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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van SallandWonen over 2019. Het traject om te komen tot een jaarverslag is
elk jaar weer een intensief traject met veel overleg met de accountant. Dat traject eindigt meestal in
april van het jaar volgend op het jaar waarover het jaarverslag gaat met de vaststelling door de Raad
van Commissarissen van SallandWonen.
Het conceptverslag is echter eind maart al klaar. Op het moment dat ik deze woorden typ is het eind
maart. Een jaarverslag is er om terug te blikken, maar ik kan niet voorbij gaan aan het feit dat de
wereld op dit moment in brand staat als gevolg van de verspreiding van het Covid19-virus. We lijken
wereldwijd in een razend tempo in een hele slechte Hollywoodrampenfilm beland. Helaas is het geen
film, maar werkelijkheid en het is nog niet goed in te schatten hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen.
Het lijkt er wel op dat het ergste nog moet komen. Dat alles maakt het schrijven van een jaarverslag
een onwerkelijk iets. We kijken terug in het volle besef dat de wereld verandert. Wat dat betekent voor
onze huurders, onze gemeentes, onze samenwerkingspartners en onze organisatie is nog niet te
zeggen. Op dit moment gaan onze gedachten uit naar iedereen die het zwaar heeft met zijn of haar
gezondheid of die van geliefden en iedereen die in onzekerheid verkeert over zijn of haar economische
positie.
In dit stuk kijken we terug op een jaar waarin wij als SallandWonen ook al werden geconfronteerd met
persoonlijk leed in onze eigen organisatie. Ik heb bewondering voor de manier waarop we ondanks die
zware tegenslagen op volkshuisvestelijk vlak goede resultaten hebben geboekt. In dit verslag leest u hier
alles over. In de blik vooruit in dit jaarverslag zijn de verwachtingen voor 2020 beschreven zoals die
waren voordat het coronavirus ons in de greep hield. Omdat de daadwerkelijke impact nog
lastig in te schatten is, is onze blik vooruit ongewijzigd.
Een goede stap voorwaarts!
In 2019 hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan onze missie: ‘het realiseren van betaalbaar
en duurzaam wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien’. Deze missie
verwoordden wij in ons strategisch plan ‘Omdat Goed Wonen belangrijk is’ (2016-2021). We zijn trots
op wat we hebben bereikt. We realiseerden veel projecten op het terrein van nieuwbouw, groot
onderhoud en planmatig onderhoud en we zijn gestart met de voorbereiding van een groot aantal
projecten. We verbeterden klantprocessen met een goede klanttevredenheid als gevolg. Wij zien onze
resultaten op de Aedes-benchmark 2019 als representatief voor 2019. We scoren op alle indicatoren
beter dan het voorgaande jaar! Een stijging van bijvoorbeeld het huurdersoordeel met 0,5 punt
betekent dat we in 2019 dingen écht anders deden dan voorheen.
In dit verslag verantwoorden wij ons over onze gerealiseerde maatschappelijke, operationele en
financiële resultaten en de ondernomen activiteiten. We laten ook zien met welke partijen en op welke
onderwerpen we hebben samengewerkt. Wij handelen vanuit een langetermijn gerichtheid,
ondernemen maatschappelijk verantwoord en streven naar een goed evenwicht tussen de behoeften en
belangen van onze belanghebbenden.
Context
2019 was voor ons een intensief jaar, omdat we na jaren zoeken naar locaties veel bouwprojecten
hebben opgepakt en ook nog eens werkten aan een versnelling van de verduurzaming van onze
woningportefeuille. Naast de bovengenoemde inspanningen om onze dienstverlening te verbeteren en
alle bouwprojecten, vierden we 100 jaar sociale huisvesting, hebben we geïnvesteerd in de diverse
netwerken rondom wonen, werken, zorg, welzijn en onderwijs en hebben we ons laten visiteren. We
bouwen en verduurzamen niet voor niets. De woningnood, die ook in Salland de kop op steekt en de
klimaatcrisis en het klimaatbeleid van de regering vragen om actie. In deze context wilden wij ook in
2019 een goede bijdrage leveren aan de volkshuisvesting in Salland. Wij zijn ambitieus.
