wij verwachten
in 2019 een parenthouse te openen in Raalte.
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Doel van een parentshouse is het bieden van tijdelijke woonruimte aan ouders met kinderen
die zich in een echtscheidingsituatie bevinden. Als samenwonen niet meer gaat, ontstaat in
de praktijk meestal voor één van de ouders een zoektocht naar een geschikte woonruimte
waarin ook de kinderen welkom zijn. Dit is lastig en leidt vaak tot veel extra spanningen door
gedwongen samenwonen, onvrijwillig verder weg wonen, steeds wisselende woonplekken of
bankslapen. Dit bevordert niet het welzijn van de betrokkenen. De gevolgen kunnen enorm
zijn: contact verliezen met de kinderen, financiële problemen, inschrijven bij de Voedselbank,
het kwijtraken van werk en ziektekostenverzekering. Met het samen met anderen oprichten
van een parentshouse willen wij deze problemen voorkomen.
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5.

FINANCIEEL RENDEMENT

SallandWonen wil ook op langere termijn de volkshuisvestelijke doelen
waarmaken. Wij bouwen en beheren immers niet alleen voor de huurders
van nu en morgen, maar ook voor de huurders in de tientallen jaren die
komen. Daarom sturen wij op het in stand houden van ons eigen vermog en.

Strategisch doel
Wij werken binnen de kaders van onze sociale opdracht aan een zo hoog mogelijk financieel rendement
Prestaties 2021
Een gelijkblijvende verhouding tussen eigen vermogen en
vreemd vermogen, uitgedrukt in een solvabiliteit van 50%
waarbij deze mag bewegen binnen een bandbreedte van
35 tot 60%.

Gerealiseerd 2018
72,3% Dit cijfer valt positiever uit dan wij voor ons
zelf als norm stellen. De oorzaak ligt in de snelle
marktwaardestijging die een rechtstreeks effect
heeft op het eigen vermogen van de corporatie.

5.1
Verbeteren vastgoedsturing
Onze lange termijn doelstellingen hebben wij verwoord in ons portefeuilleplan. Om deze
doelstellingen te realiseren moet er sprake zijn van financiële continuïteit. Dit doen wij ook
door de exploitatie van ons bezit efficiënter in te richten, waardoor het financiële rendement
wordt vergroot. Wij blijven ons hierbij bewust van de maatschappelijke doelen en het feit dat
financiën slechts een middel zijn om deze doelen te realiseren.
Vastgoedsturing
SallandWonen wil het proces van vastgoedsturing verder professionaliseren. Binnen de
organisatie is een werkgroep vastgoedsturing aan de slag. Hierin zijn alle afdelingen met één
of meerdere personen vertegenwoordigd. Een belangrijk aandachtspunt in de
vastgoedsturing bij SallandWonen vormt de vertaling van beleid naar uitvoering op
complexniveau. Een goede meting van complexprestaties is onmisbaar voor vastgoedsturing
op dit tactische niveau.
Om beleid te vertalen naar complexstrategieën analyseren wij de prestaties van onze
complexen. In het verslagjaar hebben we de kritische prestatie indicatoren per complex
hiervoor opnieuw vastgesteld. Door eenduidige meting van complexprestaties vergelijken we
complexen onderling, wat bijdraagt aan het optimaliseren van de exploitatie en de
transformatie van het bezit. De invalshoeken die hierbij worden belicht zijn klantbeleving,
betaalbaarheid, kwaliteit, beschikbaarheid en financiën.
Investeringsstatuut
Het investeringsstatuut regelt waarin en onder welke condities SallandWonen (eigen of
vreemd) vermogen vastlegt in kapitaalgoederen. Jaarlijks worden de normen en kaders die
onderdeel uitmaken van het statuut getoetst en waar nodig geactualiseerd. Nu ook de
Autoriteit woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in hun
gezamenlijk beoordelingskader uitgaan van de beleidswaarde is er een einde gekomen aan
het begrip bedrijfswaarde. Het investeringsstatuut is met ingang van 2019 aangepast, zodat
het begrip beleidswaarde een rol krijgt bij het afwegen van investeringsbeslissingen.
Beleidswaarde fungeert als brug tussen de fictie van de markt en de verwachting op basis
van het beleid. In de beleidswaarde wordt namelijk rekening gehouden met beleidseffecten
van de corporatie, waarmee het vermogen van de corporatie een realistischer beeld laat zien.
Met de accountant en taxateur is het afgelopen jaar gesproken over de aansluiting van het
investeringsproces bij het jaarrekeningtraject. In de zoektocht naar een betere oplossing is er
voor gekozen de taxateur meer te betrekken bij investeringstrajecten. Hiervoor gebruiken we
de investeringsanalysetool van SMART.
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Wij constateren dat de duurzaamheidsdoelstellingen en de gewijzigde wet- en regelgeving
impact hebben op de investeringsruimte. Gasloos bouwen en het vergaand verduurzamen
betekenen een grote opslag aan de kostenkant op dit moment. Wij hopen en verwachten dat
op termijn de duurzaamheidsinvesteringen minder hoog uitvallen, waardoor nieuwe eisen als
gasloos bouwen betaalbaarder gaat worden. Daarnaast verwachten wij, in elk geval in een
deel van ons bezit, van individuele naar collectieve oplossingen te gaan voor de
warmtevraag. Wij kijken reikhalzend uit naar de warmtevisies van de gemeenten in ons
werkgebied die voor 2021 zijn voorzien. Om de investeringen in verduurzaming op dit
moment niet stil te leggen gaan wij voor de korte termijn akkoord met een lager rendement op
ons geïnvesteerde vermogen.

5.2
Financieel reglement
SallandWonen heeft een reglement financieel beleid en beheer. Doel van dit reglement is dat
de financiële continuïteit wordt geborgd, financiële risico’s optimaal worden beheerst en
misbruik en oneigenlijk gebruik van wettelijke voorschriften worden voorkomen. Het
reglement bepaalt de doelstellingen van het financiële beleid en beheer en de samenhang
tussen die doelstellingen en de doelstellingen van de corporatie.
Het reglement is in 2018 in lijn gebracht met de statuten van de organisatie. Uit controle bleek
het reglement op een punt af te wijken. Vanuit ons oogpunt zijn de statuten leidend. Na
navraag bij de Autoriteit Woningcorporaties kon deze aanpassing in het financieel reglement
zonder toestemming vooraf van de AW worden doorgevoerd.
Financieringsstrategie
De financieringsstrategie zorgt ervoor dat de financieringspositie en –structuur bereikt worden
die passend zijn bij de lange termijn doelstellingen van de corporatie. De bestaande
financieringsstrategie was verwerkt in verschillende onderdelen van het Jaarplan 2018. Deze
onderdelen zijn in het verslagjaar samengevat in één document, waarmee de toegepaste
strategie inzichtelijker is en het document ook gebruikt kan worden voor externe
verantwoording naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De financieringsstrategie
wordt elk jaar herijkt als onderdeel van het jaarplan voor het eerstvolgende jaar.
Financiële kengetallen
SallandWonen heeft eigen financiële normen geformuleerd waar zij op stuurt. Dit is vertaald
in bandbreedtes waarbinnen de verschillende financiële ratio’s moeten blijven. Wij kijken
kritisch naar onze eigen normen en stellen ons de vraag of wij optimaal gebruik maken van
de bestedingsruimte.
De inzichten van het effect van de groot onderhoudsinvesteringen op de markwaardering van
ons bezit, hebben geleid tot een aanpassing van de manier waarop groot onderhoud wordt
geboekt en verantwoord. Toen bedrijfswaarde nog het uitgangspunt was voor de waardering
van ons bezit, werd groot onderhoud als investering ingerekend. Nu marktwaardering de
basis is voor de waardering van ons bezit, blijkt dat de uitgaven voor groot onderhoud maar
een klein tot verwaarloosbaar effect hebben op de marktwaarde. Het blijkt logischer en niet
ongebruikelijk in de sector om een deel van de uitgaven voor groot onderhoud toe te rekenen
aan het onderhoud. Deze wijziging vraagt om een herijking van onze financiële kaders. In het
verslagjaar is de norm die SallandWonen zelf stelt voor de ICR naar beneden bijgesteld. De
norm die de AW en het WSW voor de ICR hanteren is dezelfde gebleven. Ook met de nieuwe
’eigen norm’ van SallandWonen voor de ICR blijft SallandWonen ruim binnen de kaders van
de AW en het WSW.

5.3
Maatschappelijke rendement
SallandWonen is een toegelaten instelling en draagt bij aan de volkshuisvestelijke opgaven in
de gemeenten waarin zij werkzaam is. Een belangrijke doelstelling is om betaalbaar en
duurzaam wonen te bevorderen voor die mensen die daar zelf minder goed in kunnen
voorzien.
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Dit doen wij op verschillende manieren. Zo hebben wij in 2018 van 400 woningen de huren
verlaagd. Onze inzet om financiële problemen bij onze huurders te voorkomen is uitgebreid
met een proef met het aanbieden van de Voorzieningenwijzer aan onze huurders in Raalte.
Wij zetten daarnaast fors in op verduurzaming van woningen, waarbij diverse verbeteringen
tegen geen of lage huurverhoging worden doorgevoerd. Ook als wij nieuwe woningen
bouwen houden we de huurprijzen laag, zodat huurders met recht op huurtoeslag ook in
nieuwbouwwoningen kunnen wonen.
Al deze inspanningen en acties leveren een belangrijke bijdrage aan goed wonen in Salland.
Wij dragen op deze manier onder andere bij aan:
- het voorkomen van huisuitzettingen;
- het realiseren van sociale huurwoningen;
- betaalbaar en duurzaam wonen;
- meer kans op langer zelfstandig wonen;
- verhogen van wooncomfort.
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6.

BEDRIJFSLASTEN EN EFFICIENCY

Wij bouwen aan een doelmatige en efficiënte organisatie waarbij
dienstverlening centraal staat. Dit doen wij door continu te verbeteren. Om
dit te realiseren implementeren wij de principes van lean-werken in de
organisatie.
Strategisch doel
Wij zetten in op het verlagen van bedrijfslasten en een efficiënte inzet van onze middelen voor nieuwbouw en
onderhoud om zoveel mogelijk van onze kasstromen ten goede te laten komen aan onze huurders.
Gerealiseerd 20187
€ 907,-, verwachting
voor 2018 is € 780,-

Prestatie 2021
De bedrijfslasten bedragen per woning € 800,-.

6.1
Lean werken
Met behulp van de lean gedachte realiseren wij een verbeterde dienstverlening, kortere
doorlooptijden en minder fouten. In 2018 hebben we dit concreet gemaakt door:
- het grondig opruimen van de werkplekken en het hele kantoor;
- gezamenlijk overleg van de kerngroep lean met teamleiders en MT;
- verbeteren van weekstarts;
- in gebruik nemen van verbeterborden;
- te werken aan het verbeteren van de processen woningwaardering en woningverbetering.
Daarnaast hebben we in 2018 verschillende successen gerealiseerd, zoals:
- invoering van de Voorzieningenwijzer: samen met de huurder wordt kritisch gekeken naar
alle uitgaven en wordt gezocht naar eventueel goedkopere alternatieven;
- eerder werden zonnepanelen alleen op verzoek van huurders op een dak gelegd.
Inmiddels worden zonnepanelen standaard gelegd bij projecten als groot- en planmatig
onderhoud. Hierdoor zijn er meer zonnepanelen gelegd dan voorheen;
- verbeteren van de communicatie over het schoonmaken van de dakgoten. Het proces is
vereenvoudigd en verspillingen zoals de dubbele communicatie richting huurders zijn uit
het proces gehaald;
- de klanttevredenheid is de afgelopen jaren toegenomen bij renovatietrajecten. Door de
nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen, ervaren de huurders zo min
mogelijk overlast tijdens deze ingrijpende trajecten.
Een goede informatievoorziening is essentieel om juiste beslissingen te nemen. Wij
beschikken over een woningcartotheek waarin de technische en strategische eigenschappen
van onze complexen in staan. In het verslagjaar hebben wij de tijd genomen onze
informatiebehoefte over de complexen in kaart te brengen. Hierbij is er specifiek gekeken
welke gegevens we moeten weten voor rapportages (aan derden/belanghebbenden) en
welke gegevens we nodig hebben om goed beleid te kunnen maken. Mede op basis van deze
inventarisatie ligt er een voorstel om te komen tot een situatie dat alle gegevens met
betrekking tot de cartotheek constant compleet en actueel zijn.

6.2
Beïnvloedbare lasten
Wij proberen de beïnvloedbare bedrijfslasten te verlagen naar € 800,- per woning. Elk jaar
kijken we kritisch naar de bedrijfsbegroting en worden op basis van realisaties en verwachte
kosten voorstellen gedaan voor aanpassing van de bedrijfsbegroting.

7

Uitkomst Aedesbenchmark, betreft de bedrijfslasten over 2017
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Bedrijfslasten 2018
Voor 2018 hadden wij begroot dat de beïnvloedbare bedrijfslasten iets meer dan € 800,- per
woning zou bedragen. Het resultaat over 2018 is naar verwachting € 780,- aan beïnvloedbare
bedrijfslasten per woning.
Huisvestingslasten
De kosten voor huisvesting van ons kantoor aan de Domineeskamp 1 in Raalte maken
onderdeel uit van de bedrijfslasten. Door de wijze van waardering van ons kantoorpand,
hebben wij in vergelijking met collega corporaties hoge huisvestingslasten. Ons kantoorpand
is namelijk gewaardeerd tegen historische kostprijs, waarbij op basis van de aanschafwaarde
en jaarlijkse afschrijvingen de boekwaarde van het pand is bepaald.
Een deel van ons kantoorpand is verhuurd en wij zijn bezig met het optimaliseren van onze
huisvesting in dit pand. Om een goede keuze te maken hoe wij verder willen met dit
kantoorpand, hebben wij het pand laten taxeren. Op basis van deze taxatie en de WOZwaarde blijkt de feitelijke waarde van het pand beduidend lager. De taxateur heeft
aangegeven dat sprake is van een duurzaam lagere waarde.
Wij willen het pand afwaarderen, zodat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van de
omvang en samenstelling van het vermogen van SallandWonen. De afwaardering heeft nog
niet plaatsgevonden, omdat de richtlijnen voor de jaarverslaglegging (RJ) hier op dit moment
geen ruimte voor geven.
Externe inhuur
Wij beperken zoveel mogelijk de externe inhuur van arbeidskrachten door optimale inzet van
onze eigen medewerkers. In het verslagjaar zijn desondanks kosten gemaakt voor externe
inhuur. De noodzaak voor externe inhuur kwam voornamelijk voort uit de volgende
gebeurtenissen:
- het vertrek van – en de aanstelling van twee nieuwe managers;
- een grondig onderzoek naar de effectiviteit van onze inzet op duurzaamheid;
- vervanging van twee langdurig zieke medewerkers.
Ook in 2019 verwachten wij nog extra inhuur van externen nodig te hebben. De verdere
professionalisering van de organisatie vraagt tijdelijk om extra mankracht.
Nieuw primair ICT systeem
Sinds 2017 werken wij met een nieuw primair computersysteem. Eind 2018 is in
samenwerking met de leverancier onderzocht in welke mate wij gebruik maken van alle
mogelijkheden van het systeem en wat de opleidingsbehoefte is onder de gebruikers. Waar
mogelijk zijn zaken direct bij constatering aangepast. In 2019 worden de uitkomsten van dit
onderzoek verwacht met voorstellen voor betere toepassing van het systeem en inzicht in de
opleidingsbehoefte.
Secundaire arbeidsvoorwaarden
SallandWonen streeft naar marktconforme arbeidsvoorwaarden. In 2018 is, met instemming
van de Ondernemingsraad en de betrokken medewerkers, overeenstemming bereikt over de
afbouw van de reiskostenregeling voor dienstreizen als onderdeel van het versoberen van de
secundaire arbeidsvoorwaarden. Hiermee is een einde gekomen aan een langer traject voor
het aanpassen van de secundaire arbeidsvoorwaarden, dat in 2016 is ingezet.
Benchmark
De beïnvloedbare gerealiseerde bedrijfslasten van 2017 zijn in de Aedesbenchmark van 2018
gerapporteerd. Deze bedrijfslasten bedroegen € 907,-. Dat is een stijging van zo’n € 100,- ten
opzichte van de score van 2016. Door eenmalige kosten voor vervanging van ons
computersysteem zijn de bedrijfslasten gestegen. SallandWonen streeft ernaar in 2020
beïnvloedbare bedrijfslasten te hebben van maximaal € 800,-.
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Administratieve lastendruk
De manier waarop wij ons als corporatie verantwoorden naar onze toezichthouders wordt
steeds ingewikkelder en vraagt steeds meer personele inzet. Onze inzet om de bedrijfslasten
te verlagen staat op gespannen voet met de gestegen administratieve lasten als gevolg van
de verscherpte wet- en regelgeving. In het verslagjaar moest de verslaglegging voor het eerst
met een gescheiden Daeb/niet-Daeb balans worden aangeleverd. Dat vraagt veel inzet van
medewerkers. Daarnaast is de beleidswaarde geïntroduceerd als vervanging voor de
bedrijfswaarde. Ook de verwerking van die aanpassing, kort na de introductie van de
marktwaarde in verhuurde staat, vraagt veel extra inzet. De verwachting is dat op langere
termijn, als de regelgeving stabiel wordt, ICT partijen met oplossingen komen zodat de
verwerking eenvoudiger wordt en daarmee de lastendruk wordt verlaagd.

6.3
Werkondersteuning
Het vergroten van de efficiency is een onderwerp dat altijd op de agenda staat bij iedere
organisatie. Het verder digitaliseren van de bedrijfsprocessen kan hierbij een belangrijke rol
spelen. Met de implementatie van ons nieuwe primaire systeem in 2017 hebben wij toegang
gekregen tot een uitgebreid scala aan toepassingen die een verdergaande digitalisering van
de processen ondersteunen.
Leveranciersportaal
Eén van de recente ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is het leveranciersportaal
Mareon: door toepassing van deze software ontstaat er een digitaal loket voor de ontvangst
van opdrachten, gereedmelding en facturatie.
In 2018 is Mareon voor het eerst getest bij twee leveranciers. Het doel is om de
werkopdrachten, die wij voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud aanmaken,
geautomatiseerd te versturen naar de aannemer, waarna facturering en verwerking in de
systemen ook geautomatiseerd kan gebeuren.
De test heeft geresulteerd in het in gebruik nemen van dit portaal voor de opdrachten gericht
aan twee leveranciers: Installatie Techniek Raalte (ITR) en Aannemersbedrijf Hemeltjen.
Opdrachten voor dagelijks onderhoud worden nu elk uur automatisch verstuurd. We krijgen
via ons computersysteem door wanneer de opdracht gereed is, waarna de factuur
automatisch bij ons binnen komt. Ook is het mogelijk dat de leverancier aangeeft wat de
planning is.
Het leveranciersportaal ondersteunt ons bij het vergroten van de efficiency en in 2019
verwachten wij met meer leveranciers via dit portaal te werken.
Digitaal werken
Eind 2018 zijn alle medewerkers van SallandWonen voorzien van een tablet met meerdere
gebruiksmogelijkheden, een zogenaamde ‘Surface’. Deze kruising tussen een laptop en een
tablet ondersteunt de medewerkers om op locatie of thuis digitaal te werken. Door altijd te
kunnen beschikken over alle bedrijfsinformatie kan er efficiënter en met steeds minder
papiergebruik worden gewerkt. Wij verwachten hierdoor ook op termijn het aantal contracten
voor printsystemen te kunnen verminderen.

Jaarverslag 2018

SallandWonen

- 34 -

7.

DE ORGANISATIE

In onze visie verwoorden wij dat wij ons voortdurend bewust zijn van het
feit dat wij werken met het geld van de huurder s. Wij geven ons de
opdracht om zo efficiënt mogelijk te werken en doen uitsluitend dat werk,
dat van belang is voor onze (toekomstige) huurders. Daarbij bieden wij een
goede dienstverlening.

Strategisch doel
Wij zetten in op de ontwikkeling en het werkplezier van onze medewerkers.
Prestatie 2021
De medewerkers waarderen het werken bij SallandWonen met gemiddeld een 8.

Gerealiseerd 2018
7,9

Wij werken aan een organisatie die continu verbetert en dit doen wij aan de hand van de
principes van lean werken. In lijn met het strategisch plan worden op natuurlijke momenten
processen beoordeeld en aangepast, waarbij wij de principes van lean toepassen. De manier
van leidinggeven wordt meer faciliterend en coachend, met als doel het probleemoplossend
vermogen van de medewerkers te vergroten. De medewerkers zijn de organisatie. Zij krijgen
meer verantwoordelijkheid en ruimte voor het nemen van eigen beslissingen. Wij zetten in op
de ontwikkeling en het werkplezier van onze medewerkers.

7.1
De organisatie
In 2018 bestaat de organisatie uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Bedrijfsvoering en
Vastgoed. In grafiek 3 is het organogram van SallandWonen weergegeven, zoals dit geldt per
31 december 2018.
In het verslagjaar zijn er twee nieuwe managers benoemd, voor de afdeling Wonen en voor
de afdeling Vastgoed. Bij de selectie is nadrukkelijk gezocht naar kandidaten met affiniteit met
de Lean methodiek en met het coachend leidinggeven.
In 2018 is er opnieuw aandacht besteed aan de kernwaarden van de organisatie. De
kernwaarden BRIPS (Betrokkenheid, Respect, Innovatie, Professionaliteit, Samenwerking)
zijn verwoord in actief gedrag, zodat nog duidelijker is wat SallandWonen verwacht van haar
medewerkers. Ook wordt aandacht geschonken aan de manier waarop elke medewerker in
de praktijk kan laten zien dat de kernwaarden eigen zijn gemaakt. In 2019 zal gedurende het
hele jaar aandacht worden besteed aan alle kernwaarden.
Grafiek 3: Organogram SallandWonen
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7.2
Strategische personeelsplanning
In ons Strategisch Plan staat uitgelegd wat we gaan doen en waarom we dat doen.
SallandWonen is in beweging en het werk beweegt mee. Zowel voor individu als organisatie
willen we de tijd hebben om te anticiperen om uiteindelijk de organisatie zo optimaal mogelijk
te laten functioneren. Immers, onze medewerkers bepalen het succes van onze organisatie,
dus de kwaliteit van onze medewerkers is cruciaal.
We willen sturen op hun ontwikkeling en op de dynamiek van ons personeelsbestand (in-,
door- en uitstroom). Het maken van een strategische personeelsplanning helpt daarbij. In
2018 is met het nieuwe managementteam en de teamleiders opnieuw gekeken naar de
bestaande strategische personeelsplanning. Zijn er nieuwe interne en externe ontwikkelingen
en moeten we het plan van aanpak bijstellen? Geconcludeerd is dat de strategische
personeelsplanning voldoende bijdraagt aan het vroegtijdig signaleren en kunnen anticiperen
op de ontwikkelingen die op ons afkomen of die wij zelf initiëren.
In 2018 is extra aandacht besteed aan het belang van persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers. Medewerkers zijn geïnformeerd over de arbeidsmarktontwikkelingen en de
middelen en mogelijkheden die er zijn om zelf het initiatief te nemen om na te denken over de
eigen loopbaan. Online zijn er diverse mogelijkheden en daar hebben veel medewerkers
gebruik van gemaakt. Ook zijn er in het najaar loopbaangesprekken aangeboden. Ongeveer
15% van de medewerkers heeft daarvan gebruik gemaakt.
Baangarantie
Voor het organisch veranderen van de organisatie is inzet en motivatie van medewerkers
nodig. Alle medewerkers met een vaste aanstelling hebben een baangarantie voor de duur
van het Strategisch Plan 2021. Zo kan iedereen nadenken over verbeteringen in het werk
zonder zich zorgen te maken over zijn of haar inkomen.

7.3
SallandWonen als werkgever
Op 31 december 2018 waren 61 medewerkers in dienst bij SallandWonen. De formatie aan
contractuele verplichtingen bestond op dat moment uit 53,0 formatieplaatsen.
Iedere medewerker heeft jaarlijks drie persoonlijke gesprekken met zijn leidinggevende: een
plannings-, een functionerings- en een beoordelingsgesprek. Tijdens deze gesprekscyclus ligt
de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Daarnaast wordt gesproken
over de bijdrage die de medewerker levert aan de resultaten van de organisatie. Alle
medewerkers hebben in 2018 de gesprekscyclus doorlopen.
In 2018 waren er zes vacatures:
- manager Wonen;
- manager Vastgoed;
- klantenconsulent;
- medewerker administratie;
- medewerker post en archiefbeheer (tijdelijk);
- coördinator Informatievoorziening en Applicatiebeheer.
Ontwikkeling van medewerkers
SallandWonen stimuleert haar medewerkers om zich via opleidingen te blijven ontwikkelen. In
2018 zijn zowel individuele wensen gehonoreerd als collectieve trainingen aangeboden.
Collectieve trainingen die zijn aangeboden:
- primair automatiseringssysteem (diverse trainingen);
- omgaan met lastig en agressief gedrag;
- grip op verwardheid;
- crisiscommunicatie;
- training Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV);
- bedrijfshulpverlening en AED.
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SallandWonen vindt het belangrijk studenten een stageplek te bieden. In 2018 hebben twee
HBO- en twee MBO-stagiaires in onze organisatie werkervaring opgedaan bij de afdelingen
Vastgoed, Financiële Administratie, Wonen en Support Bestuur.
Kengetallen
Tabel 5: Organisatie en personeel in cijfers per 31 december 2018
Totaal
Aantal medewerkers
61
Personeel bezetting in fte
53,0
Gemiddelde leeftijd in jaren
48
Gemiddelde diensttijd in jaren
13,8
Aantal instromers
5
Aantal doorstromers
1
Aantal uittreders
5
Ziekteverzuimpercentage
3,4
Meldingsfrequentiepercentage
0,92
Gemiddelde dagen verzuimduur
14,1
Opleidingskosten in euro’s
110.870
Opleidingskosten in euro’s per medewerker
1.818
Opleidingskosten in procenten van de loonsom
3,8

Mannen
25
41%

Vrouwen
36
59%

Integriteit
Integriteit is een belangrijk onderwerp voor onze organisatie. We vinden het heel belangrijk
dat vragen of twijfels over integriteit worden besproken in het team en met de leidinggevende.
We streven daarbij naar openheid en ruimte voor het delen van vragen. Het gaat hier immers
om het imago van SallandWonen en het vertrouwen van huurders. We hebben met elkaar de
verantwoordelijkheid om potentiële risico’s en kwetsbaarheden rondom integer handelen te
onderkennen en bespreekbaar te maken.
In 2018 is in de werkoverleggen aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. Enerzijds
omdat iedereen kennis moet hebben van het bestaan en de inhoud van het beleid. Anderzijds
gaat het vooral om het met elkaar bespreken van de dilemma’s rondom
integriteitsvraagstukken in de dagelijkse praktijk. Hoe kijken de medewerkers hier tegenaan,
wat vinden ze normaal en wat niet? Hebben ze wel eens getwijfeld en hebben ze dit
bespreekbaar gemaakt? Het gaat om de bewustwording en het inzien van de risico’s die
integriteitsschending voor SallandWonen en zichzelf met zich mee kunnen brengen.
Arbozaken en medewerkerstevredenheid
SallandWonen hecht veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden. Periodiek houden wij
een Medewerkers Onderzoek (MO) en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). De
uitkomsten van deze onderzoeken geven inzicht in de tevredenheid over het werken bij
SallandWonen en de eventuele gezondheidsproblemen die er zouden kunnen zijn. In 2018 is
het MO uitgevoerd. Medewerkers scoren hoog op bevlogenheid en betrokkenheid. Ook is de
score op de algemene tevredenheid over SallandWonen als werkgever hoog gewaardeerd
met een 7,9. Wij zijn trots op het behaalde resultaat met een respons van 93,3 % en de
hierboven genoemde uitkomsten. De uit de onderzoeken naar voren gekomen punten ter
verbetering worden opgepakt door de leidinggevenden en de teams. Enkele verbeterpunten
zijn: het optimaliseren van de samenwerking tussen de afdelingen, verantwoordelijkheden
laag in de organisatie en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
In 2017 heeft SallandWonen een overstap gemaakt naar een andere arbodienstverlener.
Uit de gesprekken met medewerkers en leidinggevenden blijkt deze arbodienst te voldoen
aan onze verwachtingen. Medewerkers ervaren de nieuwe dienstverlening erg postief.
Daarbij is sprake van een kwalitatieve meerwaarde bij de verzuimbegeleiding. De korte lijnen
en de toegankelijkheid voor werknemer en werkgever spelen hierin voor ons een belangrijke
rol.
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Ziekteverzuim
SallandWonen voert een actief beleid om zieke medewerkers zo goed mogelijk te (laten)
begeleiden en zo een voorspoedige terugkeer naar het arbeidsproces te bevorderen. Het
ziekteverzuim was in het verslagjaar 3,4%, in 2017 was het 2,8%. De lichte stijging van het
ziekteverzuim komt vooral door het langer durende herstel van twee langdurig
arbeidsongeschikte medewerkers.
Risico Inventarisaie en Evaluatie
In 2018 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd door de arbodienst. De
uitkomsten van deze RIE zijn verwerkt in een plan van aanpak. Alhoewel de basis op orde is,
zijn er wel aandachtspunten uit de RIE naar voren gekomen. Het plan van aanpak is ter
instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd en wordt in 2019 en de jaren er na
uitgevoerd.
Calamiteiten en crisisbeheer
Bedrijfshulpverlening
De twee crisiscoördinatoren, hebben de taak om onder andere te borgen dat de
bedrijfshulpverlening goed is geregeld. In 2018 zijn er drie nieuwe BHV-ers aangesteld, die
allen de basiscursus BHV hebben gevolgd. Voor het bedienen van de AED hebben
medewerkers een herhalingscursus AED/reanimatie gevolgd.
Calamiteiten
Het calamiteitenplan is geüpdatet, waarbij de projectconsulent Wonen een vaste rol heeft
gekregen in de eerste begeleiding van huurders bij een calamiteit. Ook is in het verslagjaar
een start gemaakt met het uitwerken van een calamiteitenplan voor diverse scenario’s.
Crisisbeheer
In het verslagjaar hebben wij ingezet op crisiscommunicatie. Tijdens een mediatraining
hebben de woordvoerders van de organisatie geoefend met crisiscommunicatie.
Agressiemeldingen
Er is in het verslagjaar geen agressiemelding geweest. Alle medewerkers met
klantencontacten hebben een training ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ gevolgd.
Medewerkers hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden als het gaat om het omgaan met
ongewenst gedrag. Dit is verwerkt in een nieuw protocol.
7.4
Wet- en regelgeving
Bij het uitvoeren van haar werk moet een woningcorporatie rekening houden met wet- en
regelgeving. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe Woningwet die het werkterrein van
een woningcorporatie bepaalt en beperkt en de AVG die de kaders qua privacy en
informatiebeveiliging bepaalt.
Compliancy
Elke organisatie moet voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is. Om deze
reden is een werkgroep aan de slag gegaan om in kaart te brengen of SallandWonen de voor
de organisatie geldende wet- en regelgeving goed naleeft. Het resultaat van deze
inspanningen is een overzicht van geldende wet- en regelgeving, brancheregelingen en
beleid voor woningcorporaties met verantwoordelijke en uitvoerder binnen SallandWonen.
Ook is hierin een inschatting van de risico’s die wij lopen opgenomen, met inzichten hoe met
die risico’s moet worden omgegaan.
Privacywetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Ter voorbereiding zijn diverse beleidsdocumenten en procedures opgesteld. De volgende
documenten zijn vastgesteld:
- privacybeleid SallandWonen;
- privacyverklaring SallandWonen;
- bewaartermijnen;
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-

procedure meldplicht datalekken;
procedure rechten van betrokkenen;
plan van aanpak Verwerkersovereenkomst Leveranciers;
informatie beveiligingsbeleid met maatregelendocument.

Gedurende het verslagjaar zijn de beleidsuitgangspunten geïmplementeerd in de organisatie,
zijn diverse werkwijzen aangescherpt en is actief ingezet op bewustwording onder de
medewerkers. Het is belangrijk om gegevensbescherming en privacy onderdeel te laten
maken van de organisatie. In 2019 zetten wij ons in om een goede omgang met
persoonsgegevens in de organisatie te waarborgen.
CAO Woondiensten
De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in 2018 een akkoord bereikt over een
nieuwe cao voor 2017 en 2018. In de cao is extra aandacht voor passende beloning,
ontwikkeling en scholing en een generatiepact.

7.5
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming, dit zijn
zowel medewerkers als management. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de OR
om te helpen bij het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. De OR
heeft een aantal rechten, zoals:
-

adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen;
instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

De taken en verantwoordelijkheden van de OR staan beschreven in het reglement
Ondernemingsraad.
Op 31 maart 2018 eindigde voor drie van de vijf OR leden de zittingsperiode. Op 15 maart
2018 zijn na verkiezingen drie nieuwe leden aangesteld. Sindsdien bestaat de OR van
SallandWonen uit:
-

Ingrid Willems, voorzitter (Bedrijfsvoering);
Martin Wichers Schreur, vicevoorzitter (Vastgoed);
Manon Westrik, secretaris (Bedrijfsvoering);
Marco Revenberg, lid (Vastgoed);
Sophia Rikhof, lid (Wonen).

De OR neemt deel aan het OR platform regio Overijssel. In 2018 is dit platform niet bijeen
geweest. De OR heeft zich ingespannen om het platform bijeen te krijgen en kijkt of zij in
2019 eventueel bij een ander platform kan aansluiten. De OR is in het verslagjaar acht keer
bij elkaar geweest voor een formeel overleg met de bestuurder. Ter voorbereiding op de
officiële overleggen is er iedere keer een vooroverleg geweest. Op 16 juli is de OR
aangeschoven bij een themadag van de Raad van Commissarissen voor een kennismaking
en korte uitwisseling van gedachten en gang van zaken. Daarnaast heeft er een ‘heidag’
plaatsgevonden waarbij de directie en de OR gesproken hebben over diverse onderwerpen
zoals de rol van de OR, maar ook over ontwikkelingen in de organisatie.
De samenwerking, zowel onderling als met de bestuurder, vindt in goede sfeer plaats. Het
contact met de achterban is ingevuld door actief te vragen naar onderwerpen, de notulen van
overleggen tussen de directie en OR zichtbaarder te delen, inloopspreekuren aan te bieden
bij lopende onderwerpen en door ‘Nieuws uit de OR’ standaard op de agenda van de
werkoverleggen te zetten.
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In 2018 heeft de OR over diverse onderwerpen haar advies, instemming of zienswijze
afgegeven.
Tabel 6: overzicht onderwerpen OR
Onderwerp
Strategische personeelsplanning
Reiskostenregeling
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Update personeelshandboek
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Risico-inventarisatie & evaluatie
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8

GOVERNANCE

SallandW onen werkt altijd in het belang van haar huurders en de gemeenten in
haar werkgebied. W e zorgen voor een goed huis in een leefbare buurt, één van
de basisvoorwaarden voor mensen om een volwaardig bestaan te kunnen
opbouwen en mee te kunnen draaien in onze samenleving. W ij werken daar elke
dag met veel inzet aan. Hoe doen we dat? W aar zijn we op aan te spreken?
Het is belangrijk dat wij open en transparant handelen, ons continu bewust zijn van onze
maatschappelijke taak en ons verantwoorden. Bij het goede doen, hoort ook een
governancestructuur die is ingericht op basis van de Woningwet en de geldende
Governancecode. In 2018 heeft SallandWonen zich ingezet om de kwaliteit van de
governance verder te versterken. De conclusie van de Autoriteit Woningcorporaties na de
Governance Inspectie geeft vertrouwen dat wij op een goede manier invulling geven aan
bestuur en toezicht.
Strategisch doel
Wij werken binnen de kaders van onze sociale opdracht aan een zo hoog mogelijk financieel rendement
Prestaties 2021
Onze inzet op Governance (goed bestuur) wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8.

Gerealiseerd 2018
Oordeelsbrief AW
2018: geen reden tot
bezoek/interventie

8.1
Hoofdlijnen governancestructuur
Stichting SallandWonen is op grond van de Woningwet bij Koninklijk Besluit van 5 december
2007 een toegelaten instelling. In de Woningwet is het werkveld voor 2018 vastgelegd.
Transparantie en intern toezicht spelen in het functioneren van corporaties een wezenlijke rol
als het gaat om invulling van de maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak.
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en
bestuurder/management is binnen SallandWonen vormgegeven via het zogenaamde
‘toezichthoudend bestuur’. De RvC laat de beleidsvorming over aan de bestuurder. De
bestuurder is belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding (beleidsvorming)
van SallandWonen. Alle door de bestuurder genomen besluiten, zijn genomen na advies van
het managementteam en waar nodig de specialist uit de organisatie. De RvC vervult primair
de toezichthoudende en adviserende functie (beleidstoetsing) en vervult de rol van werkgever
van de bestuurder.
De samenstelling van de RvC was in 2018 als volgt:
Heleen Buijs, Voorzitter Raad van Commissarissen

"SallandWonen probeert haar eigen kosten zo laag mogelijk te
houden, zodat het beschikbare geld zoveel mogelijk naar de huurder
gaat."

Eddy Veenstra, Vice-voorzitter Raad van Commissarissen

''Salland Wonen heeft in 2018, zowel inhoudelijk als financieel, prima
resultaten geboekt. De corporatie is in alle opzichten goed geworteld
in haar werkgebied. ik vind het mooi om daar vanuit mijn rol als RvC
lid een bescheiden bijdrage aan te hebben geleverd''
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Roy Niehof, lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie

“Wij staan als raad van commissarissen niet boven de directeurbestuurder maar ernaast. Daarbij hebben we overigens wel beiden
een eigen rol en eigen verantwoordelijkheden, daar hebben we met
elkaar het gesprek over”

Leonard Faber, lid Raad van Commissarissen en voorzitter Remuneratiecommissie

“Als we door de toegenomen regelgeving steeds hogere
accountantskosten krijgen, wat worden onze huurders daar dan
beter van?”

Erwin van Proosdij, lid Raad van Commissarissen vanaf 1 juli 2018

“SallandWonen werkt aan het ontwikkelen van een flexibele en
demontabele prefabwoning. Dat is een goede ontwikkeling! Zo
worden de ontwikkelkosten in de toekomst gereduceerd en kunnen
we sneller en goedkoper bouwen. Waarom zou je elke keer het wiel
opnieuw uitvinden bij nieuwbouw?”

Wim Nijman, lid Raad van Commissarissen tot 1 juli 2018

“Bij SallandWonen was ook in 2018 alle inzet gericht op het belang
van de huurders. Medio 2018 heb ik, na de reguliere zittingstermijn,
mijn commissarisrol beëindigd. SallandWonen is een professionele,
toekomstbestendige organisatie.”

Zowel de bestuurder als de RvC zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie, zijn
aanspreekbaar op hun taken en kunnen benaderd worden door belanghebbenden en
medewerkers als daar aanleiding toe is. De RvC is vertegenwoordigd geweest bij de start en
oplevering van projecten, open huizen, belanghoudersbijeenkomsten, personeels- en
gemeentelijke bijeenkomsten. Daarnaast hebben de RvC en de bestuurder overleg gevoerd
met de voltallige Colleges van Burgemeester en Wethouder van de beide gemeenten uit ons
werkgebied.
Om te borgen dat SallandWonen ook in 2018 werkt conform de Governancecode en het doel
in 2021 gaat bereiken is een governanceagenda 2018 opgesteld. Ook zijn er diverse
discussiemomenten tussen bestuurder en RvC georganiseerd om met elkaar te spreken over
goed bestuur. SallandWonen past op 31 december 2018 de regels van de Governancecode
en de Woningwet toe.
Statuten en reglementen
Om te voldoen aan de Veegwet horende bij de woningwet zijn in 2018 de volgende statuten
en reglementen herzien:
- de statuten van SallandWonen;
- het reglement van de Raad van Commissarissen;
- het reglement van de auditcommissie;
- het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie;
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- het bestuursreglement.
Hierbij is aangesloten bij de modelreglementen en –statuten zoals deze door Aedes zijn
opgesteld. Per brief van 6 augustus 2018 heeft de AW haar goedkeuring gegeven aan ons
besluit tot de voorgenomen wijziging van de statuten. Op datum 10 december 2018 zijn de
gewijzigde statuten notarieel vastgelegd door de notaris. De statuten en de diverse
reglementen zijn in te zien op onze website www.sallandwonen.nl.
Integriteit
We zijn een maatschappelijke onderneming. Dat schept terecht verplichtingen en vraagt om
zorgvuldig en transparant handelen. Dit wordt nog eens versterkt door de belangrijke positie
die SallandWonen inneemt binnen de Sallandse gemeenschap. We werken uitsluitend lokaal
en dienen een publiek belang. Dat maakt dat we een maatschappelijke voorbeeldfunctie
hebben. We vinden het belangrijk dat anderen een goed beeld van ons hebben en wij werken
aan een positief imago. Het imago van en het vertrouwen in SallandWonen hangt sterk
samen met de beeldvorming rond integriteit.
SallandWonen heeft een integriteitsbeleid en een klokkenluidersregeling 8. Jaarlijks, en waar
nodig tijdens de vergaderingen van de RvC, nemen bestuurder en RvC de tijd om met elkaar
over integriteit in gesprek te gaan. In het verslagjaar zijn er geen meldingen ontvangen over
mogelijke schending van de integriteit door medewerkers, bestuurder of leden van de RvC.
Tijdens de werkoverleggen en de jaarlijkse functioneringsgesprekken is integriteit onderwerp
van gesprek.
Naast het integriteitsbeleid heeft SallandWonen een procuratiereglement. Hierin is vastgelegd
welke besluiten de bestuurder mag nemen met- en zonder voorafgaande goedkeuring van de
RvC. Ook is in dit reglement vastgelegd tot welke bedragen diverse medewerkers
tekenbevoegd zijn. In verband met een aantal gewijzigde werkprocessen is het
procuratiereglement in 2018 op een aantal punten aangevuld. De adviezen van de interne
controller en de punten uit de managementletter van de accountant zijn tevens in deze
nieuwe versie verwerkt. Ook zijn de mandaten verder uitgewerkt. In het verslagjaar is een
themabijeenkomst geweest over integriteit. Hier waren naast de RvC en de bestuurder ook de
controller van de organisatie bij aanwezig.
Oordeelsbrief 2018
In de oordeelsbrief geeft de Autoriteit Woningcorporaties (AW) aan dat zij op basis van een
risicogerichte benadering geen aanleiding ziet om SallandWonen integraal te onderzoeken.
Dit betekent dat de AW geen interventies oplegt. Wel verwijst de AW naar haar brief van 30
mei 2018 waarin de volgende toezichtafspraak is belegd:
‘Aangezien verschillende financiële ratio's voldoen aan uw eigen bandbreedtes, welke ruim
boven de sectornormen liggen, verzoek ik u na te denken op welke wijze u de beschikbare
middelen gaat inzetten ten behoeve van het volkshuisvestelijk presteren.’

8.2
Bestuur
SallandWonen is in 2018 bestuurd door mevrouw M. Kool. De verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en de RvC zijn vastgelegd in
de statuten en de diverse reglementen van de organisatie.
De bestuurder heeft over 2018 ruim zeventig besluiten genomen. Een deel van de besluiten
had betrekking op uitvoeringszaken, een ander deel op sturing en strategie. Waar statutair
nodig zijn besluiten door de RvC goedgekeurd. Alle bestuursbesluiten worden gearchiveerd.
Voorbeelden van genomen besluiten door de bestuurder zijn:
- voortzetten regeling voorkeurswoning, naam regeling wijzigen in ‘doorstromen’;
- opdracht tot continu uitvoeren van klantmetingen via Inceptivize;
- beperken keuzemogelijkheden rondom keuken-, toilet- en douchevervanging;
- gewijzigd personeelshandboek, na akkoord van de OR;
8

Zie www.sallandwonen.nl voor het integriteitsbeleid en de klokkenluidersregeling van SallandWonen
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-

stoppen met contractkosten bij nieuwe verhuringen en invoeren bijdrage voor verlengen
van inschrijving woningzoekende;
- plan van aanpak uitvoering risicoanalyse 2018;
- beheersing personeelskosten;
- verbeterplan woningcartotheek;
- beleidsdocumenten AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
- activiteiten OP1 beëindigen, de flexwerkruimte in Kulturhus Raalte;
- update calamiteitenplan;
- uitvoeringsplan vervangen openverbrandingstoestellen.
Besluiten waarbij goedkeuring nodig was van de RvC, staan vermeld in paragraaf 3, onder
taak en werkwijze.
Tabel 7: Overzicht bestuur gegevens
Periode: vanaf 1-1-2018 t/m 31-12-2018
Naam:
Marijke Kool (vrouw, 1961)
Benoeming:
Benoemd op 1-9-2015 voor vier jaar
Vergoeding 2018:
Vergoeding 2018:
- Periodiek betaalde beloning: € 114.119
- Beloning betaalbaar op termijn: € 20.059
PE-punten 2018:
PE-punten 2018: 33
Functie:
Nevenfuncties:

Directeur-bestuurder
Lid bestuur De Raalter Uitdaging, sinds 23 november 2016
Lid algemeen bestuur Aedes, sinds 20 april 2017
Lid bestuur Sociëteit De Hereeniging in Deventer, sinds 29 mei 2017
Lid bestuur Alliantie Nieuwe Energie Overijssel, sinds 6 februari 2018

Van Aedes ontvangt SallandWonen een vergoeding voor de functie van Marijke Kool als
bestuurslid van Aedes.
Bezoldiging bestuurder
Het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder is vastgesteld met inachtneming van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) en met
inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De bestuurder maakte in 2018 alleen
zakelijk gebruik van een bedrijfsauto.
Functie bestuurder
De bestuurder geeft leiding aan de organisatie SallandWonen. De bestuurder is
verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie, dus voor het realiseren van de
doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Als bestuurder draagt zij de
verantwoording voor de financiering van de corporatie, de naleving van wet- en regelgeving
en het beheersen van de risico’s. Zij rapporteert en legt verantwoording af aan de RvC.
Functioneren bestuurder
Het functioneren van de bestuurder is dit jaar, op basis van de gesprekscyclus, drie keer
besproken. Er zijn in het begin van het verslagjaar opnieuw resultaatafspraken gemaakt. Het
beoordelingsgesprek in december heeft plaatsgevonden aan de hand van 360 graden
feedbackformulieren. Enkele collega’s en belanghouders, waarmee de bestuurder
samenwerkt, zijn gevraagd een terugkoppeling te geven op haar functioneren. Bij de
beoordeling van de bestuurder is ook getoetst of de gemaakte jaarafspraken zijn gehaald. De
bereikte resultaten bevestigen het reeds opgebouwde vertrouwen voor de toekomst. De
bestuurder blijft onafhankelijk en kritisch. Haar stijl is horizontaal en coachend en haar
deskundigheid en competenties passen bij de veranderopgave.
Tegenstrijdige belangen
Er is in 2018 geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin
tegenstrijdige belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de bestuurder.
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Verklaring besteding gelden
De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en verschaft tijdig alle informatie die de
RvC nodig heeft ter uitvoering van zijn toezichthoudende taak. De operationele-,
volkshuisvestelijke- en financiële doelstellingen heeft de bestuurder ter goedkeuring aan de
RvC voorgelegd. Zoals mag worden verwacht, heeft SallandWonen in 2018 haar capaciteit en
beschikbaar vermogen ingezet voor de volkshuisvesting in Salland. Specifiek in de gemeente
Raalte en de gemeente Olst-Wijhe als aandachtsgebied van de woningmarktregio en voor de
opvang van daklozen in de Herberg in Zwolle.

8.3
Raad van Commissarissen
De RvC van SallandWonen bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op het functioneren van
de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij SallandWonen. Dit toezicht richt zich
op:
- het realiseren van de doelstellingen van de stichting;
- de strategie van en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- risicomanagment en de interne beheersing van de verbindingen;
- de kwaliteit van dienstverlening.
Naast toezichthouder is de RvC werkgever voor de bestuurder en staat de RvC de bestuurder
ter zijde wanneer dat aan de orde is.
Toezichtvisie
De RvC heeft een toezichtvisie opgesteld. In 2018 is hier aandacht aan gegeven tijdens de
zelfevaluatie. Daarnaast hebben de voorzitter van de RvC en de bestuurder deelgenomen
aan de regionale dialoogsessie met als thema ‘eenheid of verdeeldheid’: hoeveel ruimte is er
tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek?
Toezichtkader
Als toezichtkader voor het uitvoeren van de taken hanteert de RvC:
- de Woningwet;
- de Governancecode 2015, versie juli 2017;
- de van kracht zijnde statuten en reglementen van SallandWonen;
- het Strategisch Plan 2021, genaamd ‘Omdat goed wonen belangrijk is’;
- de toezichtvisie RvC en bestuur SallandWonen;
- de jaarbegroting 2018;
- de meerjarenbegroting 2018-2027;
- de maatschappelijke resultaten volgens de Aedesbenchmark en de visitatie;
- het oordeel van de externe toezichthouders, via oordeelsbrief 2017-2018 en 2018;
- tertaalrapportages;
- beleidsvisie samenwerken met belanghouders;
- investeringsstatuut.
Dit toezichtkader is door de RvC gebruikt bij het goedkeuren van besluiten van de bestuurder,
het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de strategie in realisatie tot de
corporatiedoelstellingen. Via dit verslag legt de RvC verantwoording af over de wijze waarop
invulling is gegeven aan de uitvoering van de taken in het afgelopen jaar.
Risicobeheersing
Risicomanagement is een belangrijk onderwerp voor de RvC. Gedurende het verslagjaar is er
aandacht geweest voor:
- het investeringsstatuut;
- het procuratiereglement;
- de strategische prestaties;
- sturingsindicatoren;
- het treasurystatuut, het financieringsplan en het treasuryjaarplan;
- de projecten;
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de grondposities;
de fiscale strategie;
de managementletter en het controleverslag accountant;
de financiële meerjarendoorrekening 2018-2027;
de meerjarenbegroting 2018-2027;
het WSW beoordelingskader risico’s;
portefeuilleplan 2015-2025;
Management Control framework, waaronder risicomanagement;
Tax Control framework.