Hieronder schetsen wij een beeld van onze prestaties en activiteiten van 2019. Dit doen wij aan de
hand van onze hoofddoelen. Dit hoofdstuk vat onze prestaties en activiteiten samen. In de andere
hoofdstukken gaan we uitgebreider in op deze doelen.
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Dienstverlening
We werkten aan het verbeteren van onze dienstverlening en de resultaten van de Aedes Benchmark
laten zien dat dat lukt. Onze klanttevredenheid overall steeg met een 0,5 punt naar 7,9. Ook bij de
ingrijpende groot onderhouds- en verduurzamingsprojecten die we in bewoonde staat uitvoerden was
de klanttevredenheid hoog (gemiddeld een 8,0). We trainden onszelf in begrijpelijk schrijven. Contact
met ons zoeken konden huurders en woningzoekenden door ons te bezoeken op kantoor en ook
bellen, mailen en via de website. We legden klantcontacten beter vast, omdat we huurders en
woningzoekenden snel en goed willen helpen. Het liefst doen we het in één keer goed en dat lukt ons
steeds beter.
Huisvesten primaire doelgroep
We realiseerden de geplande nieuwbouw in 2019 en daar zijn we trots op. 21 huishoudens betrokken
in 2019 een fijne, duurzame nieuwbouwwoning. Omdat we al veel eengezinswoningen hebben,
bouwden we uitsluitend woningen voor 1-/2-persoons huishoudens. Wij waarderen het verbeterde
oordeel van de huurders over onze dienstverlening bij woning betrekken en woning verlaten. We zijn
ook tevreden over de nieuwe verhuringen aan de laagste inkomens; zo goed als alle huishoudens
wonen passend qua inkomen. We hadden oog voor betaalbaarheid. Ook in 2019 voerden wij een
inflatievolgend huurbeleid en vroegen wij bij verduurzaming een geringe huurverhoging. Het aantal
huisuitzettingen brachten we terug van zes in 2018 naar twee in 2019.
We zijn minder tevreden over de daling van de mutatiegraad. Ondanks dat onze invloed beperkt is,
zien wij dit graag stijgen om meer huurders passend te laten wonen qua woningtype en prijs. Wij
hadden graag meer woningzoekenden aan woonruimte geholpen. Wij gaan hier de komende jaren
mee aan de slag. De stijgende huurachterstanden willen we terugdringen. De (nieuwe) bewoners met
een laag bestedingsinkomen en vaak multi-problemen gaan wij, in samenwerking met hulpverlenende
instanties, extra aandacht geven.
Huisvesten doelgroepen met specifieke voorzieningen of aanpassingen
We zijn tevreden over de toegenomen beschikbaarheid van woningen die langer zelfstandig thuis
wonen mogelijk maken. Alle nieuwgebouwde woningen in 2019 zijn daartoe geschikt.
We zijn ook tevreden over het maatwerk dat we boden voor mensen met een zorgvraag. We speelden
in op de scheiding van wonen en zorg als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving. Samen met
zorgpartijen lieten we bewoners met een zorgvraag vanuit een intramurale setting zo goed mogelijk
doorstromen naar zelfstandig wonen.
Kwaliteit van woningen en verduurzaming
Van een deel van ons bezit verhoogden we de kwaliteit en verduurzaamden we de woningen. Bij ruim
4.000 woningen voerden wij mutatie-, planmatig en/of groot onderhoud uit. 474 woningen
verduurzaamden wij. Huurders gaven ons mooie cijfers voor de kwaliteit en de dienstverlening met
betrekking tot reparatieverzoeken en groot onderhoud. Dit kwam vooral door de sterk verbeterde
communicatie en de nieuwe manier van samenwerken met aannemers. We zijn meer in gesprek met
huurders en reageren eerder op klachten en andere signalen. ‘Het is echt heel goed gedaan en alle
jongens op de bouw zijn zo attent. Ze denken echt met je mee’ is een reactie van een huurder uit de
wijk Westdorp. We zijn er blij mee. We zetten grote stappen in de optimalisatie van vastgoedsturing. We
implementeerden een goede objectieve manier van meten van de maatschappelijke prestatie van
complexen. Dat helpt ons goede afwegingen te maken als we investeringsbeslissingen nemen. Een
belangrijk resultaat is ook de inhaalslag die we maakten bij de administratie en verwerking van de
energie-indexen (energielabels) van onze woningen. Dit is een hele klus, vooral ook omdat dit soort
labels maar 10 jaar actueel zijn. We zijn nu bij met de administratie en ook nog eens met een goede
score. We sloten 2019 af met een energie-index van 1,41 gemiddeld.