Het verder professionaliseren van het toezicht heeft continu de aandacht. Met regelmaat
worden de financiële doorrekeningen door de organisatie ter toetsing voorgelegd aan
onafhankelijke externe deskundigen. Op basis van de meerjarenbegrotingen, scenario
analyses, de second opinion van derden en de wijze waarop risicomanagement binnen de
organisatie aandacht heeft, concludeert de RvC dat SallandWonen een financieel gezonde
organisatie is, die in staat is om haar maatschappelijke taak op korte en langere termijn te
vervullen. Het WSW en de AW komen ook tot die conclusie.
Taak en werkwijze
Om de toezichthoudende taak goed te vervullen, laat de RvC zich regelmatig informeren over
de financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en
de wensen en behoeften van belanghebbenden. In het afgelopen verslagjaar heeft de RvC
periodiek overleg gevoerd met de bestuurder om zich op de hoogte te houden van wat er
gaande is in het speelveld van SallandWonen. Ook heeft de RvC kennisgemaakt met de
nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten.
De leden van de RvC hebben kennisgenomen van de belangrijkste publicaties van Aedes en
VTW. Bij wijze van permanente educatie (PE) woont de RvC seminars bij georganiseerd door
de VTW en andere aanbieders.
Sinds 2013 is de externe accountant BDO Audit & Assurance BV (BDO) actief. Evaluatie van
de accountant vindt jaarlijks plaats. Het contract met BDO is verlengd voor de periode 2019
tot en met 2021. De huidige accountant voert de controle over het boekjaar 2018 uit. Daarna
zal op basis van een door de RvC vastgestelde profielschets een andere partner van BDO
deze rol overnemen.
De RvC onderschrijft het belang van een goede samenwerking met de
huurdersvertegenwoordiging. Het contact met de huurdersorganisaties verloopt voornamelijk
via de leden van de RvC die op voordracht van de huurdersorganisaties zijn benoemd, de
zogeheten huurderscommissarissen.
De leden van de RvC zijn betrokken. In het afgelopen jaar heeft de RvC vijf maal een
reguliere vergadering gehad. Geen van de leden is in het verslagjaar frequent afwezig
geweest bij vergaderingen. In de vergadering waarin de jaarrekening 2017 is goedgekeurd,
waren de accountant en de interne controller aanwezig. Tussentijds ontvangt de RvC per mail
of via intranet informatie over relevante onderwerpen. De leden zijn regelmatig aanwezig bij
informele bijeenkomsten van de organisatie. Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvC
deelgenomen aan de belanghoudersbijeenkomst met de zorgorganisaties en de
belanghoudersdag die in het teken van dienstverlening stond.
In januari heeft de RvC zich laten bijscholen op het terrein van treasury en de risico’s die
daarmee verband houden. Ook is er later in het jaar een themabijeenkomst geweest over
(financiële) integriteit, frauderisico en in gesprek zijn met belanghouders (OR en
huurdersorganisaties). Tijdens de bijeenkomst over integriteit en fraude is onder andere een
integriteitsspel gespeeld. Dit spel gaf veel ruimte voor discussie en gesprek. Daarnaast is een
bespreking geweest over frauderisico en hoe fraude te bestrijden. De belangrijkste conclusie
was dat integriteit samenvalt met bewustwording en open en transparant handelen. Ten
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aanzien van frauderisico was de belangrijkste conclusie het belang van aandacht voor een
open cultuur binnen de organisatie, waarbij dilemma’s besproken worden.
De wens van de RvC was om als voltallige raad in gesprek te gaan met de OR en met de
huurdersorganisaties. Tijdens deze bijeenkomst is de kennismaking hernieuwd en zijn de
belangrijkste aandachtspunten vanuit de OR en huurdersorganisaties besproken. Er was veel
ruimte voor dialoog. De RvC ervaart deze gesprekken als prettig en open.
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar zelf besluiten genomen, (voorgenomen) besluiten
van de bestuurder goedgekeurd en diverse andere relevante onderwerpen besproken.
Besluiten van de RvC
- remuneratierapport 2017;
- verlenging contract externe accountant onder voorwaarden;
- verlenging arbeidsovereenkomst bestuurder en voorstel salarisverhoging;
- jaarverslag en jaarrekening 2017 SallandWonen;
- jaarverslagen en jaarrekeningen 2017 van de deelnemingen van SallandWonen;
- decharge directeur bestuurder omtrent boekjaar 2017;
- benoeming de heer E. van Proosdij;
- gewijzigde reglementen Raad van commissarissen, Auditcommissie, Selectie- en
remuneratiecommissie;
- gewijzigd reglement financieel beheer en beleid.
Goedkeuring van de Raad
- diverse projecten zoals nieuwbouw Zonnekamp, aanbesteding project-overstijgende
basiswoning, sloopbesluit Olsterkampweg in Olst;
- verkoop grond Heeten;
- aankoop pand Werfhorst in Raalte voor transformatie naar wonen;
- verkoopstrategie De Schouw 11 t/m 17 in Raalte;
- bijdrage volkshuisvesting 2019 aan gemeenten Raalte en Olst-Wijhe;
- bijstellen strategische prestatie duurzaamheid;
- treasurystatuut 2019;
- financieel jaarplan 2019;
- mandaat bestuurder conform begroting 2019;
- financieringsstrategie 2018 en 2019;
- gewijzigd reglement bestuur SallandWonen;
- gewijzigd procuratiereglement;
- investeringsstatuut 2018;
- statutenwijziging;
- project ongebonden ketensamenwerking voor groot onderhoud;
- profielschets accountant.
Besproken onderwerpen
- X matrix Governance;
- managementletter interim controle 2017;
- tertaalrapportages;
- rapport Audit Connect inzake ICT en inrichting nieuwe systemen;
- rapportage woonruimteverdeling 2017;
- prestatieafspraken gemeenten Raalte en Olst-Wijhe;
- vastgoedsturing (assetmanagement);
- stand van zaken projecten;
- borgingsplafond WSW;
- oordeelsbrief AW;
- klachten via de klachtenadviescommissie;
- score Aedes Benchmark 2017;
- monitoring strategische prestaties 2020;
- jaarlijkse huurverhoging;
- reserves VvE’s;
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huurdersverenigingen;
rol huurders en belanghouders bij beleid en strategie;
grondposities;
huurbeleid;
vacature manager Vastgoed Ontwikkeling;
organisatie SallandWonen;
actie- en verbeterpunten zelfevaluatie;
volkshuisvestelijke ontwikkelingen;
herijking strategisch plan 2021;
accountantsverslag;
bedrijfslasten;
financiële doorrekening 2018-2027;
sturingskader SallandWonen;
marktwaardering;
plan van aanpak visitatie over 2015 t/m 2018;
Algemene Verordening Gegegevensbescherming;
evaluatie aanwezigheid controller bij vergaderingen RvC.

Zelfevaluatie
Eind 2018 is onder begeleiding van een externe adviseur het functioneren van de RvC
besproken.
Op basis van deze zelfevaluatie zijn enkele verbeterpunten benoemd die terugkomen in de
vergaderingen van de RvC.
Onafhankelijkheid
De RvC waakt ervoor dat de leden onafhankelijk zijn in de zin van de in de Governancecode
Woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide criteria. Om de bewustwording aan te
scherpen heeft gedurende het verslagjaar integriteit meerdere malen op de agenda gestaan.
Dit heeft geleid tot goede inzichten en een duidelijke opvatting over het belang van integer
handelen.
Er bestaat binnen de RvC geen overlap met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of
was in het verleden in dienst van SallandWonen, onderhoudt een directe of indirecte band
met toeleveranciers of afnemers. Ook worden geen andere diensten verleend dan die welke
voortvloeien uit het lidmaatschap van de RvC of worden banden onderhouden met
SallandWonen, hetzij direct, hetzij indirect, buiten het commissariaat. In het verslagjaar is
geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van de RvC
of de directeur-bestuurder betrokken waren. Het Reglement van de Raad van
Commissarissen bevat bepalingen betreffende mogelijk tegenstrijdige belangen. Alle leden
functioneren onafhankelijk. De RvC kent geen eigen, afzonderlijke gedragscode. De RvC is
van mening dat het bestaande ‘Reglement van de Raad van Commissarissen’ in voldoende
mate hierin voorziet.
Deskundigheid en samenstelling
De vijf leden van de RvC zijn op basis van hun deskundigheid geselecteerd voor de raad.
Twee leden zijn op voordracht van de huurdersverenigingen aangesteld. De reguliere
zittingstermijn in de eerste termijn bedraagt vier jaar, met als uitgangspunt dat
toezichthouders één keer herbenoemd kunnen worden voor een periode van vier jaar. In
2018 is de heer Nijman afgetreden. Na een positief verlopen benoemingstraject is de heer
Van Proosdij aangesteld als lid van de RvC. Bij de selectiegesprekken hebben de
Ondernemingsraad en de huurderorganisaties een actieve rol vervuld. De heer Van Proosdij
voldoet met zijn achtergrond als vastgoedmanager, zijn functie als docent Assetmanagement
en gelet op het feit dat hij woonachtig is in Salland aan het wervingsprofiel gericht op
specialisme vastgoed.
De samenstelling van de RvC gedurende het verslagjaar was evenwichtig. Gekeken is naar
kennis, deskundigheid en achtergrond van de leden op het gebied van de politiek-bestuurlijke
context en de corporatiesector. Een aantal leden beschikt over deskundigheid met betrekking
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tot financiële, volkshuisvestelijke, bestuurlijke en procesmatige aspecten van vastgoed.
Daarnaast zijn kwaliteiten aanwezig inzake juridische aangelegenheden, HRM en
gemeentelijke overheden.Ten slotte beschikken de leden van de RvC over een adequaat
netwerk. Door educatie houden de leden hun kennis up-to-date. De leden hebben in het
verslagjaar voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de VTW.
Honorering Raad van Commissarissen
De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functies van de afzonderlijke
leden en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen.
De vergoedingen zijn in lijn met de Wnt en de VTW-regelingen.

Tabel 8: Samenstelling RvC in 2018
Naam:

Benoeming:
Aftredend:
Vergoeding 2018:
PE-punten 2018
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:

Benoeming:
Aftredend:
Vergoeding 2018:
PE-punten 2018:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:

Benoeming:
Aftredend:
Vergoeding 2018:
PE-punten 2018:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:
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Heleen Buijs (vrouw, 1954)
Op voordracht van huurders
Voorzitter per 1 april 2017
lid remuneratiecommissie vanaf 1 juli 2017
Benoemd: 1 november 2013
Aftredend: 1 november 2021
Niet herbenoembaar
Vergoeding 2018: € 14.100,PE-punten 2018: 9,5
Juridisch, Bestuurlijk, Maatschappelijk
Directeur van CulturaConsult in Gorssel
- Voorzitter Raad van Commissarissen Sint Joseph in Almelo
- Lid Raad van Commissarissen IJsseldal Wonen in Twello
- Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Deventer NV
- Voorzitter Toetsingscommissie Beschermwaardigheid van museum objecten (sinds
1 mei 2018)

Eddy Veenstra (man, 1963)
Vice-voorzitter per 1 april 2017
Lid auditcommissie
Benoemd: 1 juni 2015
Aftredend: 1 juni 2019
Herbenoembaar
Vergoeding 2018: € 10.000,PE-punten 2018: 6
Financieel
Volkshuisvesting
Algemeen directeur NV Rendo Holding in Meppel
- Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Vechthorst in Nieuwleusen
- Voorzitter van begeleidingscommissie defusering woningcorporatie Steelande (tot 1 juli
2018)

Roy Niehof (man, 1972)
Op voordracht van huurders
Voorzitter auditcommissie
Benoemd: 1 november 2013
Aftredend: 1 november 2021
Niet herbenoembaar
Vergoeding 2018: € 9.700,PE-punten 2018: 45
Financieel economisch
Directeur van Niehof Financial Consultancy BV in Oldenzaal
Manager Bedrijfsvoering ProWonen Borculo
- Parttime docent Bestuurlijke Informatie Verzorging aan Nyenrode Business Universiteit
- Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen in Oldenzaal
- Tijdelijk lid van de Raad van Commissarissen Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg
(t/m 31 december 2018)
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Naam:
Benoeming:
Aftredend:
Vergoeding 2018:
PE-punten 2018:
Aandachtsgebied:

Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Aandachtsgebied:
Benoeming:
Aftredend:
Vergoeding 2018:
PE-punten 2018:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Benoeming:
Aftredend:
Vergoeding 2018:
PE-punten 2018:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Leonard Faber (man, 1960)
Voorzitter remuneratiecommissie per 1 april 2017
Benoemd: 1 juni 2015
Aftredend: 1 juni 2019 Herbenoembaar
Vergoeding 2018: € 9.700,PE-punten 2018: 13
HRM
Bedrijfskundig
Bestuurlijk
Directeur (DGA) FlowPeople B.V. in Almelo
Lid initiatiefgroep De Nieuwe Liefde Almelo

Erwin van Proosdij (man, 1966)
Lid
Benoemd: 1 juli 2018
Aftedend: 1 juli 2022
Herbenoembaar
Vergoeding 2018: € 4.350,PE punten 2018: 6
Vastgoed
Hoofd Vastgoedbedrijf Enschede bij gemeente Enschede
- Gastdocent Asset management / Gemeentelijk Vastgoed aan de Amsterdam School
of Real Estate in Amsterdam
- Bestuurslid Vereniging van Eigenaren commercieel vastgoed in Enschede
Wim Nijman (man, 1951)
Benoemd 1 juli 2010
Lid tot 1 juli 2018
Vergoeding 2018: € 4.350,PE punten 2018: 16
Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Directeur van Nijman Vastgoed BV
- Lid Raad van Commissarissen woningstichting Veluwonen in Eerbeek
- Lid Raad van Toezicht Stichting Zorg-Samen Het Zand in Zwolle

De RvC heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van de diensten van de
remuneratiecommissie en de auditcommissie.
Remuneratiecommissie
De RvC is verantwoordelijk voor de eigen continuïteit. Het garanderen van een evenwichtige
samenstelling qua profielen is van groot belang. Daarnaast heeft de RvC ook een
werkgeversrol. De hiervoor te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd door de
remuneratiecommissie. De samenstelling van de remuneratiecommissie per 31 december
2018 is als volgt:
- de heer Faber, voorzitter;
- mevrouw Buijs, lid.
De directeur bestuurder, mevrouw Kool, wordt waar nodig gevraagd om als adviseur deel te
nemen aan het overleg van de remuneratiecommissie. Mevrouw Veenhuis, adviseur HRM, is
de ambtelijk secretaris van de remuneratiecommissie.
De remuneratiecommissie heeft onder meer de volgende taken:
- zorgdragen voor de continuïteit van een evenwichtig samengestelde RvC door het doen
van voorstellen inzake de vereiste profielen van nieuwe leden voorafgaand aan het vertrek
van leden van de RvC conform het rooster van aftreden;
- het doen van een voorstel betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvC en
bestuur;
- het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder van SallandWonen, ter vaststelling door
de RvC;
- het voeren van het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder;
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het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de RvC
en de afzonderlijke leden;
het opmaken van een remuneratierapport.

De remuneratiecommissie is in het verslagjaar tweemaal bij elkaar geweest. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
- remuneratierapport 2017;
- PE punten en het peilen van de opleidingsbehoefte bij RvC leden;
- decharge directeur-bestuurder op basis van jaarrekening;
- aanstelling en de voorbereiding van de herbenoeming directeur/bestuurder;
- werving nieuwe commissaris in verband met einde zittingsperiode van de heer Nijman;
- voorbereiding van de werving van een nieuwe commissaris in 2019 en de herbenoeming
van de commissaris de heer Veenstra.
- zelfevaluatie RvC;
- gewijzigd reglement selectie- en remuneratiecommissie.
Auditcommissie
De RvC wordt bij het uitvoeren van de financiële verantwoordelijkheden in het toezicht
ondersteund door de auditcommissie. De auditcommissie wordt hierbij gezien als de
voorbereidingscommissie voor de RvC. De auditcommissie beoordeelt de financiële
verslaglegging, het systeem van risicobeheersing en de interne controle. Daarnaast houdt de
auditcommissie toezicht op de werkzaamheden van de externe accountant. De samenstelling
van de auditcommissiecommissie per 31 december 2018 is als volgt:
- de heer Niehof, voorzitter;
- de heer Veenstra, lid;
- mevrouw Kool, directeur bestuurder SallandWonen;
- de heer Bosscha, manager Bedrijfsvoering SallandWonen;
- mevrouw Van der Linden, controller;
- de heer Hendrikse, ambtelijk secretaris.
De auditcommissie is in 2018 vier keer bijeengekomen, allemaal reguliere vergaderingen. De
auditcommissie heeft in het verslagjaar gesproken met de accountant, hierbij was de
directeur-bestuurder niet aanwezig.
De volgende onderwerpen zijn in de auditcommissie besproken:
- tertiaire rapportages;
- investeringsstatuut 2018;
- treasurystatuut 2018;
- procuratiereglement;
- ICT audit in aanwezigheid van de auditor;
- oordeelsbrief AW governance;
- toetsing meerjarenraming onderhoud en investeringsprojecten;
- rol van de controller;
- evaluatie accountant;
- jaarrekening en jaarverslag 2017;
- financieringsstrategie 2019;
- accountantsverslag 2017;
- financiële doorrekening en meerjaren doorkijk;
- risico inventarisatie WSW risicobeoordelingsmodel 2018;
- assurancerapport dVi 2017;
- reglement Financieel Beleid en Beheer;
- reglement Auditcommissie;
- jaarbegroting 2019;
- meerjarenbegroting 2019-2023;
- plausibiliteitstoets Qonsio;
- strategische monitor;
- meerjarenbegroting 2019-2023 nevenstructuur;
- treasuryjaarplan 2019;
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mandaat projecten begroting 2019;
profielschets externe accountant.

Urenbesteding
De urenbesteding is afhankelijk van extra inzet vanwege commissiewerk en de rollen zoals
voorzitter en vicevoorzitter.
Verbindingen
SallandWonen kent een aantal verbindingen (BV’s en VvE’s). De bestuurder heeft hierover
gedurende het verslagjaar verslag uitgebracht. De RvC heeft de jaarstukken en de
meerjarenbegrotingen van de verbindingen goedgekeurd. De RvC onderkent de risico’s die
kunnen voortvloeien uit de verbindingen.
Ten slotte
De RvC ziet een organisatie die continu bezig is met leren en verbeteren. Door aanwezig te
zijn bij belanghoudersbijeenkomsten en daar actief in gesprek te gaan met belanghouders
heeft de RvC een goed beeld over de positie van SallandWonen in de gemeenten Olst-Wijhe
en Raalte. Men ziet SallandWonen als een belangrijk partner en heeft vertrouwen in de
samenwerking.
Samen met de bestuurder en belanghouders is gewerkt aan realisatie van de jaarbegroting
en zijn prestaties benoemd voor de toekomst. De RvC ervaart de wijze waarop
SallandWonen invulling geeft aan risicomanagement als zorgvuldig. De organisatie blijft
voortvarend werken om het toezicht- en toetsingskader verder te professionaliseren. De
consequente manier waarop de organisatie anticipeert op de veranderingen binnen de sector
geeft de RvC vertrouwen.
Er zijn volkshuisvestelijk goede prestaties geleverd. SallandWonen is een financieel solide
organisatie, die de omgeving op vele wijzen betrekt bij haar activiteiten. De RvC spreekt zijn
waardering uit voor de bestuurder en de organisatie, voor de wijze waarop zij in dit jaar
invulling hebben gegeven aan hun taak. De samenwerking met de organisatie geeft
vertrouwen voor de toekomst.
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Eindresultaat nieuwbouw Burgemeesterkwartier in Raalte. SallandWonen bouwde hier 22 huurappartementen en
5 huurwoningen.

9

FINANCIËLE VERANTWOORDING

SallandWonen houdt haar financiële resultaten stabiel door de juiste
verhouding tussen opbrengsten en kosten niet uit het oog te verliezen.
Hiermee borgen we de financiële continuïteit van SallandWonen. Om z icht
te krijgen op het financiële perspectief zorgen we ervoor dat onze
financiële verantwoording en rapportage op orde zijn.
In deze jaarrekening zijn een geconsolideerde, evenals een enkelvoudige, balans en winsten verliesrekening opgenomen. De geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening zijn
uitgangspunt voor de jaarrekening en de toelichting daarop. Vanaf 2017 is de administratieve
scheiding tussen Daeb en niet-Daeb van kracht. In de jaarrekening is als toelichting op de
enkelvoudige cijfers een gescheiden balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht voor
de Daeb tak en de niet-Daeb tak opgenomen.
9.1
Jaarresultaat
SallandWonen heeft 2018 afgesloten met een positieve operationele kasstroom van € 7,6
miljoen. Het jaarresultaat 2018 uit normale bedrijfsuitoefening bedraagt € 53,9 miljoen na
belastingen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de marktwaardeontwikkelingen van ons
vastgoed in exploitatie. Eind 2018 maakte het Eigen Vermogen 72% uit van het totale
vermogen, tegen 69,9% eind 2017.
Onroerende zaken in exploitatie
De onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor de verhuur zijn vanaf 2016 gewaardeerd
tegen de reële waarde. Deze reële waarde drukken we uit in de marktwaarde in verhuurde
staat.
SallandWonen hanteert de full-versie van het Handboek ‘modelmatig waarderen’ voor het
bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat. Een totaal overzicht van de gehanteerde
parameters komt terug in de grondslagen van de jaarrekening.
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Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie, het kantoorpand aan de Domineeskamp,
zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. De boekwaarde van het pand bedraagt ultimo
2018 € 6,3 miljoen. In 2018 heeft er een taxatie van het kantoorpand plaatsgevonden. De
taxatiewaarde van € 2,7 miljoen ligt aanzienlijk lager dan de huidige boekwaarde.
SallandWonen wil graag afwaarderen naar de duurzame lagere waarde. Na discussie met de
externe accountant is deze afwaardering niet verwerkt, omdat wet- en regelgeving dit niet
mogelijk zou maken.
Activa in ontwikkeling
De activa in ontwikkeling worden gewaardeerd op basis van reële waarde, de marktwaarde in
verhuurde staat. Het verschil tussen de reële waarde en de historische kostprijs wordt
verantwoord onder de niet gerealiseerde waardeverandering.
In de jaarrekening is voor vier projecten een bedrag van € 3,1 miljoen aan onrendabele
investeringen opgenomen:
- Project Werfhorst in Raalte voor € 1,5 miljoen;
- Project Hartkampschool in Raalte voor € 0,6 miljoen;
- Project Zonnekamp in Olst voor € 0,2 miljoen;
- Project Boskamp in Olst voor € 0,8 miljoen.
Voor deze onrendabele investering is een voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
opgenomen.
In 2018 zijn 22 appartementen in het Burgemeesterkwartier opgeleverd, waarvoor in de
afgelopen jaren een onrendabele top is genomen van € 1,8 miljoen. Daarnaast zijn zes
appartementen uit het project Kerkstraat/Langstraat opgeleverd.
Resultaat verkopen
In 2018 zijn 29 huurwoningen en 2 grondposities regulier verkocht. Het verkoopresultaat is
opgenomen onder de post verkoop onroerende goederen.
Nog niet verkochte kavels zijn opgenomen onder de voorraad opgeleverde kooplocaties op
basis van de oorspronkelijke kosten, of lagere netto-opbrengstwaarde.
Geactiveerde productie
In het verslagjaar 2018 is er voor € 0,5 miljoen aan eigen productie geactiveerd onder de
activa in ontwikkeling en het onderhanden werk.

9.2
Vermogen
Jaarlijks beoordelen wij of het Treasurystatuut nog actueel is.
Eigen vermogen
Het groepsvermogen van SallandWonen is in 2018 met € 53,9 miljoen toegenomen tot €
513,- miljoen. De solvabiliteit bedraagt 72%.
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte
van 2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de
portefeuille van SallandWonen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De
totale omvang van de portefeuille is met € 55,9 miljoen gegroeid naar € 692 miljoen. Dit
betreft een waardegroei van 8,9%.
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei per m²
van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor in.
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De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op
de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze
achter ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen.
Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van
betaalbaarheid.
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de
marktwaarde in verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt
neemt.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse inschattingen. Dit is inherent
aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van
toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in
exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en de
beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en dit betreft de grootste post waar het bestuur
een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in
ontwikkeling is. Overeenkomstig de regelgeving is er geen vergelijkend cijfer over 2017
bepaald, waardoor in het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan
worden toegelicht.
Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kan leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde
in komende perioden, onder meer samenhangend met:
Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij
mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de
praktijk bepaalt SallandWonen bij mutatie de nieuwe huur. Hierbij houden wij ook
rekening met passend toewijzen en met afspraken met de huurdersverenigingen over
huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet danwel niet altijd direct
bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als ‘afslag’ de beste schatting is verwerkt.
Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet (doorexploiteerscenario), die eind 2018 in
de beleidswaardebepaling niet is aangepast ten opzichte van de marktwaardebepaling.
Dit ondanks het feit dat door de taxateur de disconteringsvoet als vrijheidsgraad is
aangepast in de marktwaardebepaling en de aanpassing niet per definitie ook van
toepassing hoeft te zijn in de beleidswaarde, mede door het in de beleidswaarde
inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud)
waardoor een lager risicoprofiel kan worden verondersteld.
Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus
investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten.
Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2018 is in totaal € 347 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de
herwaarderingsreserves begrepen (2017: € 302 miljoen) uit hoofde van de waardering van
het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit
vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald. De
waardering is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag
en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren
beleid van SallandWonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complex
gewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het Daeb bezit in
exploitatie te realiseren, zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke
ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (Daeb)
huurwoningen. Omdat het de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in
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passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in
exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van een
woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de
werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde,
voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. Dit betekent dat
slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het
eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. Het bestuur van SallandWonen
heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd
beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het
verschil tussen de beleidswaarde van het Daeb bezit in exploitatie en de marktwaarde in
verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 311 miljoen. Het verschil tussen de
martkwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
Tabel 9: Marktwaarde versus beleidswaarde

Marktwaarde
- Stap 1 (beschikbaarheid)
- Stap 2 (betaalbaarheid)
- Stap 3 (kwaliteit)
- Stap 4 (beheer)
Maatschappelijke bestemming
Beleidswaarde

45.286
235.238
42.566
-2.015

691.525

100,0%

321.075
370.450

46,4%
53,6%

6,6 %
-20,3%
6,2%
-0,3%

Dit betekent dat circa 61% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties
onderhevig.
Bijzondere gebeurtenissen na het einde van het boekjaar
Gebeurtenissen die na afloop van het boekjaar hebben plaatsgevonden en die invloed
hebben op de jaarrekening, worden verwerkt in het boekjaar 2018. Gebeurtenissen die
plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening worden vermeld in het bestuursverslag. In
2019 hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die vermeld moeten worden.
Lang vreemd vermogen en financieringspositie
SallandWonen heeft een totale langlopende schuld van € 169,2 miljoen met een gemiddeld
rentepercentage van 3,30%. De gemiddelde schuld per woning bedraagt € 31.065,(2017: € 32.060,-).
De financieringspositie van SallandWonen is gunstig. De stijging van het netto werkkapitaal
zetten we zoveel mogelijk in voor interne financiering en vervroegde aflossing van leningen
om de kapitaallasten te verlagen of de stijging beperkt te houden. In de meerjarenprognose is
rekening gehouden met herfinanciering van bestaande leningen en het aangaan van nieuwe
leningen in verband met investeringen.
In 2018 heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de financiële positie van
SallandWonen beoordeeld. Het WSW heeft verklaard dat SallandWonen, conform artikel 8
van het reglement van deelneming van het Waarborgfonds, voldoet aan de eisen van
kredietwaardigheid.
Tabel 10: Vervalkalender leningen 2018 gespecificeerd
(Bedragen x 1.000 euro)
Te muteren lening bedrag in euro
Aantal leningen huidig jaar
Aantal leningen geweest
Aantal leningen resterend
Percentage van leningportefeuille van 2016 dat muteert
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conversie 2018

aflossing 2018

totaal

20.000
2
2
11

5.160
3
3
3

25.160
5
5
14
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Tabel 11: Vervalkalender leningen toekomst
(Bedragen x 1.000 euro)
2019
Leningen met een renteconversie
21.965
Leningen met complete aflossing
5.000
Aantal leningen met renteconversie
5
Aantal leningen met complete aflossing
3
Percentage van mutaties in lening
15
portefeuille van 2017

2020
11.262
5.000
3
1
8,8

2021
15.322
0
5
0
8,3

2022
5.926
0
4
0
3,2

2023
5.000
0
1
0
2,8

9.3
Risicomanagement
SallandWonen heeft risicomanagement ingericht conform het three lines of defence model.
De eerste lijn wordt ingevuld door de medewerkers en management van de uitvoerende
afdelingen. Afdeling Bedrijfsvoering heeft als taak om de tweede lijn te borgen en voor de
derde lijn is er een interne controller.
In 2018 hebben wij risicomanagement versterkt door alle lijnen te betrekken bij de risico
analyse. Voor het beheersen van de benoemde risico’s gaan directie en MT risico-eigenaren
benoemen die, waar mogelijk, onderdeel uitmaken van de eerste lijn. In een risicorapportage
is de risico analyse 2018 gepresenteerd en een plan van aanpak om conform de three lines
of defence model risico’s te beheersen.
Hoofdlijnen risicobereidheid
Wij kiezen als maatschappelijk ondernemer voor het optimaal benutten van onze kansen om
invulling te geven aan onze maatschappelijke opgaven en gaan enige risico niet uit de weg.
De voorwaarde is dat wij inzicht hebben in de mate van risico en beheersmaatregelen kunnen
toepassen.
De mate van risicobereidheid wordt mede bepaald door:
- de doelstellingen verwoord in ons strategisch plan, vertaalt naar twaalf prestaties;
- de benoemde eigen normen/bandbreedtes voor de financiële ratio’s;
- de rendementseisen uit het investeringsstatuut;
- de financieringsstrategie;
- de doelstellingen van het portefeuilleplan 2015-2025, geactualiseerd in 2018.
Risicomanagement in 2018
In het kader van risicomanagement besteden wij jaarlijks aandacht aan:
- het investeringsstatuut;
- de strategische prestaties;
- sturingsindicatoren;
- het treasurystatuut, het financieringsplan en het treasuryjaarplan;
- de projecten;
- de grondposities;
- de fiscale strategie;
- de managementletter en het controleverslag accountant;
- de financiële meerjarendoorrekening;
- de meerjarenbegroting;
- het WSW beoordelingskader risico’s;
- portefeuilleplan 2015-2025;
- procuratiereglement.
In 2018 was er aanvullend aandacht voor:
- Management Control Framework: in 2017 is een plan van aanpak geschreven om de
interne beheersing te versterken. In 2018 is ingezet op de risicoanalyse 2018 en
beheersmaatregelen inzake de inrichting van een adequate informatievoorziening voor de
ondersteuning van de interne beheersing.
- Tax Control Framework: in 2017 is een plan van aanpak gemaakt om de beheersing van
de fiscale risico’s te versterken. In 2018 zijn de risico’s benoemd en de reeds genomen
beheersmaatregelen in beeld gebracht. Waar nodig worden aanvullende
beheersmaatregelen geformuleerd.
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AVG: implementatie van de privacywet. In 2018 is beleid geformuleerd qua privacy en
informatiebeveiliging. In een maatregelendocument is beschreven welke maatregelen er
genomen zijn en welke maatregelen SallandWonen nog moet nemen om het IB beleid
binnen de organisatie te implementeren.
Compliancy wet- en regelgeving: in 2018 is onderzocht of SallandWonen compliant werkt
conform de geldende wet- en regelgeving. Op basis van de uitkomsten is benoemd welke
wet- en regelgeving aanvullende beheersmaatregelen nodig hebben en is een plan van
aanpak voor borgen van compliancy geschreven. Vanaf 2019 maakt compliancy wet- en
regelgeving onderdeel uit van de PDCA-cyclus van de organisatie.
Frauderisico: tijdens een themabijeenkomst in 2018 met RvC, bestuurder, MT en
Controller is het frauderisico van SallandWonen besproken. Er is een aantal zaken
benoemd die aanvullend aandacht nodig hebben in de organisatie. Als belangrijkste
boodschap is bewustwording genoemd.
Automatisering: een extern bureau, Auditconnect, heeft in 2018 de opdracht gekregen om
te toetsen in welke mate wij in control zijn op de beheersmaatregelen voor wat betreft
informatiebeveiliging. De conclusie was dat SallandWonen voldoet aan het normenkader
en er geen aanleiding is voor het nemen van directe actie. Daarnaast heeft SallandWonen
onze systeemleverancier Aareon de opdracht gegeven om te onderzoeken in welke mate
wij gebruik maken van de mogelijkheden van het nieuwe primaire systeem, welke kansen
er nog zijn en wat de opleidingsbehoefte is.
Risico’s 2017: in 2017 zijn diverse risico’s benoemd, waarvoor in het verslagjaar
beheersmaatregelen zijn genomen. Voor een aantal onderwerpen is de risicoinschatting
door de genomen maatregelen verkleind tot beheersbaar. Voor de volgende risico’s zijn
nog aanvullende maatregelen nodig: schaarste van materialen en personeel, stijgende
bouwkosten en belastingen.
Risicoanalyse 2018: met een afvaardiging van de medewerkers zijn de risico’s benoemd
die wij lopen bij het behalen van onze strategische doelen, het borgen van de
bedrijfsvoering en de veiligheid van onze klanten. Het resultaat van deze analyse is
gepresenteerd in de Risicorapportage 2018, waarbij een plan is geschreven voor het
beheersen van de risico’s. In 2019 worden voor de onderkende risico’s beheersplannen
geschreven en starten we met de uitvoering.

Tabel 12: overzicht voornaamste risico’s/onzekerheden SallandWonen
Onderdeel
Voornaamste
Mogelijke impact op
risico/onzekerheden
resultaten/financiële
positie
Strategie
Duurzaamheidsbeleid in
Samenwerking
combinatie met
noodzakelijk om
energieneutraal in 2050
doelstelling te halen.
Mogelijk impact op imago
bij niet halen
tussenstappen, wel
presteert SW beter dan
landelijk gemiddeld.
Financiële impact
energieneutraal is groot.
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Woonlasten

Impact op imago bij niet
realiseren doel SP2021

Eenduidige visie

Impact op financiën en
imago mogelijk

PDCA

Impact op financiële
positie mogelijk

SallandWonen

Beheersmaatregelen

Routekaart ingevuld,
samenwerking met
gemeenten mede o.b.v.
warmteplannen. Evaluatie
huidige inzet op
haalbaarheid ambitie
2020.
In meerjarenbegroting
2020-2024 inzet CO2
neutraal 2050
opgenomen in begroting
Intern nodige inzet op
woonlasten door inzet op
lagere energielasten en
als onderdeel van
vastgoedsturing. In 2019
aandacht voor
communicatie naar
belanghouders.
Inzicht in situatie:
strategische koers is
helder, uitvoering valt nog
te versterken.
Inzicht in situatie: PDCA
op strategisch niveau
staat, op
operationeel/tactisch nog
te versterken.
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Operationele activiteiten

Financiële positie

Schaarste materialen en
personeel

Impact op financiële
positie mogelijk

Woningcartotheek

Impact op financiën en
imago mogelijk

Fraude

Impact op financiële
positie en imago mogelijk

Onderhoud

Impact op financiële
postitie

Beleidswaarde

Mogelijk impact op
financiële positie

Bouwkosten

Impact op financiële
positie

Belastingen

Impact op financiële
positie
Impact op financiële
positie

Financiële verslaglegging

Marktwaarde vs.
waardevermeerdering
van investeringen

Wet en regelgeving
(financiële
toezichtsvereisten)

Compliancy

Impact op financiële
positie mogelijk

Toezichtkaders

Impact op financiële
positie

Bij herijken
portefeuilleplan effect op
portefeuilleopgave in
kaart brengen
Inzicht in situatie met
verbeterplan voor borgen
up-to-date
woningcartotheek.
Onderwerp
themabijeenkomst RvC,
bestuurder, MT en
Controller. Inzet op
bewustwording. Geen
indicatie van fraude
binnen de organisatie.
Herijken visie op
onderhoud op basis van
nieuwe inzichten. In
meerjarenbegroting 20202024 financiële gevolgen
opgenomen in begroting
Op basis van een concept
berekenmethode is de
impact geduid. Deze
bleek minimaal. Ook
o.b.v. de definitief
berekening is de impact
te verwaarlozen.
Jaarlijks middels scenario
inzicht in de financiële
effecten van hogere
bouwkosten dan verwacht
en de termijn waarbinnen
beheersmaatregelen
moeten worden genomen
Taxs Control Framework
met verbeterplan
Door het uitblijven van
waardevermeerdering bij
investeringen, boeken wij
een groter deel op
onderhoud. Dit heeft
impact op de financiële
positie.
Inzicht in geldende weten regelgeving, de
mogelijke risico’s en een
plan voor borging
compliancy.

Voorgedane risico’s
Op het gebied van duurzaamheid hebben wij moeten constateren dat de aangescherpte
ambitie verwoord in ons duurzaamheidsbeleid niet haalbaar is. Ons streven was om eind
2020 gemiddeld een energie-index van 1,20 voor ons bezit te hebben, terwijl landelijk
gemiddeld 1,40 het uitgangspunt is. Door een gewijzigde berekenmethodiek voor energieindexen heeft onze inzet minder effect op de energie-index. Wij hebben onze ambitie
aangepast aan het landelijke doel en beraden ons er nu over hoe wij alsnog een versnelling
kunnen realiseren. Voor het verslagjaar heeft dit geen impact gehad op de financiële positie
van de organisatie.
Voor wat betreft de financiële positie heeft het effect van het uitvoeren van grootschalig
onderhoud aan woningen op de marktwaarde impact gehad. Doordat een groot deel van de
investeringen bij groot onderhoud niet wordt vertaald in een hogere marktwaarde, wordt een
groter deel van de investering gezien als onderhoud. Dit heeft een impact op de financiële
positie van SallandWonen doordat de investeringsruimte voor de toekomst beperkter wordt.
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9.4
Financieel perspectief
Bij de financiële verantwoording moeten we rekening houden met de eisen zoals het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Autoriteit Woningcorporaties en
het Waarborgfonds Woningbouw en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging
die stellen. Het financiële perspectief hebben we voor de komende jaren in beeld gebracht in
de meerjarenbegroting 2019-2023.
Financiële meerjarenbegroting 2019-2023
We hebben de financiële meerjarenbegroting voor de komende jaren in beeld gebracht. Met
het opstellen van deze begroting krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de balansposten en
de winst-en-verliesrekening. Aan de hand van de cijfers bepalen we de continuïteit van
SallandWonen. Het financiële beleid van SallandWonen is erop gericht om via sturing de
financiële risico’s die samenhangen met het primaire bedrijfsproces te beheersen en de
financieringskosten te minimaliseren. In 2018 is aan de hand van de jaarbegroting 2019 en de
meerjarenbegroting, in samenwerking met Thésor, een treasuryjaarplan voor 2019 opgesteld.
Uit de meerjarenprognose blijkt dat SallandWonen op korte termijn aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen en haar voorgenomen investeringen kan uitvoeren.
Gezien de meerjarenbegroting is SallandWonen ook voor de toekomst een gezonde
organisatie en in staat om invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven.

9.5
Fiscaliteiten
Zoals genoemd onder Financieel perspectief, zijn externe ontwikkelingen van invloed op onze
verantwoording en verslaglegging. Op het gebied van fiscaliteiten is al een aantal
ontwikkelingen gaande.
Fiscale strategie
Met ingang van 2012 is de fiscale strategie van belang voor de vennootschapsbelasting. De
fiscale meerjarenprognose van SallandWonen laat namelijk behoorlijke fiscale winsten zien,
waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit is onder andere het gevolg van de
afschaffing van de herbestedingsreserve, die tot en met het belastingjaar 2011 van
toepassing was. Door gebruik te maken van een fiscale strategie in zowel de aangiften
vennootschapsbelasting als de fiscale positie in de jaarrekening, wordt duidelijk wat het
fiscale beleid van SallandWonen is. Er is gekozen voor een strategie op basis van het fiscaal
afwaarderen van huurwoningen op basis van gedaalde WOZ-waarden. In 2016 is de strategie
in het kader van Horizontaal Toezicht afgestemd met de Belastingdienst. De aangiften over
de jaren tot en met 2017 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Door de grote
waardeontwikkeling van ons bezit zijn de compensabele verliezen in 2018 opgesoupeerd. Als
gevolg daarvan is SallandWonen inmiddels in een betalende positie voor de
vennootschapsbelasting gekomen. Voor de boekjaren 2018 en 2019 is een voorlopige
aanslag ontvangen van de Belastingdienst.

9.6
Niet-Daeb portefeuille
De Woningwet 2015 heeft de woningcorporaties verplicht hun maatschappelijk georiënteerde
activiteiten (de Diensten van Algemeen Economisch Belang, Daeb) te scheiden van hun
marktgerichte activiteiten (de diensten van niet-Algemeen Economisch Belang, niet-Daeb).
SallandWonen heeft gekozen voor een administratieve scheiding. Sinds 1 januari 2018
beschikken wij over een niet-Daeb portefeuille die valt onder de toegelaten instelling.
Tabel 13: Samenstelling niet-Daeb portefeuille SallandWonen
1 januari 2018
Huurwoningen, geliberaliseerd
31
Huurwoningen, sociaal verhuurd
147
Garages
98
Bergingen
6
Bedrijf en maatschappelijk
15
onroerend goed
Grondposities
3
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31 december 2018
43
132
98
6
13
3
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In 2018 en 2019 doen wij ervaring op met de kansen van de niet-Daeb portefeuille. Op basis
hiervan en verkenningen van de woningmarkt stellen wij in 2019 een portefeuilleplan op voor
de niet-Daeb.
In het verslagjaar zijn alle twaalf vrijgekomen sociale huurwoningen bij mutatie
geliberaliseerd. De gemiddelde huurprijs van deze woningen bedroeg € 743,52. Daarnaast
zijn twee sociale huurwoningen met een verkooplabel verkocht.
Voor wat betreft het bedrijf- en maatschappelijk onroerend goed hebben wij twee panden
gesloopt, waarna de kavels zijn verkocht. Daarnaast zijn er mutaties geweest in twee
bedrijfspanden. Ter controle van de onderhoudsbegroting van deze panden hebben er
inspecties plaatsgevonden. Ook beschikken we over de verplichte energielabeling. De
onderhoudsbegroting voor het bedrijf- en maatschappelijk onroerend goed stemmen we af
met de strategie van het pand.
Wij hebben besloten om het concept flexwerkplekken OP1, onderdeel van het Kulturhus
Raalte, per 1 januari 2019 te beëindigen. Dit concept is in 2014 ontstaan door een combinatie
van leegstaande kantoorruimte in het Kulturhus en de vraag vanuit de samenleving van
Raalte om flexibele werkplekken. Het in 2016 gepresenteerde strategisch plan van
SallandWonen in combinatie met het uitblijven van een gezonde financiële exploitatie van
OP1, te weten een jaarlijks negatief exploitatieresultaat van ongeveer € 30.000,-, heeft ons
doen besluiten om het concept te evalueren. Conclusie is dat alleen een commerciële aanpak
mogelijk kan bijdragen aan een gezonde exploitatie. Dit past niet bij onze strategische koers.
Besloten is om te stoppen met dit concept per 1 januari 2019.

9.7
Nevenstructuur SallandWonen
SallandWonen kent een nevenstructuur. Rechtstreeks onder de niet-Daeb tak van de
toegelaten instelling valt Het Saalien Holding BV. Onder Het Saalien Holding BV vallen Het
Saalien Ontwikkeling BV en Het Saalien Ontabe BV (met een 50% belang in VOF Olst Oost).
Er is sprake van een concernmodel waarbij de Raad van Commissarissen op het niveau van
de toegelaten instelling besluiten van de deelnemingen goedkeurt.
In het verslagjaar heeft in de nevenstructuur een beperkt aantal activiteiten plaatsgevonden.
De activiteiten die in de deelnemingen plaatsvinden, zijn investeringen in vastgoed,
vastgoedontwikkeling en het exploiteren van vastgoed passend binnen het kader van de
Herziene Woningwet. Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. In de volgende deelnemingen vinden
activiteiten plaats.
Tabel 14: Nevenstructuur SallandWonen per 31-12-2018

SallandWonen

Niet-Daeb
portefeuille

Daeb portefeuille

Het Saalien
Holding BV
100%
Het Saalien
Ontwikkeling BV

100%
Het Saalien
Ontabe BV

100%

VOF Olst
Oost

Jaarverslag 2018

SallandWonen

- 61 -

Het Saalien Holding BV
Opgericht op 4 januari 2005, enige aandeelhouder is SallandWonen. Het Saalien Holding BV
is bedoeld als koepel voor de onderliggende BV's. Het doel is meer commerciële activiteiten
in de nevenstructuur onder te brengen en de risico's van projectontwikkeling te beperken. Het
Saalien Holding heeft een geldlening bij SallandWonen en dat geld is vervolgens uitgeleend
aan haar dochter Het Saalien Ontwikkeling BV.
Het Saalien Ontwikkeling BV
Opgericht op 4 januari 2005, enig aandeelhouder is Het Saalien Holding BV. Het Saalien
Ontwikkeling BV is opgericht met als doel er commerciële projectontwikkeling of projecten
met een verhoogd risico in onder te brengen. Het project Kiezebos III Heino is in 2017
afgerond. Rest nog de garantietermijn van twee jaar. Hierna wordt bekeken hoe de toekomst
van deze deelneming eruitziet.
Het Saalien Ontabe BV
Opgericht op 14 februari 2005, enige aandeelhouder is Het Saalien Holding BV. Het Saalien
Ontabe BV is opgericht om samen met Firma Nikkels in Twello de voormalige opstallen van
Aberson in Olst te ontwikkelen. In verband met risicobeperking verloopt de deelname in de
ontwikkeling via de VOF Olst Oost. Het Saalien Ontabe BV heeft een 50% belang in de VOF
Olst Oost. De Firma Nikkels is de andere vennoot.
VOF Olst Oost
De enige activiteit betreft de beperkte exploitatie en ontwikkeling van de voormalige opstallen
van Aberson. Deze activiteiten worden samen met Bouwbedrijf Nikkels uitgevoerd. In 2018
heeft er een verliesvoorziening plaatsgevonden binnen de VOF.
Leningen
SallandWonen heeft de nevenstructuur met dochterondernemingen ingericht deels in het
kader van de vennootschapsbelasting en deels om te kunnen participeren in grondposities.
De grondposities zijn ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen. Om de
grondposities te kunnen financieren worden binnen de nevenstructuur onderling leningen aan
elkaar verstrekt.
Tabel 15: Overzicht verstrekte leningen aan dochterondernemingen
Geldgever
Geldnemer
Rente
percentage
SallandWonen
Het Saalien Holding BV
Euribor + 1,5%
Het Saalien Holding BV
Het Saalien Ontwikkeling BV
Euribor + 1,5%

Ingangsdatum

Einddatum

30-6-2015
30-6-2015

30-6-2029
30-6-2029

9.8
Vereniging van Eigenaren
SallandWonen doet de administratie en het beheer van zes Verenigingen van Eigenaren
(VvE) en bij drie VvE’s zijn wij deelnemer.
Participatie Vereniging van Eigenaren
In het verslagjaar hebben voor de volgende Vereniging van Eigenaren (VvE) de reguliere
vergaderingen plaatsgevonden:
- VvE Haverakker in Heino;
- VvE Westervoorde in Olst;
- VvE Kortricklaan 54 – 72 (even nummers) in Olst;
- VvE Kortricklaan 130 – 148 (even nummers) in Olst.
Naast deze VvE’s heeft SallandWonen nog twee VvE’s die actief zijn:
- VvE Jan Schamhartstraat 1-3 in Olst;
- VvE Jan Schamhartstraat 2 in Olst.
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Hoofdsom
in euro
450.000
450.000

Bij de Haverakker en Westervoorde heeft SallandWonen het meerderheidsbelang. Door dit
meerderheidsbelang heeft SallandWonen bij de oprichting besloten dat zowel het
administratief als het technisch beheer door SallandWonen wordt verricht.
Bij de 2 appartementen aan de Kortricklaan hebben wij door verkoop van diverse
appartementen geen meerderheidsbelang meer. Maar doordat wij vanaf het begin de
administratie en het technische beheer hebben gedaan, blijft dit nog zo.
Daarnaast vervult SallandWonen een bestuursfunctie in de hiervoor genoemde VvE’s. Deze
bestuursfunctie wordt bij de volgende VvE’s samen met andere leden van de VvE verricht:
- VvE Haverakker in Heino;
- VvE Westervoorde in Olst;
- VvE Kortricklaan 54 – 72 (even nummers) in Olst;
- VvE Kortricklaan 130 – 148 (even nummers) in Olst.
SallandWonen neemt ook deel in drie andere VvE’s, te weten:
- VvE Olsterhof, gebouw C in Olst;
- VvE Koningsspil in Raalte;
- VvE Aardehuizen in Olst.
SallandWonen is bij deze VvE’s lid.
In 2018 hebben we ‘de Werfhorst’ gekocht. Hier zat een VvE op. De vorige eigenaars hadden
alle zaken al afgewikkeld, alleen was de VvE nog niet opgeheven. In 2019 wordt deze door
ons opgeheven.
Onderhoud binnen de VvE
SallandWonen heeft een meerjarenraming onderhoud (hierna: meerjarenraming) opgesteld
voor de VvE’s waar SallandWonen het technische beheer voor verricht. Op basis van de
meerjarenraming is bij de verschillende VvE’s een individuele onderhoudsvoorziening
gecreëerd. Via de servicekosten wordt jaarlijks door de leden van de VvE’s gedoteerd aan
deze onderhoudsvoorziening.
Vanwege de onderhoudsvoorzieningen en de dotatie hieraan is het risico dat SallandWonen
loopt voor onderhoud gelijk als bij haar overige bezit. Een meerjarenraming is immers een
schatting van te verwachten onderhoudskosten. Door jaarlijks de appartementencomplexen
te toetsen op onderhoud en de meerjarenraming te actualiseren, is de
onderhoudsvoorziening voorlopig voldoende.
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Bijlage 1: 2018 in één overzicht

1

2

3

3a

3b

Prestaties

Realisatie

Wij maken een keuze over de wijze van meten
van de klantwaardering voor onze
dienstverlening
We gaan met huurders in gesprek over onze
dienstverlening om te leren en te verbeteren.

Gekozen voor continu meting kwaliteit van dienstverlening
via Inceptivize. 1 januari 2019 gestart met de meting.

In 2017 stellen wij een plan van aanpak op om
maximale digitale bereikbaarheid in 2020 te
realiseren. In 2018 voeren wij de eerste acties
uit, waaronder:
a. Vergroten aantal huurders dat gebruik
maakt van de digitale mogelijkheden die
SallandWonen biedt.
b. Klant kan bij de leverancier afspraken
inplannen.

Specifiek over dit onderwerp in gesprek geweest tijdens de
belanghoudersbijeenkomst, gedurende de maand van het
gesprek, tijdens de uitvoering van grootschalig onderhoud
en op de agenda tijdens het overleg met de
huurdersvertegenwoordiging.

Doel was 30% eind 2018. Eind 2018 maakt 45% van de
huurders gebruik van mijnsallandwonen.nl
Wij zijn hierin afhankelijk van de ICT leverancier. Deze
mogelijkheid komt nog. Besloten is om eerst een besluit te
nemen of wij een eigen onderhoudsdienst houden of niet.
Daarna onderzoeken wij de mogelijkheid voor klanten om
bij de leverancier afspraken in te plannen
We zijn hierin afhankelijk van de leverancier. Deze
mogelijkheid komt in 2019 en dan gaan we de chatfunctie
onderzoeken.

3c

c. Onderzoek naar het introduceren van de
chatfunctie.

4

Wij actualiseren het huurbeleid, waarbij wij
uitgaan van de woonlasten van een huurder:
huur, energie en servicekosten.

5

Wij onderzoeken of het implementeren van de
woonlastenmonitor bij de woonruimteverdeling
mogelijk is. Bij een positief besluit, wordt de
woonlastenmonitor in 2018 geïntroduceerd.

6

De jaarlijkse huurverhoging is in 2018
gemiddeld gelijk aan inflatie. Bij huurwoningen
met een relatief lage huur stijgt de huur meer
dan bij woningen die al een relatief hoge huur
hebben.
Wij onderzoeken of het aanbod van woningen
voldoende en divers genoeg is voor de groep
woningzoekenden met een hoger inkomen. Op
basis van dit onderzoek beoordelen wij of
aanpassingen gewenst en mogelijk zijn.

Gemiddelde huurverhoging gerealiseerd van 1,4%, waarbij
de verhouding tussen kwaliteit van de woning en huidige
huurprijs bepalend was voor de feitelijke huurverhoging.

SallandWonen wenst bij de jaarlijkse
huurverhoging 2018 de huur bij circa 300
woningen te verlagen naar de huurprijs die wij
gaan vragen als de woning opnieuw wordt
verhuurd.
Wij intensiveren de persoonlijke benadering
zodat wij huurders eerder kunnen helpen bij
betalingsproblemen en we minder vaak de
deurwaarder hoeven in te schakelen.
Wij zetten in op het verduurzamen van circa
350 woningen bij groot onderhoud (Den Nul,
Langkamp, Boskamp), op verzoek van de
huurder en bij mutatie.
Bij circa 500 huurwoningen laten wij
zonnepanelen plaatsen. Dit doen wij door het
plaatsen van zonnepanelen te combineren met
het aanbrengen van isolatie tegelijk met het
uitvoeren van planmatig onderhoud.
SallandWonen heeft in 2018 een routekaart
gemaakt om in 2050 een CO2-neutraal
woningbezit te hebben.

Huurverlaging in het kader van passend toewijzen
uitgevoerd. Bij ruim 400 huurders is de huur verlaagd.

7

8

9

10

11

12
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Inzichten gekregen per doelgroep. Met aftoppen alleen
komen we er niet, investeren op duurzaamheid is nodig.
Via vastgoedsturing per complex aanvullende maatregelen
in kaart brengen. Daarnaast ligt een deel buiten de
invloedsfeer van SallandWonen. Via onder andere de
Voorzieningenwijzer ondersteunen wij huurders.
Woonlastenmodule afgenomen en in beeld laten brengen
wat onze huurders aan woonlasten kunnen betalen.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor adverteren met
woonlasten en betaalbaarheidsadvies aan
woningzoekenden. Besluitvorming uitgesteld naar 2019.

We hebben een aanpassing gedaan voor ons niet-Daeb
bezit om kansen voor hogere inkomens te verruimen.
Andere aandachtspunten worden in 2019 meegenomen in
het vernieuwen van het portefeuilleplan

De huurachterstand is gedaald tot 1,34% van de totale
jaarhuur. In 2018 is de deurwaarder 101 keer
ingeschakeld. Doel is maximale inzet, maar niet
voorkomen van inschakelen deurwaarder.
408 woningen verduurzaamd bij (groot) onderhoud, op
verzoek van huurder of bij mutatie.

448 woningen voorzien van zonnepanelen.

Routekaart ingevuld op aanpak A. In werkgroep
duurzaamheid en samen met gemeenten route
SallandWonen bepalen.
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13

14

15

16

17
18

19

19a

19b

19c

Wij intensiveren de samenwerking met de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en met beide
huurdersorganisaties op het gebied van
duurzaamheid. In 2018 wordt minimaal één
gezamenlijk initiatief opgepakt om
bewustwording over duurzaamheid te vergroten
en/of het verbruik te beperken.
Wij benoemen drie kansen om onze eigen
organisatie te verduurzamen en gaan hiermee
aan de slag.

Diverse inititatieven zijn besproken. Gezamenlijk met
andere partijen in de gemeente Raalte is gestart met het
project Energie(k) Westdorp.

Wij voeren bij woningen in Den Nul en
Boskamp, gemeente Olst-Wijhe, groot
onderhoud uit. De woningen in Den Nul (44) en
een deel (19) Boskamp worden in 2018
opgeleverd, de rest in 2019.
Wij starten met de voorbereiding voor het groot
onderhoud in de wijk Westdorp in Raalte.

44 woningen Den Nul opgeleverd en 11 Boskamp.

Bij circa 840 woningen wordt het schilderwerk
uitgevoerd.
Het beleid voor het investeren in de woning
door de huurder zelf actualiseren zodat
huurders beter weten waar ze recht op hebben.

Bij 800 woningen schilderwerk uitgevoerd.

In 2017 is een start gemaakt met wat wij
verstaan onder basiskwaliteit van de woning. In
2018 werken wij drie onderdelen verder uit:
a. Langer zelfstandig wonen: in 2016 zijn
huurders bevraagd wat zij nodig hebben om
langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De
uitkomsten van dit onderzoek worden vertaald
naar de basiskwaliteit.
b. Levensduur badkamer en toilet: wij
onderzoeken of de cyclus en de uitvoering van
badkamer- en toiletvervanging beter kan.
c. Veilige woning: we vragen onze huurders
wat zij verstaan onder een veilige woning.

20

Wij starten met nieuwe initiatieven ter
bevordering van de kwaliteit van de woning:

20a

a. Bij 1/3e deel van ons bezit voeren wij een
conditiemeting uit, een apk-keuring van de
buitenkant van de woning.
b. In het kader van de veilige woning
benaderen wij 270 huurders die mogelijk in het
bezit zijn van een openverbrandingstoestel met
een aanbieding om deze te vervangen voor een
gesloten toestel.
c. Wij starten met het vervangen van
verouderde rookmelders bij 1.000
huurwoningen.

20b

20c

21

Wij hebben de intentie om circa 30
huurwoningen te verkopen.
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Taakverbreding waar mogelijk om kwetsbare functies te
verminderen. Bevorderen interne samenwerking en
onderzoeken deels commerciële verhuur van het eigen
kantoorpand. Vervanging grote koeler voor energiezuinige
praktische koelkast. Duurzaam omgaan met ons
personeel, door deskbikes en staand werk mogelijkheden.
Personeel actief op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. Introductie
surface ter ondersteuning van flexibel en papierloos
werken.

In 2018 gestart met de voorbereidingen.

Via de Lean-methode zijn de verbeterkansen voor het
proces woningverbetering benoemd. Zelf investeren in de
woning door de huurder maakt hier onderdeel van uit. Dit
krijgt in 2019 een vervolg.

Klantenpanel gehouden met als onderwerp de kwalitatieve
behoefte aan nultredenwoningen.

Onderzoek voor aanpassen beleid voor vervanging van
keuken, badkamer en toilet. In 2019 besluitvorming.
In het kader van langer zelfstandig wonen klantenpanel
gehouden over nultredenwoningen. Overlast van
omwonenden is een reden om te verhuizen, de woning zelf
niet. Als de woning aangepast kan worden, dan blijft men
liever wonen. Signaal van huurdersorganisaties over
mogelijke toename overlast: wij zien wel een verzwaring
van de overlast.

Bij 243 complexen met in totaal 3.415 woningen een
zogeheten conditiemeting uitgevoerd.
Huurders die beschikken over een
openverbrandingstoestel en wonen in Broekland, Heeten,
Luttenberg, Nieuw Heeten, Mariënheem, Olst, Wesepe en
Wijhe zijn benaderd. De overige huurders worden in 2019
benaderd.
Uitvoering later gestart doordat aannemers de uitvoering
niet wilden doen. Gekozen om mensen aan te nemen. In
2018 800 huurwoningen bezocht, waarbij 2.150
rookmelders zijn vervangen of geplaatst.
29 huurwoningen verkocht.
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22

Wij voegen in Wijhe 6 huurappartementen toe
aan de woningvoorraad. Deze appartementen
zijn eenvoudig nultreden te maken.

6 nieuwbouw sociale huurappartementen in Wijhe
aangekocht.

23

Wij herzien de verkoopportefeuille.

24

We onderzoeken andere vormen van
verhuur/wonen (kluswoningen, samenwerken,
stimuleren wooncooperatie).

Het doel is bijgesteld naar 2019. De uitkomsten van
vastgoedsturing m.b.t. verkoopportefeuille worden
meegenomen in de herziening, daarnaast wordt het
rapport aangevuld met update van het verkoopbeleidsplan.
Dit zorgt voor een vertraging.
Ideeën besproken over mogelijke andere vormen voor
verhuur, denk aan meer inzet op zelfwerkzaamheid. Deze
mogelijkheid zien we als optie bij transformatieprojecten.

25

In Den Nul, Boskamp en de wijk Kortrick in Olst
pakken wij samen met de gemeente en de
betrokken Plaatselijk Belangen de benoemde
kansen om de leefbaarheid te verbeteren op.
Samen met de gemeente Raalte stellen wij een
wijkvisie op voor Westdorp om werkzaamheden
aan de woningen en in het openbare gebied af
te stemmen.
Samen met de gemeenten en de zorgpartijen
die actief zijn in de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte willen wij ervoor zorgen dat vraag en
aanbod zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.
Dit doen we door de vraag en het aanbod van
vastgoed goed in kaart te brengen, ‘uitruil’ van
leegkomend vastgoed en gezamenlijk in te
spelen op de behoefte van nieuwe woonvormen
of woonzorgcombinaties.
Om invulling te geven aan de vraag van
Plaatselijk Belang Heeten naar huisvesting voor
jongeren, splitsen wij een eengezinswoning in
Heeten.
Wij zoeken uit hoe wij woningzoekenden die
door hun problematiek vaak niet in aanmerking
komen voor een huurwoning, kunnen
ondersteunen om zelfstandig te wonen, waarna
vervolgens de problemen worden aangepakt.
Hierbij betrekken wij de directe woonomgeving
om te borgen dat het wonen succesvol wordt.
Complexen die op basis van hun prestaties
opvallen, worden benoemd waarna wij deze
complexen gaan analyseren om te leren en te
verbeteren.
Het onderhoud bij de BOG/MOG complexen
stemmen wij af op de strategie en de
contractduur.

In de wijk Kortrick zijn met 'Salland Doet' gesprekken
gevoerd om buren dichter bij elkaar te brengen.

32

Wij beoordelen aan de hand van het MCF of er
aanvullende acties nodig zijn die bijdragen aan
het realiseren van onze doelen.

In 2018 is ingezet op de risicomanagement en
beheersmaatregelen inzake de inrichting van een
adequate informatievoorziening voor de ondersteuning van
de interne beheersing.

33

Op basis van de eigen Governanceagenda
2018 werken wij aan het verder optimaliseren
van goed bestuur.
Wij stellen een dienstverleningsconcept vast en
maken een plan voor implementatie zodat wij
met zijn allen werken aan een efficiënte
dienstverlening.
Wij verwachten efficiënter te kunnen werken en
kosten te besparen door het introduceren van
een leveranciersportaal.
We toetsen minimaal twee
afdelingsoverstijgende processen aan de
principes van lean.
Onderdeel van het beïnvloeden van onze lasten
is het realiseren van inkoopvoordelen. In 2018
hebben wij op basis van een nulmeting inzicht
waar wij staan. Vervolgens gaan wij een plan

In 2017 eigen Governance agenda voor 2018 opgesteld.

26

27

28

29

30

31

34

35

36

37
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Opstellen wijkvisie in uitvoering. Onderzoek uitgevoerd
hoe bewoners de wijk beleven. Daarnaast maakt de wijk
Westdorp onderdeel uit van Energiek Westdorp.
Er is een netwerk opgezet dat regelmatig bij elkaar gaat
komen. Alle belangrijke zorgpartijen doen hier aan mee.
Agendapunten zijn afstemming huisvesting, maar ook
afstemmen oplossingen voor dilemma's in de organisatie
van zorg en huisvesting.

In goed overleg is besloten om af te zien van uitvoering.
De bezwaren van de omwonenden in combinatie van de
oplopende kosten en alternatieve
huisvestingsmogelijkheden waren de redenen hiervoor.
Wij passen maatwerk toe om deze woningzoekenden
succesvol te laten wonen.

Op basis van kritische prestatie indicatoren zijn de
complexen onderling vergeleken, de opvallende
complexen benoemd en gestart met analyseren.
Voorgenomen onderhoud wordt afgestemd op de strategie
en contractduur.

Verwoord wat we willen betekenen voor onze klanten en
hoe we hier inhoud aan gaan geven.

Mogelijkheden getest en met twee leveranciers het portaal
in gebruik genomen. Dit wordt verder uitgerold in 2019.
De processen woningwaardering en woningverbetering
getoetst aan de principes van lean.
Nulmeting uitgevoerd in het verslagjaar. In 2019 worden
de resultaten gepresenteerd en de kansen benoemd voor
het realiseren van inkoopvoordelen.
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van aanpak opstellen om de inkoop binnen de
organisatie verder te professionaliseren.

38

Wij werken het budgetteren van één
onderhoudsbudget verder uit.

Gekozen is voor een deelstap door het verminderen van
budgetten en het starten van afdelingsoverstijgende
afstemmingsoverleggen.

39

Wij maken de kansen vanuit het nieuwe
primaire computersysteem en de portalen
inzichtelijk en stellen een plan van aanpak op
om de kansen optimaal te benutten.
We onderzoeken de mogelijkheden om de
inkomsten te verhogen zodat zoveel mogelijk
van onze kasstromen ten goede komen aan
onze huurders.
Wij onderzoeken of aanpassingen gewenst zijn
in de ondersteunende softwarepakketten om
een optimale bedrijfsvoering te borgen.

Samen met de leverancier is onderzocht in welke mate wij
gebruik maken van alle mogelijkheden van het systeem en
wat de opleidingsbehoefte is onder de gebruikers.

Wij inventariseren de kwaliteit van data in de
woningcartotheek en nemen de noodzakelijke
acties om de cartotheek up-to-date te hebben.
We gaan het SPP dat eind 2017 is opgesteld
delen met de medewerkers en de
onderliggende scenario’s bespreken.

De inventarisatie afgerond met een plan van aanpak voor
het borgen van een actuele woningcartotheek. Uitvoering
van dit plan is speerpunt in 2019
Het bestaande SPP is op hoofdlijnen gedeeld. Daarnaast
is er gestart met het doorontwikkelen van het SPP.

Wat er precies gaat veranderen weten we nog
niet. SallandWonen verandert haar organisatie
als het nodig is (organisch). Dat er dingen gaan
veranderen is zeker. In 2018 starten we
gesprekken met medewerkers zodat de
bewustwording over de benodigde
veranderingsbereidheid bij medewerkers groeit.
Daar waar nodig bieden we training en
opleiding aan medewerkers om hen “fit for
business” te houden.

Er zijn twee goed bezochte bijeenkomsten geweest over
het thema loopbaan, veranderen en de rol van de
medewerker. Diverse medewerkers praten of hebben
gepraat met een loopbaancoach. Er is extra aandacht voor
scholing.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

SallandWonen is een middelgrote organisatie.
Waar mogelijk streven we naar een verbreding
van takenpakketten, zodat de organisatie als
geheel flexibeler wordt en beter op de
klantvraag is toegerust.
Wij richten ons binnen de gesprekscyclus op
talentontwikkeling, coaching en begeleiding van
medewerkers.
In 2018 gaan de leidinggevenden met hun
medewerkers aan de slag om de kernwaarden
te vertalen naar dienstverleningsprincipes voor
de afdeling. Daarover worden vervolgens
afspraken gemaakt per medewerker/afdeling.
In 2018 gaan wij de tevredenheid van
medewerkers meten, zodat we een
betrouwbare nulmeting hebben ten aanzien van
de strategische doelstelling voor 2020.
Wij evalueren of wij in de praktijk werken in
overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving qua Woningwet.

51

We stellen voor de niet-Daeb portefeuille een
lange termijn toekomstvisie op, een zogeheten
portefeuilleplan niet-Daeb.

52

Wij bereiden ons voor op de Algemene
Verordering Gegevensbescherming zodat wij
vanaf mei 2018 voldoen aan de verplichtingen.
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Ingezet op beperking huurderving, met een positief
resultaat. Besloten om in 2019 te onderzoeken of het
servicefonds kleine gebreken weer ingevoerd kan worden.
Het onderzoek is gestart. In 2019 worden de uitkomsten
van dit onderzoek verwacht.

SallandWonen neemt deel aan het
samenwerkingsverband ‘Samenwerk@corporatie’ waar
medewerkers trainingen en opleidingen krijgen
aangeboden om hen ‘fit for business’ te houden.
Daarnaast kan men individueel verzoeken doen en worden
er collectieve trainingen aangeboden.
Bij de afdeling Support Algemeen zijn taken verbreed.

Was in 2018 aandachtpunt bij de gesprekscyclus.

Kernwaarden zijn vertaald naar organisatie brede
dienstverleningsprincipes. In de gesprekscylus voor 2019
worden per medewerker/afdelingen afspraken gemaakt
hoe men bijdraagt aan deze principes.
De medewerkers waarderen het werken bij SallandWonen
met een 7,9.

Inzicht gekregen in de mate van compliancy wet- en
regelgeving, de gewenste aanvullende
beheersmaatregelen en een plan voor het borgen van
compliancy.
Voor de korte termijn tot 2020 hanteren wij de
uitgangspunten voor de niet-Daeb zoals geformuleerd in
het scheidingsplan Daeb/niet-Daeb. Voor de periode vanaf
2020 wordt de langere termijn visie voor de niet-Daeb
opgenomen in het nieuwe portefeuilleplan. Deze wordt in
2019 gepresenteerd.
Op basis van een implementatieplan is in 2018 het beleid
opgesteld en gestart met implementatie en bewustwording
binnen de organisatie.

SallandWonen

- 68 -

Bijlage 2: De belangrijkste gesprekspartners
Belangrijkste gesprekspartners 2018
Belanghouder
Overlegvorm
Huurders
Individueel
Klantenpanel
Belanghoudersbijeenkomst
Huurdersvereniging
Bestuurlijk
Salland

Frequentie

Verantwoordelijk
Manager Wonen

Belangrijkste onderwerpen
Wonen en dienstverlening
Betaalbaar en duurzaam wonen
Kwalitatieve vraag naar seniorenwoningen

1x

Directeur-bestuurder
Manager Wonen

Samenwerking tussen HVS en HBSalland
Grotere rol huurdersorganisatie en de werkdruk die
daaruit voortvloeit
Doelstellingen huurdersvertegenwoordiging
Samenwerking HBSalland en HVS
Grotere rol huurdersorganisatie en de werkdruk die
daaruit voortvloeit
Doelstelling huurdersvertegenwoordiging
Huurbeleid
Schuldpreventie via Voorzieningenwijzer
Klachten
Duurzaamheid
Privacy huurders (AVG)
Aanpak verwijderen open verbrandingstoestellen
Dienstverlening
Ontwikkeling woningmarkt en corporatiesector
Beleidszaken
Woningbouwlocaties
Prestatieafspraken
Kennismaking en ontwikkelingen woningmarkt,
corporatiesector, prestatieafspraken.
Ontwikkeling woningmarkt en corporatiesector
Beleidszaken
Woningbouwlocaties
Prestatieafspraken
Kennismaking en ontwikkelingen woningmarkt,
corporatiesector, prestatieafspraken.
Prestatieafspraken
Bijdrage volkshuisvestingsbeleid
Themabijeenkomst Duurzaamheidsbeleid

Huurders Belangen
Salland

Bestuurlijk

1x

Directeur-bestuurder
Manager Wonen

Gezamenlijk overleg
beide
huurdersverenigingen

Bestuurlijk

Regelmatig

Directeur-bestuurder
Manager Wonen
Strategie & Beleid

Gemeente Olst-Wijhe

Bestuurlijk
Ambtelijk

4x
Regelmatig

Directeur-bestuurder
Strategie & beleid

RvC/B&W

1x

Bestuurlijk
Ambtelijk

4x
Regelmatig

RvC/Directeurbestuurder
Directeur-bestuurder
Strategie & beleid

RvC/B&W

1x

Tripartair overleg
tussen huurders,
gemeenten en
corporatie
VAC en
ouderenbonden

Bestuurlijk
Ambtelijk

1x
Regelmatig

Ambtelijk

Minimaal
1x per jaar

Programmamanager
Wonen, zorg en
welzijn

Platform WZW
Olst-Wijhe

Ambtelijk

4x per jaar

Programmamanager
Wonen, zorg en
welzijn

Zorggroep Raalte

Bestuurlijk
Projectenoverleg

Afhankelijk
van
onderwerp

Directeur-bestuurder
Manager Vastgoed
Programmamanager
Wonen, zorg en
welzijn

Plaatselijk Belangen

Ambtelijk

Afhankelijk
van
onderwerp

Strategie & Beleid
Wonen

Vaste bewonerscommissies (twee)

Periodiek
overleg

Jaarlijks

Wonen

Gemeente Raalte

Jaarverslag 2018

RvC/Directeurbestuurder
Directeur-bestuurder
Manager Wonen
Strategie & beleid
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Senioren voorbereiden op toekomstige huisvesting
Toetsen van nieuwbouwplannen
Bespreken uitkomst Woon Kwaliteit Onderzoek de
Haere te Heino
Transformatie sociaal domein
Inkoop WMO
Toekomst beschermd wonen
Langer zelfstandig moeten wonen
Kennismaking nieuwe directeur
Herontwikkeling Swaenewoerd
Herontwikkeling Stevenskamp
Omzetting intramuraal in VPT/MPT
Tuinonderhoud Swaenewoerd
Wonen in de kleine kernen
Woonruimteverdeling
Onderhoud
Verkoopbeleid
Starterswoningen en nieuwbouwlocaties
Splitsen van eengezinswoning
Leefbaarheid
Complexbeheer
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Bijlage 3: Belangrijkste volkshuisvestelijke inzet 2018 per gemeente

Omvang sociale sector*
Beschikbaarheid
Onttrekken van woningen (verkoop)
Nieuwbouw
Betaalbaarheid
Gematigde jaarlijkse huurverhoging
Passendheid: minimaal 70% nieuwe
verhuringen onder de 2e
aftoppingsgrens
Preventie huurschulden

Woonlasten

Specifieke doelgroepen
Statushouders
Senioren en zorgvragers

Doelgroep middeninkomens: ruimte
toewijzingsbeleid benutten
Kansen starters op de woningmarkt
Overlast: aanpak en preventie
Leefbaarheid
Leefbare wijken en kernen

Raalte
3673

Olst-Wijhe
1706

16
22 woningen toegevoegd
1 koopgarantwoning teruggekocht

13
6 woningen toegevoegd

Gemiddeld 1,4%
89%

Gemiddeld 1,4%
93%

Inzet voorzieningenwijzer
Samenwerking met:
Samenwerking met:
- Sallandse Dialoog
- Sallandse Dialoog
- Financiën de Baas
- Raalte Armoede Vrij
- Budgetadviesbureau Deventer (BAD)
- Humanitas
Huurverhoging bij duurzaamheidsmaatregelen naar beneden bijgesteld.
Bij jaarlijkse huurverhoging huur bij circa 400 woningen teruggebracht naar
aftoppingsgrens.
100% taakstelling

89% taakstelling

Klantenpanel
Nieuwbouw 100% nultreden

Klantenpanel
Nieuwbouw in toekomst eenvoudig
nultreden te maken.

Circa 1 woning per week via loting aangeboden
Pilot buurtbemiddeling (pilot wordt in 2019
Samenwerking buurtbemiddeling
geëvalueerd.
voortgezet.

Herbestemming vastgoed

Buurtschouw op verzoek Plaatselijk
Belang, introductie wijksafari.
In 2017 actief onder de aandacht gebracht, in 2018 geen vezoeken ontvangen voor
zelfbeheer
Bewonersonderzoek Westdorp gezamenlijk
Bewonersonderzoek Den Nul en Boskamp
uitgevoerd.
gezamenlijk uitgevoerd.
Herontwikkeling Kerkstraat/Langstraat

Kwaliteit en duurzaamheid
Gemiddelde Energie-Index

1,44

Zelfbeheer stimuleren
Samenwerking gebiedsgericht werken

Realisatie verduurzaming in aantallen
2018

Onderhoud
Veiligheid (totale werkgebied)

Jaarverslag 2018

Voorbereiding wijkaanpak Westdorp

1,46

0 bij groot onderhoud
131 bij mutatieonderhoud
119 bij planmatig onderhoud
68 via woningverbetering
Voorbereiding groot onderhoud Westdorp.

41 bij groot onderhoud
27 bij mutatieonderhoud
7 bij planmatig onderhoud
15 via woningverbetering
Uitvoering groot onderhoud Den Nul.
Start uitvoering groot onderhoud Boskamp.
-Terugdringen open verbrandingstoestellen gestart: 8 cv-installaties geplaatst.
-Plaatsen/vervangen rookmelders: 2.150
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Bijlage 4: Overzicht nevenstructuur
Naam van de
verbinding

Saalien Holding BV

Saalien Ontabe BV

Saalien Ontwikkeling
BV

VOF Olst Oost

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

BV
Raalte
Houdstermij. met
inachtneming van het
BBSH
Deelname Saalien
Ontwikkeling BV en
Saalien Ontabe BV
Integrale consolidatie

BV
Raalte
Dochtermij.
Ontwikkeling Olst oost

BV
Raalte
Dochtermij.
Projectontwikkeling

VOF
Wilp
Ontwikkeling Olst
Oost

Deelname VOF OlstOost

Beheer en
ontwikkeling

Integrale consolidatie

Ontwikkeling en
verkoop
koopwoningen
Integrale consolidatie

1845
2295
0
100%

866
866
0
Via Saalien Holding
BV 100%

960
1482
0
Via Saalien Holding
BV 100%

Wijze en mate van
bestuurlijke
zeggenschap

Bestuur wordt
gevormd door
Stichting
SallandWonen welke
100% zeggenschap
heeft. Intern toezicht
door SW.

Bestuur wordt
gevormd door de
Saalien Holding BV,
welke 100%
zeggenschap heeft.
Intern toezicht vindt
plaats door SW.

Bestuur wordt
gevormd door Saalien
Holding BV, welke
100% zeggenschap
heeft. Intern toezicht
vindt plaats door SW.

7
1438
7
Via Saalien Holding
BV/ Saalien Ontabe
BV, 50%
Bestuur wordt
gevormd door Saalien
Ontabe BV en
Nisamol BV, welke elk
50% zeggenschap
hebben. Intern
toezicht vindt plaats
via Nisamol BV.

Geldstromen van
corporatie naar
verbinding
(*€ 1.000)
Doorberekende
kosten aan de
verbinding
Overgedragen
rechten
Waarde verstrekte
leningen
Afgegeven
zekerheden
Van verbinding naar
corporatie
Winstuitkering door
verbinding
Aan corporatie
verstrekte zekerheden
Opgeleverde
projecten
Risicobeheersing

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450 vanuit Salland
Wonen
--

--

450 vanuit Saalien
Holding BV
--

--

Activiteiten
verslagjaar
Consolidatie met
corporatie
Financiële gegevens
(*€ 1.000)
Eigen vermogen
Balanstotaal
Jaaromzet
Corporatiebelang
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--

Integrale consolidatie

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Periodieke
rapportage

Periodieke
rapportage

Periodieke
rapportage

Periodieke
rapportage
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Bijlage 5: Overzicht Vereniging van Eigenaren

Naam van de verbinding

VvE app.complex
Haverakker

VvE
Het Landhuis

VvE
Jan Schamhartstraat
1-3

VvE
Jan Schamhartstraat 2

VvE Bouwhuisplain

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

Vereniging
Heino
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex
Nee

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex
Nee

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex
Nee

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex
Nee

Vereniging
Broekland
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex
Nee

2018: 50
2018: 52
2018: 18
53%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen en 6
eigenaren. SW heeft 53%
zeggenschap in de VVE.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen.

2018: 55
2018: 55
2018: 36
75%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen. Het
zeggenschap van
SallandWonen is 75%.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen.

2018: 164
2018: 164
2018: 42
60%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen. Het
zeggenschap van
SallandWonen is 60%.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen.

2018: 4
2018: 4
2018: 4
50%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen. Het
zeggenschap van
SallandWonen is 50%.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen.

--

--

-1
---------Begroting en jaarrekening

Activiteiten verslagjaar
Consolidatie met corporatie
Financiële gegevens (x € 1.000,-)
Eigen vermogen
Balanstotaal
jaaromzet
Corporatiebelang
Wijze van en mate van bestuurlijk
zeggenschap

Geldstromen van corporatie naar verbinding
(x € 1.000,-)
Doorberekende kosten aan de verbinding
Overgedragen rechten
Waarde verstrekte leningen
Afgegeven zekerheden

--

2018: 50
2018: 54
2018: 30
77%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen en
één eigenaar. Het
zeggenschap van
SallandWonen is 77%.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen
--

2
----

3
----

2
----

2
----

Van verbinding naar corporatie
Winstuitkering door verbinding
Aan corporatie verstrekte zekerheden
Opgeleverde projecten
Maximale risico-exposure
Risico beheersing

-----Begroting en jaarrekening

-----Begroting en jaarrekening

-----Begroting en jaarrekening

-----Begroting en jaarrekening
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VvE gebouw Olsterhof
2, 4 en 6

VvE
Kortricklaan 54 t/m 72
(even nrs.)

VvE
Kortricklaan 130 t/m 148
(even nrs.)

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex

Consolidatie met corporatie
Financiële gegevens (x € 1.000,-)
Eigen vermogen
Balanstotaal
jaaromzet
Corporatiebelang
Wijze van en mate van bestuurlijk
zeggenschap

Nee

Geldstromen van corporatie naar
verbinding (x € 1.000,-)
Doorberekende kosten aan de verbinding
Overgedragen rechten
Waarde verstrekte leningen
Afgegeven zekerheden
Van verbinding naar corporatie
Winstuitkering door verbinding
Aan corporatie verstrekte zekerheden
Opgeleverde projecten
Maximale risico-exposure
Risico beheersing

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

Activiteiten verslagjaar

VvE
Koningsspil-carports

VvE
Aardehuizen

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer app.complex

Vereniging
Raalte
Regelen van onderhoud
parkeerplaatsen van de
huurders

Nee

Nee

Nee

Vereniging
Olst
Regelen onderhoud
appartementengebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van de
eigenaren
Beheer
gemeenschappelijke
belangen
Nee

2017: 20
2017: 21
2017: 8
33%
SallandWonen heeft 33%
zeggenschap en is alleen
lid van deze VvE.

2018: 50
2018: 51
2018: 8
40%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen. Het
zeggenschap van
SallandWonen is 50%.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen.

2018: 45
2018: 45
2018: 8
40%
Bestuur wordt gevormd
door SallandWonen. Het
zeggenschap van
SallandWonen is 60%.
Intern toezicht vindt plaats
door SallandWonen.

2017: 28
2017: 28
2017: 6
14%
SallandWonen heeft 14%
zeggenschap. Alleen lid
van deze VvE.

2018: 73
2018: 76
2018: 31
13%
SallandWonen heeft 13%
zeggenschap. Alleen lid
van deze VvE.

--

--

--

--

--

0
----

2
----

2
----

0
----

0
----

----Begroting en jaarrekening

----Begroting en jaarrekening

----Begroting en jaarrekening

----Begroting en jaarrekening

----Begroting en jaarrekening
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VERKLARING VAN HET BESTUUR
(Statuten, artikel 25 lid 5)
Conform statuten, artikel 25 lid 1, heeft bestuurder de jaarstukken over 2018 opgesteld.
Het bestuur van woningstichting SallandWonen verklaart dat zij in het verslagjaar de
middelen van de stichting uitsluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Datum: 24 april 2019

M. Kool,
directeur-bestuurder

Jaarverslag 2018
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VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
VAN SALLANDWONEN
(Statuten, artikel 25 lid 5)

(Vaststelling conform artikel 25 lid 4 van de statuten)
De Raad heeft kennisgenomen van de jaarrekening, evenals van de daarover afgegeven
controleverklaring door BDO Audit & Assurance B.V. Deze verklaring is opgenomen in de
jaarrekening.

Raad van Commissarissen
Mevrouw H.W.J. Buijs
voorzitter

Handtekening

De heer E.R. Veenstra
vicevoorzitter

De heer R. Niehof

De heer L. Faber

De heer E. van Proosdij

Raalte,
de Raad van Commissarissen,

Datum: 24 april 2019
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KENGETALLEN 2018

Jaarrekening 2018

SallandWonen

76

Jaarrekening 2018

SallandWonen

77

KENGETALLEN
Aantal verhuureenheden
A. Zelfstandige wooneenheden in exploitatie
A.1.a Wooneenheden - Goedkoop DAEB
A.2.a Wooneenheden - Betaalbaar DAEB
A.2.b Wooneenheden - Betaalbaar niet-DAEB
A.3.a Wooneenheden - Duur tot huurtoeslaggrens DAEB
A.3.b Wooneenheden - Duur tot huurtoeslaggrens niet-DAEB
A.4.a Wooneenheden - Duur boven huurtoeslaggrens-DAEB
A.4.b Wooneenheden - Duur boven huurtoeslaggrens niet-DAEB
A.5. Wooneenheden - Leegstaand bestemd voor verkoop

2018

B. Onzelfstandige wooneenheden in exploitatie
B.1. Onzelfstandige wooneenheden
B.2. Intramuraal (zorgvastgoed)

Totaal woongelegenheden
C. Niet woongelegenheden
C.1. Garages niet-DAEB
C.2. Maatschappelijk onroerend goed DAEB
C.2. Maatschappelijk onroerend goed niet-DAEB
C.3. Bedrijfsmatig onroerend goed DAEB
C.3. Bedrijfsmatig onroerend goed niet-DAEB

2017

478
4.391
29
219
33
103
113
8
5.374

516
4.118
33
488
65
67
79
8
5.374

15
182
197

15
182
197

5.571

5.571

98
22

36
156

98
28
32
158

5.727

5.729

691.525
370.450
822.043

628.218
311.176
810.111

-

Totaal aantal verhuureenheden
Marktwaarde gehele bezit (x € 1.000)
Beleidswaarde gehele bezit (x € 1.000), 2017 nog bedrijfswaarde
Totale WOZ-waarde gehele bezit (x € 1.000)

KENGETALLEN
Overig
Verhuur
1. Actief woningzoekenden
2. Nieuwe verhuringen exclusief nieuwbouw
3. Huurachterstand huurders uitgedrukt in een percentage
van de huren en vergoedingen
4. Huurachterstand huurders(inclusief vertrokken huurders)
uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen
5. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de huren en vergoedingen
a. Woningen en garages
b. BOG/MOG/ZOG

2018

2017

1.296
418

1.168
423

0,59%

0,69%

1,34%

1,76%

0,43%
0,96%

0,65%
0,95%

Balans en Winst- en Verliesrekening
(1 t/m 7: x €. 1000,-, 9 t/m 16 per woning)
1. Eigen vermogen
2. Voorzieningen
3. Langlopende schulden
4. Materiële vaste activa
5. Huren
6. Vergoedingen
7. Jaarresultaat

513.172
8.808
171.541
694.336
37.757
1.040
53.890

459.282
4.752
177.429
633.225
37.403
924
37.968

Per gewogen eenheid
8. Totaal opbrengsten
9. Overige bedrijfslasten
10. Onderhoudlasten
11. Personeelslasten
12. Overige reserves
13. Beleidswaarde / bedrijfswaarde
14. Marktwaarde

7.102
1.916
1.663
679
28.217
65.583
122.424

7.064
1.750
1.215
684
24.700
55.070
111.177
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BALANS PER

GECONSOLIDEERDE

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Vaste Activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
Vastgoed verkocht onder voorwaarden

1.1
1.1
1.2
1.3

652.005.926
39.518.704
310.229
2.501.163
694.336.022

592.098.597
36.119.073
2.568.643
2.438.395
633.224.707

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

1.4

7.936.997
7.936.997

8.276.000
8.276.000

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering

2.1

1.724.469
1.724.469

8.871.936
8.871.936

Voorraden
Voorraad materialen
Voorraad opgeleverde kooplocaties
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

3.1
3.2
3.3

78.557
1.002.810
1.081.367

65.159
1.118.010
1.183.169

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

356.669
26.585
605.395
988.649

424.959
43.650
23.299
255.799
747.707

Liquide middelen

5.1

3.953.501
3.953.501

4.797.467
4.797.467

710.021.005

657.100.986

Vlottende activa

Totaal
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31 DECEMBER 2018 voor resultaatbestemming
PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Groepsvermogen
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

6.1
6.1
6.1

299.895.159
159.386.587
53.890.397
513.172.143

281.743.356
139.570.451
37.967.939
459.281.746

7.1
7.2

3.122.271
5.685.456
8.807.727

977.199
3.775.194
4.752.393

8.1

9.083.667
160.113.875
2.343.882
171.541.424

9.340.443
165.566.783
2.521.933
177.429.159

8.709.685
1.968.518
2.079.839
3.741.669
16.499.711

8.764.344
1.794.017
1.069.441
4.009.887
15.637.689

710.021.005

657.100.986

Vreemd Vermogen
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Voorziening latente belastingen

Langlopende schulden
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

8.1
8.2

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Totaal
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GECONSOLIDEERDE

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018
Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017
€

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

10
11
12
13
14

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

15

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

16

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
17
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

Netto resultaat overige activiteiten

18

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo financiële baten en lasten

19

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Jaarrekening 2018
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4.020.253
327.4333.244.243448.577
362.693
55.910.219
231.084
56.503.996

37.553.000
1.198.000
1.133.0006.522.0007.452.0007.431.000-

16.213.000
100.000
51.00049.000

37.334.647
923.988
1.068.2095.493.0156.884.8005.929.08718.883.524
414.585
414.585

4.449.000
403.0002.788.0001.258.000

4.815.887
457.7514.213.800144.336

1.994.0009.787.00011.781.000-

1.576.67931.021.138
88.649
29.533.108

103.299
103.299

60.000
2.000
62.000

90.091
90.091

305.537594.264-

103.000-

200.417711.986-

117.298
6.178.2456.060.947-

227.000
6.637.0006.410.000-

227.538
6.505.0476.277.509-

65.747.568
20

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

37.659.450
1.040.072
1.021.0912.946.89312.252.2016.826.89415.652.444

712.000-

11.857.171-

1.678.000-

53.890.397

2.390.000-

41.875.732
3.907.79337.967.939
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KASSTROOMOVERZICHT DIRECTE METHODE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Totaal 2018

Kasstroom operationele activiteiten
Ontvangsten
1.1. Huur
1.2. Vergoedingen
1.3. Overheidsontvangsten
1.4. Overige Bedrijfsontvangsten

Totaal 2017

37.798.174
1.145.000
108.175

Totaal ontvangsten

37.426.710
1.020.920
84.000
39.051.349

Uitgaven
1.5. Erfpacht
1.6. Personeel (loon, sociale lasten en pensioenlasten)
1.7. Onderhoudsuitgaven (activeerbaar OH onder investeringen)
1.8. Overige bedrijfsuitgaven
1.9. Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
1.10. Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

19.000
3.871.162
8.387.511
6.506.953
4.713.000
113.030

Totaal uitgaven
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

38.531.630

19.000
3.959.611
6.556.198
5.609.730
3.810.000
110.606
23.610.656
15.440.693

Ontvangsten
1.11. Renteontvangsten

1.000

Totaal ontvangsten

20.065.145
18.466.485

1.000

Uitgaven
1.12. Renteuitgaven
1.13. Vennootschapsbelasting

6.249.885
1.549.000

Totaal uitgaven

Kasstroom operationele activiteiten

-

6.663.489
7.798.885

6.663.489

7.642.808

11.802.996

Kasstroom (des-)investeringsactiviteiten
Ontvangsten
2.1. Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet woongelegenheden
2.2. Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) na inkoop
2.3. Verkoopontvangsten nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden
2.4. Verkoopontvangsten grond
2.5. (Des)investeringsontvangsten overig

4.157.000
95.000
-

Totaal ontvangsten

5.039.564
949.000
4.252.000

Uitgaven
2.6. Nieuwbouw huur-, woon- en niet woongelegenheden
2.7. Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
2.8. Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
2.9. Aankoop woon- en niet woongelegenheden
2.10. Nieuwbouw verkoop woon- en niet woongelegenheden
2.11. Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop
2.12. Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden
2.13. Aankoop grond
2.14. Investeringen overig (incl. investeringen activa t.d.v. exploitatie)
2.15. Externe kosten bij verkoop
2.16. BTW Investeringsactiviteiten

2.248.204
3.917.477
182.000
31.000153.000
26.000
75.000
277.000
117.000
-

3.001.724
6.278.171
176.297
54.000
150.875
847.000
913.000
178.613
-

Totaal uitgaven

6.964.681

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

2.712.681-

FVA
Ontvangsten
2.17. FVA Ontvangsten

762.000

Totaal ontvangsten

5.988.564

11.599.680
5.611.116-

781.000
762.000

Uitgaven
2.18. FVA Uitgaven

772.000-

Totaal uitgaven

781.000

781.000772.000-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

Kasstroom (des-)investeringsactiviteiten

781.000-

10.000-

-

2.722.681-

5.611.116-

Kasstroom Financiële Activiteiten
Ontvangsten
3.1. Storting nieuwe leningen o/g

3.000.000

Totaal ontvangsten

3.000.000

Uitgaven
3.2. Aflossing leningen o/g

8.764.093-

Totaal uitgaven

Kasstroom financieringsactiviteiten

Saldo liquide middelen begin jaar
Kasstroom operationele activiteiten
Kasstroom (des-)investeringsactiviteiten
Kasstroom financieringsactiviteiten
Saldo liquide middelen einde jaar

Jaarrekening 2018

1.200.000

SallandWonen

1.200.000

10.096.0008.764.093-

10.096.000-

5.764.093-

8.896.000-

4.797.467
7.642.808
2.722.6815.764.0933.953.501

7.501.587
11.802.996
5.611.1168.896.0004.797.467
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GRONDSLAGEN BALANSWAARDERING

Algemeen

Toegelaten instelling
SallandWonen is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke toelating in de regio Zwolle/Stedendriehoek en is
werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is
Raalte, de feitelijke vestigingsplaats is Raalte. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV), de regeling toegelaten
Instelling Volkshuisvesting (RTIV), de toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW,
Hoofdstuk 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op actuele waarde tenzij anders
vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de toegelaten instelling
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verantwoord, die kunnen worden gekwantificeerd als “intern
geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvorming- en communicatieproces rondom
projectontwikkeling en herstructurering.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief
of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke
risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de koper.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta.

Schattingen
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld. Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van
invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen. De
volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen een
subjectieve of complexe beoordeling van het management:
- Vastgoedbeleggingen, reële waarde, voor een nadere toelichting zie hoofdstuk Vastgoedbeleggingen;
- Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering, voor een nadere toelichting zie hoofdstuk Voorziening onrendabele
investeringen nieuwbouw;
- Verwerking fiscaliteit, de berekening van de fiscale positie is in overeenstemming met de fiscale wet- en regelgeving, vaststellingsovereenkomst (VSO-2) en
afspraken die met de fiscus gemaakt zijn.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van SallandWonen en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin
SallandWonen een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Participaties die
worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het
tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van
beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn intercompany transacties, intercompany winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot
uitdrukking is gebracht indien dit van toepassing is. Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in verbindingen voor zover eenzelfde
invloed op het beleid kan worden uitgeoefend als door elk der overige participanten. Dit betreft het belang in de VOF Olst Oost.
Naast de toegelaten instelling zijn de volgende entiteiten in de consolidatie begrepen:
- Het Saalien Holding BV te Raalte (100%)
- Het Saalien Ontabe BV te Raalte (100%)
- Het Saalien Ontwikkeling BV te Raalte (100%)
- VOF Olst Oost te Twello (50%)
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GRONDSLAGEN BALANSWAARDERING (vervolg)

Vastgoedbeleggingen
Vastgoed in exploitatie DAEB en niet DAEB bezit
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 exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de
Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen, en gebasseerd op de beschikking
scheidingsplan. 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 is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15
december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum boven de
huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
SallandWonen hanteert de full versie binnen het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Waardering bij eerste verwerking

Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. 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 2018, derhalve de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante waarde van
de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).

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 markt-waardebegrip 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 2018, derhalve de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in
verhuurde staat is benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).
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.

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow (‘DCF’) methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de
bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het doorexploiteer scenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op
waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van de
contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar bij een deel van de ver-huureenheden de huurder
verhuist. Bij de leegkomende verhuur-eenheden 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 DCFperiode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar
balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de
afzonderlijke kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met 100% verhoogd, teneinde
renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor 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 doorexploiteerscenario
wordt de huur voor deze verhuur-eenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde
van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode
en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden van de aan
het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het
doorexploiteerscenario.
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische parameters:

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 huurliberalisatie-grens, 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 € 508 per te
splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde
van een verhuureenheid.

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

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notarisen registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een
verhuureenheid.

Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij
het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Dit betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens
per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.

Toepassing vrijheidsgraden

Om tot een marktconforme uitkomst te komen zijn bij het waarderen op basis van de full-variant zijn de volgende vrijheidsgraden toegepast ten opzichte van
de basisvariant uit het handboek modelmatig waarderen.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen de reële waarde 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 ‘Niet-gerealiseerde 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 (derhalve niet verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen).

Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De
complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en
directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt
berekend tegen 5,25%. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke financiering
gehanteerd. 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 ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

De onroerende zaken die in het kader van een regeling verkoop onder voorwaarden zijn overgedragen aan een derde en waarvoor de toegelaten instelling
een terugkoopplicht kent worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste verwerking). De actuele
waarde na eerste verwerking is de marktwaarde op basis van de regeling verkoop onder voorwaarden.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtwaarde wordt aan de creditzijde van de balans onder de langlopende schulden een terugkoopverplichting
opgenomen. Deze schuld is een inschatting, gebaseerd op de reële waardeontwikkeling van het achterliggende actief. Deze terugkoopverplichting wordt
jaarlijks gewaardeerd in overeenstemming met de contractvoorwaarden.
De waardemutaties in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening in de post “Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille” verantwoord. De waardemutaties inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening in de post “Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” verantwoord.
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te
zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde en hebben overwegend een langlopend karakter.

Deelnemingen (enkelvoudige balans)

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen
van SallandWonen gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer SallandWonen garant
staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op
deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel
voor de verwachte betalingen door SallandWonen ten behoeve van deze deelneming.

Voorraden
Voorraad Materialen

De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde.

Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad panden (opgeleverd of leegstaand en nog niet verkocht). Opgeleverd vastgoed bestemd voor verkoop
wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Leegstaande panden voor de verkoop worden gewaardeerd tegen
bedrijfswaarde of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend
inclusief toegerekende rente en uren. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor
voltooiing en verkoop.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop).
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
De vervaardigingsprijs 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.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden betreft onroerende zaken verkocht in aanbouw en worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een
onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project
betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten
die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

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, dan wordt hiermee bij de waardering
rekening gehouden.

Jaarrekening 2018

SallandWonen

91

GRONDSLAGEN BALANSWAARDERING (vervolg)

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern
geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens SallandWonen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld
aan het besluitvormingsproces van SallandWonen rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de
formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. De aannames gedaan bij de financiële
impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer
wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het
complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen,
wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle
investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde of actuele waarde.

Voorziening latente belastingverplichting
Voor een toelichting op de waarderingsgrondslag voor het bepalen van de voorziening latente belasting verplichting wordt verwezen naar de post
belastingen. De voorziening latente belastingverplichting is gewaardeerd tegen contante waarde.

Langlopende Schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.
SallandWonen heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling
van de woningen. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is
de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. Voor de post “Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden” wordt verder
verwezen naar hetgeen onder “Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden” is opgenomen.
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Algemeen
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd. Verliezen worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. De winst- en verlies rekening wordt gepresenteerd conform het
functionele model. Om tot de functionele indeling te komen wordt gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de niet direct toerekenbare
lasten toegerekend aan de vershillende activiteiten. De verdeelsleutel is bepaald op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers.

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten. Huuropbrengsten worden lineair in de winsten verliesrekening opgenomen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in
overeenstemming met het huurbeleid van SallandWonen.

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 servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke
bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

De post ‘Netto resultaat vastgoed in ontwikkeling’ betreft het saldo van de omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling/ onderhanden projecten en de uitgaven
verkocht vastgoed in ontwikkeling/onderhanden projecten. Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden
project, worden de projectopbrengsten en -kosten in de winst- en verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Onder
projectopbrengsten wordt verstaan de in het contract overeengekomen opbrengsten vermeerderd met eventuele opbrengsten op grond van meer- of
minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen
worden bepaald.
De mate waarin prestaties van een onderhanden project is verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in
verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de
projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op
projecten worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.
De wijziging in onderhanden projecten bestaat uit de opgenomen bestede kosten en resultaatverantwoording in het betreffende jaar waarop de
gefactureerde termijnen van het onderhanden project in mindering is gebracht. De omzet van het onderhanden project wordt verantwoord bij oplevering
van een (deel)project en bestaat uit de gefactureerde termijnen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven omzetbelasting.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post ‘Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille’ betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de gemaakte direct
toerekenbare verkoopkosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed. Opbrengsten uit de verkoop van onroerende zaken worden in de
winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de
verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van
aanhoudende betrokkenheid van management bij de onroerende zaken. Opbrengsten van de verkochte huurwoningen worden verantwoord op het moment
van juridische levering (passeren transportakte).

Lasten onderhoudsactiviteiten
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. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud,
mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en contractonderhoud verantwoord.

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen voorraden en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit
vastgoed in exploitatie en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.

Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen
worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen
worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar,
rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en
verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen
zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per
iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden
gerealiseerd.
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Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de
woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij SallandWonen geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt.
Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor
zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de
aankoopprijs.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling
van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Continuiteitveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
1.1 DAEB vastgoed in exploitatie
1.1 niet-DAEB vastgoed in exploitatie
1.2 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
1.3 Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Totaal vastgoedbeleggingen

652.005.926
39.518.704
310.229
2.501.163

592.098.597
36.119.073
2.568.643
2.438.395

694.336.022

633.224.707

DAEB vastgoed in
exploitatie

1.1 Vastgoed in exploitatie
Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2017:

niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

592.098.597

Mutaties in het boekjaar
Nieuwbouw
Investering na eerste waardering
Verkopen boekjaar
Sloop
Terugkoop Verkoop onder Voorwaarden
Waardeveranderingen verantwoord in resultaat
Totale mutaties in boekjaar

6.520.120
3.947.850
2.930.441117.840
52.251.960
59.907.329

Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december:

652.005.926

36.119.073

63.074
321.7023.658.259
3.399.631
39.518.704

Per 31 december 2018 is in totaal € 347 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de herwaarderingsreserves begrepen (2017: € 302 miljoen) uit hoofde
van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het
Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële
besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van SallandWonen. De mogelijkheden voor de corporatie om
vrijelijk door (complex gewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het Daeb bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door
wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (Daeb) huurwoningen. Omdat de
doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in
exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van een woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot
de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en
beheersituatie van de corporatie. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in
de toekomst zal worden gerealiseerd. Het bestuur van SallandWonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd
beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het Daeb bezit in exploitatie en
de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 311 miljoen.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 is als volgt opgebouwd:

Dit impliceert dat circa 61% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de
beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van SallandWonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit
beleid. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde met
uitzondering van:
- Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen
van vastgoed in exploitatie.
- Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van (huurders)mutatie.
- Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde
meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
- Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake, Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten
die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheersactiviteiten van de corporatie zoals deze worden opgenomen onder het hoofd 'lasten verhuur en
beheersactiviteiten' in de resultatenrekening.
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Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurder staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de
toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling
streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschiriften opgenomen in RTiV artikel 15.
SallandWonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van
invloed op deze waarde.
Sensitiviteitsanalyse
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidwaarde:

De beleidswaarde is eerste gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen
leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, zoals ook geduid in het bestuursverslag.
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31-12-2018

31-12-2017

1.2 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
Stand per 1 januari:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afboeking in verband met reële waarde
Boekwaarde

Mutaties in het boekjaar:
- investeringen
- afwaardering i.v.m. reële waarde
- afboeking t.l.v. resultaat
- overboeking koop
- mutatie naar onderhanden werk
- mutatie van woningen in exploitatie (boekwaarde gesloopte woningen)
- in exploitatie genomen
- mutatie woningen in exploitatie genomen
- afwaardering i.v.m. reële waarde

Stand per 31 december:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afboeking in verband met reële waarde per 31 december
Boekwaarde

5.797.448
3.228.8052.568.643

829.684
239.353590.331

6.535.843
1.698.23911.302.0224.206.004
2.258.414-

9.594.025
3.249.5464.626.262260.094
1.978.311

1.031.269
721.040310.229

5.797.448
3.228.8052.568.643

2.438.395
180.608
117.8402.501.163

2.291.625
263.770
117.0002.438.395

8.884.851
2.311.1206.573.731

9.618.303
2.747.0376.871.266

281.203281.203-

733.452733.452
297.535297.535-

8.884.851
2.592.3236.292.528

8.884.851
2.311.1206.573.731

3.120.077
1.417.8081.702.269

2.686.907
2.109.378865.254

286.160
343.95957.799-

1.361.920
928.750928.750
237.1801.124.740

3.406.236
1.761.7671.644.469

3.120.077
1.417.8081.702.269

Aangegane verplichtingen inzake onroerende goederen in ontwikkeling
Het restant aangegane verplichtingen eind 2018 is € 1.507.259,- (incl. BTW).

1.3 Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Stand per 1 januari:
- Waardemutaties
- Terugkoop woningen
- Nieuwe verkopen
Stand per 31 december

Verkoop onder Voorwaarden
Het aantal woningen opgenomen onder onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt 19 (2017: 20).
Ultimo boekjaar zijn er geen onverkochte woningen gelabeld voor verkoop onder voorwaarden.

Materiële vaste activa

1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Gebouwen
Stand per 1 januari:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Mutaties in het boekjaar:
- investeringen
- desinvestering
- correctie voorgaande jaren aanschafwaarde
- correctie voorgaande jaren cumulatieve afschrijvingen
- afschrijvingen

Stand per 31 december:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Waardering gebouwen
De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie betreffen onder meer het kantoorpand aan de Domineeskamp.
Het pand is gewaardeerd tegen historische kostprijs. De aanschafwaarde is € 9,6 miljoen en de boekwaarde van het
pand bedraagt ultimo 2018 € 6,3 miljoen. Een deel van het pand is verhuurd. In 2018 is in verband met de
optimalisatie van de huisvesting een taxatie van het pand uitgevoerd (leegwaarde € 2,7 miljoen en in verhuurde
staat € 3,5 miljoen). De WOZ waarde van € 3,4 miljoen bevestigt de lagere waarde van de taxatie. De taxateur heeft
aangegeven dat sprake is van een duurzaam lagere waarde. Het heeft de voorkeur het pand met € 3 miljoen af te
waarderen, zodat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de omvang en samenstelling van het vermogen op
balansdatum. De afwaardering heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de regelgeving van de RJ hier op dit moment
geen ruimte voor geeft.

Overige bedrijfsmiddelen
Stand per 1 januari:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- investeringen
- desinvestering aanschafwaarde
- desinvestering cumulatieve afschrijvingen
- afschrijvingen

Stand per 31 december:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
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Totaal activa ten dienste van exploitatie
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

12.291.087
4.354.0907.936.997

12.004.928
3.728.9288.276.000

Zekerheden
Er zijn geen materiële vaste activa als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden.

Financiële vaste activa
2.1 Latente belastingvordering
Totaal Financiële Vaste Activa

1.724.469

8.871.936

1.724.469

8.871.936

2.1 Latente belastingvordering
Stand per 1 januari
- mutatie in boekjaar
Stand per 31 december

8.871.936
7.147.4671.724.469

9.004.535
132.5998.871.936

107.545
1.616.924

6.767.574
46.301173.985
1.976.677

Latente belastingvorderingen
De post latente belastingvorderingen/schulden betreft de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke
verschillen. Bij SallandWonen kunnen de latenties als volgt worden gespecificeerd:
- Het tijdelijke verschil inzake te verrekenen verliezen bedraagt:
- Het tijdelijke verschil inzake de onroerende zaken in exploitatie waarvan wordt verwacht dat deze in de komende
vijf jaar worden verkocht bedraagt:
- Het tijdelijke verschil inzake de leningportefeuille bedraagt:
- Het afschrijvingspotentieel van de fiscale waardering van materiële vaste activa.
In de jaarrekening 2018 worden latenties gevormd voor tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale
waardering van activa en passiva. Uit de definitieve taxplanning zijn mogelijkheden naar voren komen om de
belastbare winsten te drukken door de toepassing van een onderhoudsvoorziening en de afwaardering van
bestaande huurwoningen op basis van lagere WOZ waarde. Dit levert een uitstel van belastingheffing op.

Vlottende activa
Voorraden
3.1 Voorraad onderhoudsmaterialen

78.557

65.159

1.002.810
1.002.810

1.118.010
1.118.010

1.081.367

1.183.169

3.2 Voorraad opgeleverde kooplocaties
Voorraad opgeleverde kooplocaties
Stand per 31 december

Totaal voorraden
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Vorderingen
4.1 Huurdebiteuren
4.2 Gemeente
4.3 Belastingen en sociale premies
4.4 Overige vorderingen
4.5 Overlopende activa
Totaal vorderingen per 31 december

356.669
26.585
605.395

424.959
43.650
23.299
255.799

988.649

747.707

4.1 Huurdebiteuren
Zittende huurders
Vertrokken huurders (incl. mutatiekosten)
Voorziening debiteuren
Totaal huurdebiteuren

242.311
280.978
166.620356.669

260.975
400.958
236.974424.959

4.2 Gemeenten
Bijdragen/subsidies
Totaal gemeenten

-

43.650
43.650

-

-

26.585
26.585

23.299
23.299

605.395
605.395

255.799
255.799

2.214
3.951.287

2.580
4.794.887

3.953.501

4.797.467

2.214

2.580

19.454
3.931.812
21
3.951.287

2.103.402
2.682.435
9.050
4.794.887

4.3 Belastingen en sociale premies
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Totaal overige vorderingen

4.4 Overige vorderingen
Verkoop woningen
Diversen
Totaal overige vorderingen

4.5 Overlopende activa
Nog te verrekenen posten
Diversen
Totaal overlopende activa

Liquide middelen
5.1 Liquide middelen
1. Kas
2. Vrij opneembare banktegoeden
Totaal liquide middelen

1. Kas

2. Vrij opneembare banktegoeden
Rabobank
Bank Nederlandse Gemeenten
ABN/AMRO
Totaal direct opvraagbaar
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€

€

Groepsvermogen
6.1 Eigen Vermogen
Saldo per 1 januari

459.281.746

421.313.807

Mutaties in het boekjaar
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

53.890.397
513.172.143

37.967.939
459.281.746

301.807.760
1.912.60146.789.958
346.685.117

284.214.906
2.471.55020.064.404
301.807.760

346.685.117
112.596.629
53.890.397
513.172.143

301.807.760
119.506.047
37.967.939
459.281.746

977.199

2.493.848

3.843.311
721.041977.1983.122.271

1.949.378
216.4811.261.9461.987.600977.199

3.775.194
1.910.262
5.685.456

3.775.194
3.775.194

8.807.727

4.752.393

Verloopoverzicht herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve per 1 januari
Gerealiseerde herwaardering als gevolg van desinvesteringen
Resultaat boekjaar
Herwaarderingsreserve per 31 december
Het eigen vermogen per 31 december is als volgt te specificeren
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

Voorstel tot resultaatbestemming
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming van het eigen vermogen. In de jaarrekening 2018 is
vooruitlopend op en onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van Commissarissen het resultaat in het
eigen vermogen verwerkt. Van het gerealiseerde resultaat, een winst van € 53.890.397 is € 7.100.439 ten
gunste van de overige reserves gebracht. Het niet gerealiseerde resultaat bestaande uit niet gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoed in exploitatie ad € 46.789.958 is ten gunste van de herwaarderingsreserve
gebracht.

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
- Toevoeging voorziening nieuwe projecten
- Dotatie bestaande projecten
- Mutatie voorziening nieuwe projecten
- Mutatie voorziening bestaande projecten
Totaal voorziening onrendabele investeringen per 31 december

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten (materiële activa in ontwikkeling).
SallandWonen heeft voor vier projecten een voorziening getroffen.

7.2 Voorziening voor belastingen
Saldo per 1 januari
Mutatie
Saldo per 31 december
De voorziening voor belastingen wordt gevorm voor het opwaarderingspotentieel van de fiscale afwaardering
naar lagere WOZ waarde van de materiële vaste activa en het tijdelijke verschil inzake de onroerende zaken in
exploitatie waarvan wordt verwacht dat deze in de komende vijf jaar worden verkocht De voorziening voor
belastingen wordt gewaardeerd tegen contante waarde met een nettorente van 2,48%. Een voorziening wordt
enkel genomen indien het waarschijnlijk is dat het waarderingsverschil gerealiseerd gaat worden, derhalve is er
geen voorziening opgenomen voor het waarderingsverschil van de activa in exploitatie.
Saldo voorzieningen per 31 december
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Langlopende schulden
8.1.a Leningen overheid
8.1.b Leningen kredietinstellingen
8.2 Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken VoV
Totaal langlopende schulden

9.083.667
160.113.875
2.343.882

9.340.443
165.566.783
2.521.933

171.541.424

177.429.159

9.340.443

9.752.411

256.7769.083.667

411.9689.340.443

8.1.a Leningen overheid
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
- Nieuwe leningen
- Aflossingen
- Vervroegde aflossingen
Saldo per 31 december

8.1.b Leningen kredietinstellingen
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
- Nieuwe leningen
- Aflossingen
- Vervroegde aflossingen
- Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden
Saldo per 31 december

165.566.783

173.919.163

3.000.000
8.507.56754.659
160.113.875

1.200.000
8.494.2061.200.000141.826
165.566.783

167.149.239
172.149.239

145.820.282
178.510.882

2.951.698
5.757.988

3.603.655
5.160.689

195.367.000

183.687.000

Rentevoet
De gemiddelde rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt circa 3,30 % (2017: circa
3,40 %). De rente van de vastrentende leningen is danwel voor de gehele looptijd gefixeerd danwel tot het
renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen betreft:
- Op het moment van renteherziening indien de rente hoger danwel lager is dan de oude contractrente.
- De herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen van de lening in een nieuwe lening met een hogere
danwel lagere contractrente.
- De rente van de variabel rentende leningen (zogeheten roll-over leningen) zijn allen gebaseerd op 3-maands
Euribor. De rente van de roll-over leningen kent een spread van 0 tot en met 6 punten boven Euribor.
De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde een basisrente en een
liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor
de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd 5 jaar bedraagt. Na 5 jaar dient een nieuwe
liquiditeitsopslag met de bank overgekomen te worden. De liquiditeitsopslag van de huidige basisrenteleningen
bedraagt tussen 0,35% en 0,47%.
Restant looptijd
Bedrag van de leningen met een restant looptijd langer dan 5 jaar
Bedrag van de leningen met een restant looptijd langer dan 1 jaar

Zekerheden
De onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder borging
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het recht
van eerste hypotheek. Voor deze borgstelling wordt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligo per
lening gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met geborgde
leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar bestaande
obligoverplichting is onder de “Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen” opgenomen. De zekerheid
is verkregen tot een bedrag van € 175.639.000 (2017: € 183.860.000).
Tevens is voor een bedrag van € 6.885.819 garantie verstrekt door de gemeente Olst-Wijhe en voor een bedrag
van € 478.923 door de gemeente Raalte.
Aflossingsverplichting
De aflossingsverplichting binnen 1 jaar na afloop van het jaar, ad. € 8.709.686 zijn opgenomen
onder de kortlopende schulden, maar maken onderdeel uit van de langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
- Reguliere aflossing leningen
- Eindaflossing leningen
Reële waarde langlopende schulden
De reële waarde van de langlopende leningen wordt berekend als de contante waarde van de toekomstige
rente- en aflossingsverplichtingen. Reële waarde langlopende schulden (disconteringsvoet 5%)

8.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Saldo per 1 januari
- Waardemutaties
- Nieuw verkochte woningen
- Terugkoop woningen
Saldo per 31 december

2.521.933
50.476127.5752.343.882

2.468.687
175.121
121.8752.521.933

Verkoop onder Voorwaarden
Het aantal woningen opgenomen onder onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt 19 (2017: 20).
Ultimo boekjaar zijn er geen onverkochte woningen gelabeld voor verkoop onder voorwaarden.
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Renterisico bij herfinanciering
Het bedrijfseconomisch renterisico wordt in onderstaande grafiek weergegeven. Bij de bepaling van dit risico worden alle kasstromen van SallandWonen betrokken,
dus ook kasstromen uit exploitatie en (des) investeringen. De zwarte lijn geeft het jaarlijks risicovolume weer inclusief investeringen. Het volume waarover
renterisico wordt gelopen (zwarte lijn) is met 27,6 miljoen in 2021 duidelijk het grootst. Een hoog risico wijst erop dat SallandWonen een nadelige invloed van een
rentestijging zou ondervinden. Daar staat tegenover dat een rentedaling en de huidige relatief lage marktrente kansen bieden bij het aantrekken van nieuwe
financiering en renteconversie. In de huidige markt kunnen leningen worden aangetrokken tegen een lagere rente dan de gemiddelde vaste rente van 3,30% op de
huidige bestaande portefeuille. Met de blauwe lijn is het risicovolume in beeld gebracht waarbij de (des)investeringen buiten beschouwing zijn gelaten. Exclusief
(des)investeringen is het renterisicovolume maximaal in 2021 met 21,7 miljoen.

Het renterisico voor de komende jaren bedraagt maximaal 49 miljoen euro in 2021. Hiermee blijft het risico onder het gestelde maximum van 15% per jaar.

Relatief renterisico
Door de omvang van het renterisico te delen door de verwachte omvang van de leningenportefeuille, ontstaat het relatieve renterisico. Daarnaast is in de grafiek
inzichtelijk gemaakt in welke mate (voorgenomen) investeringen het risicoprofiel beïnvloeden. De invloed van investeringen op het renterisico is, het grootst in 2021
(15,5%).

Om de risico’s op de kapitaalmarkt te beperken heeft SallandWonen een terughoudend beleid met betrekking tot financiële producten als derivaten. SallandWonen
maakt geen gebruik van derivaten of soortgelijke financiële producten.

Tegenpartijrisico
De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen:
BNG
SNS
NWB
Energiefonds
Gemeente

€ 86.913.343
€ 10.000.000
€ 70.248.060
€ 3.860.000
€ 6.885.825

Totaal per 31 december 2018

€ 177.907.228

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen van maatschappelijk belang. BNG is een structuurvennootschap.
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies
en een hoogheemraadschap. Nationale Waterschapsbank N.V. is een financiële dienstverlener voor de overheidssector. Alle aandelen van de bank zijn in handen
van overheden. Het tegenpartijrisico is hiermee gemitigeerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Kortlopende schulden
9.1 Schulden kredietinstellingen
9.2 Schulden aan leveranciers
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
9.4 Overige schulden
9.5 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

8.709.685
1.968.518
2.079.839
3.741.669

8.764.344
1.794.017
1.069.441
4.009.887

16.499.711

15.637.689

8.709.685
8.709.685

8.764.344
8.764.344

1.968.518

1.794.017

599.094
1.250.090
182.305
48.350
2.079.839

850.017
170.000
49.424
1.069.441

-

-

2.485.530
143.293
510.706
96.221
63.490
442.429
3.741.669

2.558.928
142.533
446.218
127.898
85.839
648.471
4.009.887

9.1 Schulden aan kredietinstellingen
Bank Nederlandse Gemeenten, rekening courant
Kortlopend deel langlopende schulden
Totaal schulden aan kredietinstellingen

9.2 Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers

9.3 Belastingen en sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekering en pensioenpremie
Totaal belastingen en sociale verzekeringen

9.4 Overige schulden
Schulden aan gemeenten
Totaal overige schulden

9.5 Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Reservering verlofuren
Reservering afwikkeling claim
Vooruit ontvangen huur
Te verrekenen posten
Gereserveerde controlekosten
Vooruit gefactureerde opbrengsten
Nog te ontvangen facturen
Diversen
Totaal overlopende passiva
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Financiële Instrumenten
Algemeen
De toegelaten instellingen loopt kredietrisico over financiële vaste activa, vorderingen en effecten. Het maximale
kredietrisico inzake financiële vaste activa bedraagt € 1 miljoen (zijnde een latente belastingvordering). Het
maximale kredietrisico inzake vorderingen bedraagt € 1 miljoen en het maximale kredietrisico inzake effecten
bedraagt € 0,-. De vorderingen van de toegelaten instelling uit hoofde van de huurdebiteuren ad € 0,36 miljoen zijn
gespreid over een groot aantal huurders. De vorderingen op deelnemingen bedragen in totaal (langlopend en
kortlopend) € 0,45 miljoen en heeft betrekking op de deelneming Het Saalien Holding BV. Zie voor een nadere
toelichting de post deelnemingen in de enkelvoudige balans.

Liquiditeitsrisico
De toegelaten instelling beschikt ultimo 2018 niet over een kredietfaciliteit.

Kredietrisico
De toegelaten instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de toegelaten instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële
instrumenten die in de balans zijn opgenomen en interest derivaten om toekomstige kasstromen af te dekken. De
toegelaten instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang
van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan
de toegelaten instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt
gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Renterisico en kasstroomrisico
De toegelaten instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen en
schulden met variabele renteafspraken loopt de toegelaten instelling risico ten aanzien van de toekomstige
kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de toegelaten instelling risico’s over
de marktwaarde. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft de toegelaten instelling interest
derivaten afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente. Zie voor een nadere
toelichting inzake de renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico en de onderpandverplichtingen
inzake renteinstrumenten de toelichting bij de langlopende schulden.

Reële Waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. SallandWonen heeft geen effecten. De reële waarde
van de schulden aan overheid en kredietinstellingen bedraagt ultimo 2018 € 195.367.000,- (2017:
€ 183.687.000) en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de leningenportefeuille (exclusief
interestderivaten) gebruikmakend van een disconteringsvoet van 5% (gebaseerd op actuele marktrente voor
vergelijkbare leningen). De boekwaarde bedraagt ultimo 2018 € 177.907.228,- (2017: € 183.674.571,-). De reële
waarde van de vorderingen op deelnemingen is niet voldoende betrouwbaar te bepalen. Voor nadere informatie
wordt verwezen naar de toelichting op de post deelnemingen. De reële waarde van de overige langlopende
schulden (waar onder de terugkoopverplichting inzake verkocht onder voorwaarden) benadert de boekwaarde
ervan.

Valutarisico
SallandWonen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico's.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Het obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde
leningen, welke opeisbaar wordt, indien blijkt dat het aan het WSW betaalde disagio en de achtergestelde
leningen tezamen niet voldoende zijn om de aanspraken op het WSW te dekken.
Obligo per 31 december

6.762.102

7.078.649

Wet Ketenaansprakelijkheid
In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, wordt met het oog op risico- beperking voor alle betreffende
aannemers (nieuwbouw, planmatig- / mutatie- / dagelijks onderhoud zowel de G-rekening constructie als de
BTW-verleggings- regeling toegepast. Hierdoor is het risico vrijwel nihil.

Vennootschappen onder Firma
Groepsmaatschappijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van vennootschappen onder firma waarin zij
als firmant deelnemen.

Fiscale eenheid
SallandWonen vormt samen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van
vennootschapsbelasting en BTW. Elk der vennootschappen en de toegelaten instelling SallandWonen is
aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Faillissementen bouwbedrijven
In 2007 is het faillissement over bouwbedrijf Bosch te Olst uitgesproken. De financiële schade voor
SallandWonen is op dit moment niet bekend. De afwikkeling van het faillissement bevind zich in de afsluitende
fase.

Terugkoopverplichting
SallandWonen heeft in 2008 het pand Olsterhof 26 te Olst verkocht. In de verkoopovereenkomst is een
terugverkoop mogelijkheid opgenomen. Op dit moment is er geen indicatie dat het pand op korte termijn terug
gekocht moet worden, derhalve is deze verplichting niet gewaardeerd.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waar overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met
verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van inzicht.
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
10 Huuropbrengsten

2018

2017

De huuropbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Netto huren
Huurderving wegens oninbaarheid en leegstand
Afboeking dubieuze debiteuren
Mutatie voorziening oninbaarheid

37.924.934
167.807168.03170.354

Totaal

37.659.450

37.654.413
251.45859.3958.913-

37.334.647

De huurderving is 0,43% van de jaarhuur (2017: 0,65%).
Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De netto-huur is
per 1 juli 2018 verhoogd met gemiddeld 1,40% (2017:0,30%)

11 Opbrengsten servicecontracten

2018

1.040.072

Dit betreft ontvangen bijdragen van huurders en bewoners ter dekking
van te maken en gemaakte servicekosten. De kosten worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten.

12 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

2018

Direct toerekenbare lonen en salarissen
Toegerekende organisatiekosten

Totaal

2017

923.988

2017

1.035.832
1.911.061

1.391.073
4.101.941

2.946.893

5.493.015

2018

2017

De toegerekende organisatiekosten zijn gebaseerd op een interne inschatting van de urenbesteding
naar activiteiten waarbij in hoofdlijnen onderscheid wordt gemaakt naar exploitatie, verkoop en
leefbaarheid. De organisatiekosten die worden doorberekend hebben onder andere betrekking op
lonen en salarissen en overige bedrijfslasten.

13 Lasten onderhoudsactiviteiten
Dagelijks onderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Vraaggestuurd onderhoud
Onderhoudlasten uit GO projecten

2.705.126
455.310
4.585.446
336.375
1.689.610

1.992.439
458.711
4.326.009
462.561
-

Sub-totaal

9.771.867

7.239.720

Onderhoudslasten werkplaats (exclusief materiaalverbruik)

377.227-

Totaal

354.920-

9.394.640

6.884.800

2018

2017

Onder de lasten voor dagelijks onderhoud zijn ook de exploitatielasten
van de busjes van de vaklieden verantwoord.

14 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De overige directe operationele lasten exploitatie bezit zijn als volgt te specificeren.
Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Saneringsheffing
Bijdrage huurdersverenigingen
Contributie Aedes
Heffing toezicht AW
Erfpacht
Diversen

Totaal
Lonen en salarissen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten

Totaal

1.666.158
121.272
4.325.608
387.718
31.692
38.184
35.956
18.529
201.777

1.666.601
144.333
3.810.830
50.214
43.800
30.151
18.400
164.758

6.826.894

5.929.087

2018

2017

2.896.791
510.969
428.655
720.466

2.933.728
495.242
435.123
648.254

4.556.881

4.512.347

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd
personeel) bij de toegelaten instelling, omgerekend naar het aantal vaste fte's 53 (2017:53).
De medewerkers van woningcorporaties in Nederland hebben een pensioenregeling die is
ondergebracht bij SPW. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde
middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende afspraken en rechten
vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten
en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar
aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling
wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. Per 31 december 2018
bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 115,9 procent. De minimum vereiste dekkingsgraad
volgens DNB is 125,5 procent. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen
maatregelen treffen. SPW heeft een herstelplan ingediend welke in 2016 is goedgekeurd. De
verwachting is dat de dekkingsgraad in 2020 aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van het
herstelplan zijn kortingen op aanspraken niet noodzakelijk.
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
WNT-verantwoording 2017 SallandWonen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op SallandWonen. Het voor SallandWonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is
in 2018 € 156.000, het bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties klasse F.

Bezoldiging Raad van Commissarissen
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2013
maximaal 10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale
bezoldiging van de bestuurder. Een commissaris die voor 1 januari 2013 is benoemd en wiens
vergoeding hoger is dan de WNT aangeeft, kan deze hogere vergoeding blijven ontvangen tot
het moment van herbenoeming op basis van overgangsrecht.
De bezoldiging van de commissarissen in 2018 excl. BTW is als volgt:

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
15 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2018

2017

-

In 2018 is er geen vastgoed in ontwikkeling of uit voorraad verkocht.

16 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2018

Het verkoop resultaat wordt gehaald op de verkopen uit bestaand bezit. In 2017 zijn vanuit
bestaand bezit 29 (2017:35) woningen verkocht.

17 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2017

448.577

2018

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Totaal

362.693
55.910.219
231.084

2018

Het netto resultaat uit overige activiteiten bestaat uit opbrengsten en kosten die niet zijn toe te wijzen
aan de reguliere activiteiten. Hier valt onder andere de vergoeding voor het beheer van VVE's, en
de vergoeding voor het beheer van de standplaatsen onder.

19 Financiële baten en lasten

Totaal
20 Belastingen
Acute belastingen boekjaar
Mutatie latente belastingen

Totaal
Het toepasselijk (wettelijke) belastingtarief bedraagt 25% (2017: 25%). Het effectieve
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 20,4% (2017: 9,3%)
De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief is als volgt:

1.576.67931.021.138
88.649

29.533.108
2017

103.299

2018

Renteopbrengsten uitgezette middelen en vorderingen
Geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling
Verschuldigde rente leningen
Overige rentelasten

144.336

2017

56.503.996

18 Netto resultaat overige activiteiten

414.585

90.091

2017

8.037125.335
6.167.29710.948-

2.141229.679
6.494.57410.473-

6.060.947-

6.277.509-

2018

2017

2.799.4529.057.719-

3.907.793-

11.857.171-

3.907.793-

2018
%

2017
%

Toepasselijk belastingtarief
Niet gewaardeerde verschillen

25,0
7,0

25,0
15,7

Effectief belastingtarief

18,0

9,3

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de toegelaten
instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich
geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag, en er is geen sprake
van vorderingen of schulden aan verbonden partijen.

Specificatie accountantshonoraria
Onderstaande kosten zijn gemaakt met betrekking tot het boekjaar 2018.
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BALANS PER

ENKELVOUDIGE

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Vaste Activa
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
Vastgoed verkocht onder voorwaarden

1.1
1.1
1.2
1.3

652.005.926
39.518.704
310.229
2.501.163
694.336.022

592.098.597
36.119.073
2.568.643
2.438.395
633.224.708

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

1.4

7.936.997
7.936.997

8.276.000
8.276.000

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering
Overige

2.1
2.2
2.3

1.844.781
1.724.469
450.000
4.019.250

1.985.970
8.871.936
450.000
11.307.906

Voorraden
Voorraad materialen
Voorraad opgeleverde kooplocaties
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

3.1
3.2
3.3

78.557
278.010
356.567

65.159
278.010
343.169

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Groepsmaatschappijen
Belastingen en Sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

356.669
8.505
26.585
603.663
995.422

424.959
43.650
1.279
23.299
255.799
748.986

Liquide middelen

5.1

2.312.355
2.312.355

3.174.731
3.174.731

709.956.613

657.075.499

Vlottende activa

Totaal
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31 DECEMBER 2018 voor resultaatbestemming
PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Eigen Vermogen
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

6.1
6.1
6.1

299.895.159
159.386.587
53.890.397
513.172.143

281.743.356
139.570.451
37.967.939
459.281.746

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Voorziening latente belastingen

7.1
7.2

3.122.271
5.685.456
8.807.727

977.199
3.775.194
4.752.393

Langlopende schulden
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV

8.1
8.1
8.2

9.083.667
160.113.875
2.343.882
171.541.424

9.340.443
165.566.783
2.521.933
177.429.159

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

8.709.685
1.966.007
2.081.449
3.678.178
16.435.319

8.764.344
1.790.653
1.110.810
3.946.395
15.612.202

709.956.613

657.075.499

Vreemd Vermogen

Totaal
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ENKELVOUDIGE

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018
Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017
€

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

10
11
12
13
14

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

-

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

15

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
16
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

Netto resultaat overige activiteiten

17

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo financiële baten en lasten

18

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen

SallandWonen

4.143.138
443.2113.244.243455.684
362.693
55.910.219
231.084
56.503.996

37.553.000
1.198.000
1.133.0006.522.0007.452.0007.431.00016.213.000
100.000
51.00049.000

37.334.647
923.988
1.068.2095.493.0436.884.8005.929.08718.883.496
-

4.449.000
403.0002.788.0001.258.000

4.815.887
457.7544.213.800144.333

1.994.0009.787.00011.781.000-

1.576.67931.021.138
88.649
29.533.108

103.260
103.260

60.000
2.000
62.000

99.044
99.044

305.537594.264-

103.000-

200.417711.986-

8.505
117.298
6.178.2456.052.442-

13.000
227.000
6.637.0006.397.000-

8.752
227.538
6.505.0476.268.757-

65.888.757
19
20

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

Jaarrekening 2018

37.659.450
1.040.072
1.021.0912.882.93112.190.6086.826.83215.778.060

699.000-

11.857.171141.189-

1.678.00013.000-

53.890.397

2.390.000-

41.478.821
3.907.793396.911
37.967.939
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
1.1 DAEB vastgoed in exploitatie
1.1 niet-DAEB vastgoed in exploitatie
1.2 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
1.3 Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Totaal vastgoedbeleggingen

592.098.597
36.119.073
2.568.643
2.438.395

694.336.022

633.224.708

DAEB vastgoed in
exploitatie

1.1 Vastgoed in exploitatie
Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2017:

592.098.597

Mutaties in het boekjaar
Nieuwbouw
Investering na eerste waardering
Verkopen boekjaar
Sloop
Terugkoop Verkoop onder Voorwaarden
Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling
Waardeveranderingen verantwoord in resultaat
Totale mutaties in boekjaar

6.520.120
3.947.850
2.930.441117.840
52.251.960
59.907.329

Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december:

652.005.926

1.2 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB

€

Stand per 1 januari:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afboeking in verband met reële waarde
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- investeringen
- afwaardering i.v.m. reële waarde
- afboeking t.l.v. resultaat
- correctie
- in exploitatie genomen

652.005.926
39.518.704
310.229
2.501.163

- mutatie woningen in exploitatie genomen
- afwaardering i.v.m. reële waarde

Stand per 31 december:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afboeking in verband met reële waarde per 31 december
Boekwaarde

niet-DAEB vastgoed
in exploitatie
36.119.073

63.074
321.7023.658.259
3.399.631
39.518.704

€

5.797.448
3.228.8052.568.643

829.684
239.353590.331

6.535.843
1.698.23911.302.0224.206.004
2.258.414-

9.594.025
3.249.5464.626.262260.094
1.978.311

1.031.269
721.040310.229

5.797.448
3.228.8052.568.643

2.438.395
180.608
117.840-

2.291.625
263.770
117.000-

2.501.163

2.438.395

8.884.851
2.311.1206.573.731

9.618.303
2.747.0376.871.266

1.3 Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Stand per 1 januari:
- Waardemutaties
- Terugkoop woningen
- Nieuwe verkopen
Stand per 31 december
Materiële vaste activa

1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Gebouwen
Stand per 1 januari:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- investeringen
- desinvestering
- impairment
- afschrijvingen

-

Stand per 31 december:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
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281.203281.203-

297.535297.535-

8.884.851
2.592.3236.292.528

9.618.303
3.044.5726.573.731
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

Overige bedrijfsmiddelen
Stand per 1 januari:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
- investeringen
- desinvestering aanschafwaarde
- desinvestering cumulatieve afschrijving
- afschrijvingen
Stand per 31 december:
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

3.120.077
1.417.8081.702.269

2.686.907
2.109.378577.529

286.160
343.95957.799-

1.361.920
928.750928.750
237.1801.124.740

3.406.236
1.761.7671.644.469

3.120.077
1.417.8081.702.269

12.291.087
4.354.0907.936.997

12.738.380
4.462.3808.276.000

1.844.781
1.724.469
450.000

1.985.970
8.871.936
450.000

4.019.250

11.307.906

1.985.970

1.589.059

141.1891.844.781

396.911
1.985.970

8.871.936
7.147.4671.724.469

9.004.535
132.5998.871.936

450.000
450.000

450.000
2.360.000

-

-

450.000
450.000

450.000
450.000

78.557
278.010

65.159
278.010

356.567

343.169

Totaal activa ten dienste van exploitatie
- aanschaffingswaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
2.1 Deelnemingen
2.2 Latente belastingvordering
2.3 Overige
Totaal Financiële vaste activa

2.1 Deelnemingen
Stand per 1 januari:
Mutaties in het boekjaar:
- resulaat deelnemingen
- beëindigen deelnemingen
- overboeking naar voorzienining deelnemingen
- omzetting kapitaal
Stand per 31 december

2.2 Latente belastingvordering
Stand per 1 januari
- mutatie boekjaar
Stand per 31 december

2.3 Overige
Stand lening u/g per 1 januari
- Het Saalien Holding BV
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
- Aflossing lening
- Omzetting naar kapitaal
Stand lening u/g per 31 december
- Het Saalien Holding BV
Boekwaarde per 31 december

Vlottende Activa
Voorraden
3.1 Voorraad onderhoudsmaterialen
3.2 Voorraad opgeleverde kooplocaties
Totaal voorraden
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31-12-2018

31-12-2017

Vorderingen
4.1 Huurdebiteuren
4.2 Gemeente
4.3 Groepsmaatschappijen
4.4 Belastingen en sociale premies
4.5 Overige vorderingen
4.6 Overlopende activa
Totaal vorderingen

356.669
8.505
26.585
603.663

424.959
43.650
1.279
23.299
255.799

995.422

748.986

4.1 Huurdebiteuren
Zittende huurders
Vertrokken huurders (incl. mutatiekosten)
Voorziening debiteuren
Totaal huurdebiteuren

242.311
280.978
166.620356.669

260.975
400.958
236.974424.959

4.2 Gemeenten
Bijdragen/subsidies
Totaal gemeenten

-

43.650
43.650

8.505
8.505

1.279
1.279

-

-

26.585
26.585

23.299
23.299

603.663
603.663

255.799
255.799

2.214
2.310.141

2.580
3.172.151

2.312.355

3.174.731

2.214

2.580

19.454
2.290.666
21
2.310.141

2.103.402
1.059.699
9.050
3.172.151

4.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rekeningcourant Saalien Ontwikkeling BV
Totaal vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

4.4 Belastingen en Sociale Premies
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Totaal belastingen en sociale premies

4.5 Overige vorderingen
Verkoop woningen
Diversen
Totaal overige vorderingen

4.6 Overlopende activa
Nog te verrekenen posten
Diversen
Totaal overlopende activa

Liquide middelen
5.1 Liquide middelen
1. Kas
2. Vrij opneembare banktegoeden
Totaal liquide middelen

1. Kas

2. Vrij opneembare banktegoeden
Rabobank
Bank Nederlandse Gemeenten
ABN/AMRO
Totaal direct opvraagbaar
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Eigen vermogen
6.1 Eigen vermogen
Saldo per 1 januari

459.281.746

421.313.807

Mutaties in het boekjaar
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

53.890.397
513.172.143

37.967.939
459.281.746

301.807.760
1.912.60146.789.958
346.685.117

284.214.906
2.471.55020.064.404
301.807.760

346.685.117
112.596.629
53.890.397
513.172.143

301.807.760
119.506.047
37.967.939
459.281.746

977.199

2.493.848

3.843.311
721.041977.1983.122.271

1.949.378
216.4811.261.9461.987.600977.199

Saldo per 1 januari
Mutatie gedurende boekjaar
Saldo per 31 december

3.775.194
1.910.262
5.685.456

3.775.194
3.775.194

Saldo voorzieningen per 31 december

8.807.727

4.752.393

Verloopoverzicht herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve per 1 januari
Gerealiseerde herwaardering als gevolg van desinvesteringen
Resultaat boekjaar
Herwaarderingsreserve per 31 december
Het eigen vermogen per 31 december is als volgt te specificeren
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

Voorstel tot resultaatbestemming
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming van het eigen vermogen. In de jaarrekening 2018 is
vooruitlopend op en onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van Commissarissen het resultaat in het
eigen vermogen verwerkt. Van het gerealiseerde resultaat, een winst van € 53.890.397 is € 7.100.439 ten
gunste van de overige reserves gebracht. Het niet gerealiseerde resultaat bestaande uit niet gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoed in exploitatie ad € 46.789.958 is ten gunste van de herwaarderingsreserve
gebracht.

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
- Toevoeging voorziening nieuwe projecten
- Dotatie bestaande projecten
- Mutatie voorziening nieuwe projecten
- Mutatie voorziening bestaande projecten
Totaal voorziening onrendabele investeringen

7.2 Voorziening voor belastingen
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Langlopende schulden
8.1.a Leningen overheid
8.1.b Leningen kredietinstellingen
8.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Totaal langlopende schulden

9.083.667
160.113.875
2.343.882

9.340.443
165.566.783
2.521.933

171.541.424

177.429.159

9.340.443

9.752.411

256.7769.083.667

411.9689.340.443

8.1.a Leningen overheid
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
- Nieuwe leningen
- Aflossingen
- Vervroegde aflossingen
Saldo per 31 december

8.1.b Leningen kredietinstellingen
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
- Nieuwe leningen
- Aflossingen
- Vervroegde aflossingen
- Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden
Saldo per 31 december

165.566.783

173.919.163

3.000.000
8.507.56754.659
160.113.875

1.200.000
8.494.2061.200.000141.826
165.566.783

2.521.933
50.476127.5752.343.882

2.468.687
175.121
121.8752.521.933

8.709.685
1.966.007
2.081.449
3.678.178

8.764.344
1.790.653
1.110.810
3.946.395

16.435.319

15.612.202

8.709.685
8.709.685

8.764.344
8.764.344

1.966.007
1.966.007

1.790.653
1.790.653

600.704
1.250.090
182.305
48.350
2.081.449

891.386
170.000
49.424
1.110.810

-

-

2.485.530
143.293
510.706
96.221
442.428
3.678.178

2.558.928
142.533
446.218
127.898
22.349
648.469
3.946.395

8.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Saldo per 1 januari
- Waardemutaties
- Nieuw verkochte woningen
- Terugkoop woningen
Saldo per 31 december

Kortlopende schulden
9.1 Schulden kredietinstellingen
9.2 Schulden aan leveranciers
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
9.4 Overige schulden
9.5 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden per 31 december

9.1 Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopend deel langlopende schulden
Totaal schulden aan kredietinstellingen per 31 december

9.2 Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers
Totaal schulden aan leveranciers per 31 december

9.3 Belastingen en sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekering en pensioenpremie
Totaal belastingen en sociale verzekeringen per 31 december

9.4 Overige schulden
Schulden aan gemeenten
Totaal overige schulden per 31 december

9.5 Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Reservering verlofuren
Vooruit ontvangen huur
Te verrekenen servicekosten, facturen
Vooruit gefactureerde opbrengsten
Nog te ontvangen facturen
Diversen
Totaal overlopende passiva per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uit hoofde van door het WSW geborgde
leningen, welke opeisbaar wordt, indien blijkt dat het aan het WSW betaalde disagio en de achtergestelde
leningen tezamen niet voldoende zijn om de aanspraken op het WSW te dekken.
Obligo per 31 december

6.762.102

7.078.649

Wet Ketenaansprakelijkheid
In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, wordt met het oog op risico- beperking voor alle betreffende
aannemers (nieuwbouw, planmatig- / mutatie- / dagelijks onderhoud zowel de G-rekening constructie als de
BTW-verleggings- regeling toegepast. Hierdoor is het risico vrijwel nihil.

Vennootschappen onder Firma
Groepsmaatschappijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van vennootschappen onder firma waarin zij
als firmant deelnemen.

Fiscale eenheid
SallandWonen vormt samen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van
vennootschapsbelasting en BTW. Elk der vennootschappen en de toegelaten instelling SallandWonen is
aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Faillissementen bouwbedrijven
In 2007 is het faillissement over bouwbedrijf Bosch te Olst uitgesproken. De financiële schade voor
SallandWonen is op dit moment niet bekend. De afwikkeling van het faillissement bevind zich in de afsluitende
fase.

Terugkoopverplichting
SallandWonen heeft in 2008 het pand Olsterhof 26 te Olst verkocht. In de verkoopovereenkomst is een
terugverkoop mogelijkheid opgenomen. Op dit moment is er geen indicatie dat het pand op korte termijn terug
gekocht moet worden, derhalve is deze verplichting niet gewaardeerd.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waar overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met
verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van inzicht.
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10 Huuropbrengsten

2018

2017

De huuropbrengsten zijn als volgt te specificeren:
Netto huren
Huurderving wegens oninbaarheid en leegstand
Afboeking dubieuze debiteuren
Mutatie voorziening oninbaarheid

37.924.934
167.807168.03170.354

Totaal

37.659.450

37.654.413
251.45859.3958.913-

37.334.647

De huurderving is 0,43% van de jaarhuur (2017: 0,65%).
Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De netto-huur is
per 1 juli 2018 verhoogd met gemiddeld 1,40% (2017:0,30%)

11 Opbrengsten servicecontracten

2018

1.040.072

Dit betreft ontvangen bijdragen van huurders en bewoners ter dekking
van te maken en gemaakte servicekosten. De kosten worden verantwoord
onder de lasten servicecontracten.

12 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

2018

Direct toerekenbare lonen en salarissen
Toegerekende organisatiekosten

Totaal

2017

923.988

2017

1.035.832
1.847.099

1.391.073
4.101.970

2.882.931

5.493.043

2018

2017

De toegerekende organisatiekosten zijn gebaseerd op een interne inschatting van de urenbesteding
naar activiteiten waarbij in hoofdlijnen onderscheid wordt gemaakt naar exploitatie, verkoop en
leefbaarheid. De organisatiekosten die worden doorberekend hebben onder andere betrekking op
lonen en salarissen en overige bedrijfslasten.

13 Lasten onderhoudsactiviteiten
Dagelijks onderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Vraaggestuurd onderhoud
Onderhoudlasten uit GO projecten

2.705.126
455.310
4.585.446
336.375
1.689.610

1.992.439
458.711
4.326.009
462.561
-

Sub-totaal

9.771.867

7.239.720

Onderhoudslasten werkplaats (exclusief materiaalverbruik)

377.227-

Totaal

354.920-

9.394.640

6.884.800

2018

2017

Onder de lasten voor dagelijks onderhoud zijn ook de exploitatielasten
van de busjes van de vaklieden verantwoord.

14 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De overige directe operationele lasten exploitatie bezit zijn als volgt te specificeren.
Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Saneringsheffing
Bijdrage huurdersverenigingen
Contributie Aedes
Heffing toezicht AW
Erfpacht
Diversen

Totaal
Lonen en salarissen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten

Totaal

1.666.158
121.272
4.325.608
387.718
31.692
38.184
35.956
18.529
201.715

1.666.601
144.333
3.810.830
50.214
43.800
30.151
18.400
164.758

6.826.832

5.929.087

2018

2017

2.896.791
510.969
428.655
720.466

2.933.728
495.242
435.123
648.254

4.556.881

4.512.347

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd
personeel) bij de toegelaten instelling, omgerekend naar het aantal vaste fte's 53 (2017:53).
De medewerkers van woningcorporaties in Nederland hebben een pensioenregeling die is
ondergebracht bij SPW. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde
middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende afspraken en rechten
vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten
en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar
aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken. De pensioenregeling
wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. Per 31 december 2018
bedroeg de geschatte dekkingsgraad van SPW 115,9 procent. De minimum vereiste dekkingsgraad
volgens DNB is 125,5 procent. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen
maatregelen treffen. SPW heeft een herstelplan ingediend welke in 2016 is goedgekeurd. De
verwachting is dat de dekkingsgraad in 2020 aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van het
herstelplan zijn kortingen op aanspraken niet noodzakelijk.
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WNT-verantwoording 2017 SallandWonen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op SallandWonen. Het voor SallandWonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is
in 2018 € 156.000, het bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties klasse F.

Bezoldiging Raad van Commissarissen
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2013
maximaal 10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale
bezoldiging van de bestuurder. Een commissaris die voor 1 januari 2013 is benoemd en wiens
vergoeding hoger is dan de WNT aangeeft, kan deze hogere vergoeding blijven ontvangen tot
het moment van herbenoeming op basis van overgangsrecht.
De bezoldiging van de commissarissen in 2018 excl. BTW is als volgt:

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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15 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2018

Het verkoop resultaat wordt gehaald op de verkopen uit bestaand bezit. In 2018 zijn vanuit
bestaand bezit 29 (2017:35) woningen verkocht.

16 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2017

455.684

2018

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Totaal

2017

362.693
55.910.219
231.084

56.503.996

17 Netto resultaat overige activiteiten

2018

Het netto resultaat uit overige activiteiten bestaat uit opbrengsten en kosten die niet zijn toe te wijzen
aan de reguliere activiteiten. Hier valt onder andere de vergoeding voor het beheer van VVE's, en
de vergoeding voor het beheer van de standplaatsen onder.

18 Financiële baten en lasten

Totaal
19 Belastingen
Acute belastingen boekjaar
Mutatie latente belastingen

Totaal
Het toepasselijk (wettelijke) belastingtarief bedraagt 25% (2017: 25%). Het effectieve
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 20,4% (2017: 9,3%)
De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief is als volgt:

1.576.67931.021.138
88.649

29.533.108
2017

103.260

2018

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

144.333

99.044

2017

8.505
117.298
6.178.245-

8.752
229.679
6.507.188-

6.052.442-

6.268.757-

2018

2017

2.799.4529.057.719-

2.799.4523.907.793-

11.857.171-

6.707.245-

2018
%

2017
%

Toepasselijk belastingtarief
Niet gewaardeerde verschillen

25,0
7,0

25,0
15,7

Effectief belastingtarief

18,0

9,3

20 Resultaat deelnemingen

2017

141.189-

Resultaat deelnemingen

2016

396.911

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de toegelaten
instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich
geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag, en er is geen sprake
van vorderingen of schulden aan verbonden partijen.

Specificatie accountantshonoraria
Onderstaande kosten zijn gemaakt met betrekking tot het boekjaar 2018.
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DAEB/niet-DAEB gescheiden balans 2018
Activa voor resultaatverdeling

DAEB

Niet-DAEB

Eliminaties

Totaal

652.005.926
310.228
2.501.163
654.817.317

39.518.704
39.518.704

-

652.005.926
39.518.704
310.228
2.501.163
694.336.021

7.480.619
7.480.619

456.377
456.377

-

7.936.996
7.936.996

26.646.141
1.625.312
15.059.739
43.331.192

1.844.781
99.157
450.000
2.393.938

705.629.128

42.369.019

VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie
Vastgoed verkocht onder voorwaarden
Totaal van vastgoedbeleggingen

1.1
1.1
1.2
1.3

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.4
Totaal van materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Latente belastingvordering
Overige
Totaal van financiële vaste activa

2.1
2.2
2.3

Som der vaste activa

26.646.14115.059.73941.705.880-

1.844.781
1.724.469
450.000
4.019.250

41.705.880- 706.292.267

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voorraad materialen
Voorraad opgeleverde kooplocaties
Totaal voorraden

3.1
3.2

78.557
78.557

278.010
278.010

-

78.557
278.010
356.567

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Groepsmaatschappijen
Belastingen en Sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal van vorderingen

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

336.161
25.056
571.325
932.542

20.508
8.505
1.529
32.339
62.881

-

356.669
8.505
26.585
603.664
995.423

5.1

1.332.842

979.513

-

2.312.355

2.343.941

1.320.404

-

3.664.345

707.973.069

43.689.423

Liquide middelen
Totaal van liquide middelen
Totaal van vlottende activa

Totaal van activa

41.705.880- 709.956.612

Voor de verdeling van de diverse balansposten aan de DAEB en niet-DAEB tak is per post bekeken of
deze direct aan een tak is toe te rekenen. Als dit niet het geval is wordt de balans post op basis van de
marktwaardeverhouding toegerekend aan de beide takken. De eliminatieposten betreffen de interne lening
DEAEB niet-DAEB en de nettovermogenswaarde van de niet-DAEB tak.

Jaarrekening 2018

SallandWonen

124

Passiva voor resultaatverdeling

DAEB

Niet-DAEB Eliminaties

Totaal

EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal van eigen vermogen

346.685.117
112.596.742
53.890.397
513.172.256

23.259.000
3.387.141
26.646.141

3.122.271
4.033.085
7.155.356

1.652.371
1.652.371

Langlopende schulden
Leningen overheid
8.1
9.083.667
Leningen kredietinstellingen
8.1 160.113.875
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV8.2
2.343.882
Interne lening daeb/niet-Daeb
8.3
Totaal van langlopende schulden
171.541.424

15.059.739
15.059.739

6.1
6.1
6.1

346.685.117
23.259.000- 112.596.742
3.387.141- 53.890.397
26.646.141- 513.172.256

VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 7.1
Voorziening latente belastingen
7.2
Totaal van voorzieningen

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

Totaal van passiva

Jaarrekening 2018

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

8.709.685
1.966.007
1.961.766
3.466.575
16.104.033

119.683
211.489
331.172

707.973.069

43.689.423
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-

3.122.271
5.685.456
8.807.727

9.083.667
160.113.875
2.343.882
15.059.73915.059.739- 171.541.424

-

8.709.685
1.966.007
2.081.449
3.678.064
16.435.205

41.705.880- 709.956.612
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DAEB/niet-DAEB gescheiden resultatenrekening 2018
DAEB

Niet-DAEB

35.401.860
927.370
905.3482.700.94111.508.9866.486.25414.727.701

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

-

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

3.707.373
416.0252.922.541368.807

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten

Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo financiële baten en lasten

2.257.589
112.704
115.743195.629694.748340.5781.023.595

75.258
75.258

28.002
28.002

287.629565.984-

17.907-

572.841
117.774
6.177.5965.486.981-

8.505
477573.490565.462-

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen

11.175.3843.387.141

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

53.890.397

-

435.765
28.702321.70285.361
3.656.528
3.656.528

61.678.640

-

-

362.693
52.253.691
231.084
52.847.468

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Eliminaties

-

3.387.141

37.659.449
1.040.074
1.021.0912.896.57012.203.7356.826.83215.751.295
4.143.138
444.7263.244.243454.169

-

362.693
55.910.219
231.084
56.503.996

-

103.260
103.260
305.536565.984-

572.841572.841
-

4.210.117
681.787141.189-

Totaal

-

8.505
117.297
6.178.2456.052.44365.888.757

3.387.141-

11.857.171141.189-

3.387.141-

53.890.397

De niet-DAEB activiteiten betreft de verhuur van onze niet-DAEB eenheden. Daarnaast wordt het verkoopresultaat van
de niet-DAEB eenheden verantwoord. De eliminatieposten betreft de betaalde rente op de interne DAEB niet-DAEB lening.
Voor de verdeling van de kosten en opbrengsten is per post bekeken of deze aan de DAEB of de niet-DAEB tak
zijn toe te rekenen. Wanneer dit niet het geval is worden de kosten en opbrengsten op basis van de marktwaarde verhouding toegerekend.
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DAEB/niet-DAEB gescheiden kasstroomoverzicht 2018
DAEB

Niet-DAEB

Eliminaties

Totaal

Kasstroom operationele activiteiten
Ontvangsten
1.1. Huur
1.2. Vergoedingen
1.3. Overheidsontvangsten
1.4. Overige Bedrijfsontvangsten

35.586.501
1.027.000
85.875

2.211.673
118.000
22.300

Totaal ontvangsten

36.699.376

2.351.973

3.647.967
7.912.454
5.983.721
4.587.000
106.030

19.000
223.195
475.057
510.642
126.000
7.000

22.237.172
14.462.204

1.360.894
991.079

Ontvangsten
1.11. Renteontvangsten

573.000

-

572.000-

1.000

Totaal ontvangsten

Uitgaven
1.5. Erfpacht
1.6. Personeel (loon, sociale lasten en pensioenlasten)
1.7. Onderhoudsuitgaven (activeerbaar OH onder investeringen)
1.8. Overige bedrijfsuitgaven
1.9. Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
1.10. Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Totaal uitgaven
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

37.798.174
1.145.000
108.175
-

39.051.349

19.000
3.871.162
8.387.511
6.494.363
4.713.000
113.030
-

23.598.066
15.453.283

573.000

-

572.000-

1.000

Uitgaven
1.12. Renteuitgaven
1.13. Vennootschapsbelasting

6.248.885
1.460.000

573.000
89.000

572.000-

6.249.885
1.549.000

Totaal uitgaven

7.708.885

662.000

572.000-

7.798.885

7.326.319

329.079

7.655.398

Ontvangsten
2.1. Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet woongelegenheden
2.2. Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) na inkoop
2.3. Verkoopontvangsten nieuwbouw woon- en niet woongelegenheden
2.4. Verkoopontvangsten grond
2.5. (Des)investeringsontvangsten overig

3.727.000
-

430.000
95.000
-

4.157.000
95.000
-

Totaal ontvangsten

3.727.000

525.000

Uitgaven
2.6. Nieuwbouw huur-, woon- en niet woongelegenheden
2.7. Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
2.8. Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
2.9. Aankoop woon- en niet woongelegenheden
2.10. Nieuwbouw verkoop woon- en niet woongelegenheden
2.11. Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop
2.12. Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden
2.13. Aankoop grond
2.14. Investeringen overig (incl. investeringen activa t.d.v. exploitatie)
2.15. Externe kosten bij verkoop
2.16. BTW Investeringsactiviteiten

2.248.204
3.845.000
182.000
153.000
75.000
261.000
111.000
-

72.477
31.00026.000
16.000
6.000
-

Totaal uitgaven

6.875.204

89.477

-

6.964.681

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

3.148.204-

435.523

-

2.712.681-

Kasstroom operationele activiteiten
Kasstroom (des-)investeringsactiviteiten

-

4.252.000

2.248.204
3.917.477
182.000
31.000153.000
26.000
75.000
277.000
117.000
-

FVA
Ontvangsten
2.17. FVA Ontvangsten

721.000

-

721.000-

-

Totaal ontvangsten

721.000

-

721.000-

-

Uitgaven
2.18. FVA Uitgaven

41.000-

721.000-

721.000

41.000-

Totaal uitgaven

41.000-

721.000-

721.000

41.000-

721.000-

-

41.000-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

Kasstroom (des-)investeringsactiviteiten

680.000

2.468.204- 285.477-

2.753.681-

Kasstroom Financiële Activiteiten
Ontvangsten
3.1. Storting nieuwe leningen o/g

3.000.000

-

Totaal ontvangsten

3.000.000

-

Uitgaven
3.2. Aflossing leningen o/g

8.764.093-

-

Totaal uitgaven

8.764.093-

-

-

8.764.093-

5.764.093-

-

-

5.764.093-

Kasstroom financieringsactiviteiten

Saldo liquide middelen begin jaar
Kasstroom operationele activiteiten
Kasstroom (des-)investeringsactiviteiten
Kasstroom financieringsactiviteiten
Saldo liquide middelen einde jaar
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2.238.820
7.326.319
2.468.2045.764.0931.332.842
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935.911
329.079
285.477979.513

3.000.000
-

3.000.000

8.764.093-

3.174.731
7.655.398
2.753.6815.764.0932.312.355
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OVERIGE GEGEVENS

Wettelijke winstverdeling
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming. In de woningwet is bepaald dat
toegelaten instellingen alleen uitkeringen mogen doen in het belang van de volkshuisvesting.
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SallandWonen
Postbus 180
8100 AD Raalte
Domineeskamp 1
8102 CC Raalte
T: 0572 348 348
info@sallandwonen.nl
www.sallandwonen.nl