Kwaliteit van wijken/leefbaarheid
Onze huurders zijn overwegend positief over hun wijk of buurt, zoals bleek uit de enquête over
leefbaarheid in 2019. Gemiddeld waardeerden zij hun buurt met 7,1. Hoewel dit een mooi cijfer is, zijn
er ook wijken waar de huurders minder tevreden zijn. Daar gaan we de komende jaren in
samenspraak met huurders, gemeente en andere partners aan de slag om de tevredenheid te
verbeteren. De kwaliteit van wijken is belangrijk. Daarom gaven we hier extra aandacht aan in 2019.
Daar waar nodig spraken we huurders aan op achterstallig tuinonderhoud. Het merendeel van de
huurders ging vervolgens aan de slag met hun tuin. Tevreden zijn we ook met de transformatie van het
leegstaande kantoorgebouw ‘De Werfhorst’.
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Ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en werkplezier
Geen tevreden huurders zonder tevreden medewerkers. In 2019 hebben we flink ingezet op verbetering
van de onderlinge samenwerking en een open cultuur, waarin we naar elkaar uitspreken wat goed gaat
en wat beter kan. We besteedden veel aandacht aan ontwikkeling en training (‘on the job’) van onze
medewerkers. Dat werkte, want ook in 2019 is weer een aantal vacatures vervuld, doordat
medewerkers solliciteerden. Ons ziekteverzuim was helaas hoger dan normaal door een aantal nietwerkgerelateerde ziektegevallen.
Governance en organisatiecontinuïteit
We zijn lokaal verankerd. We staan midden in de Sallandse maatschappij. Wij zien het als de basis van
waaruit wij goed kunnen presteren voor onze huurders en andere belanghebbenden. Met hun
tevredenheid over onze prestaties hebben wij bestaansrecht. We zetten in 2019 goede stappen op het
gebied van ketensamenwerking en RGS (Resultaatgericht Samenwerken) bij ons onderhoudsproces.
Onze governance is op orde. We ontwikkelden strategievorming en prestatiesturing verder door naar
meer klant- en resultaatgerichtheid. Het strategisch risicomanagement integreerden we hierin. We zijn
trots op de strakke PDCA-cyclus op strategisch niveau. Onze automatisering is ook op orde. We zijn op
IT-gebied een volger die goed nadenkt over de noodzaak en de betekenis van automatisering en
digitalisering. Onze cultuur is meer en meer gericht op de klanten en op hun behoeften. Daarmee
kunnen wij onze prestaties voor onze belanghebbenden continueren en verbeteren. Minder tevreden
zijn we over de PDCA-cyclus op operationeel niveau. Ondanks belangrijke procesverbeteringen willen
we nog veel meer verbeteren in de uitvoering.
Bedrijfslasten, rendement en efficiëntie
We zijn positief over de daling van de huurderving door meer aansluitende verhuur. En ook over de
efficiëntiewinst door het leveranciersportaal, waardoor facturen digitaal worden uitgewisseld door
aannemers en ons. We zijn minder tevreden over de toename van de bedrijfslasten. Ondanks de
toename staan we achter de gemaakte keuzes in ons uitgavenpatroon. Het betreft hier voornamelijk
eenmalige kosten. In 2020 zetten we in op de doelstelling van 2019, € 800 per vhe.
Vermogensbeheer en financiële continuïteit
We zijn tevreden over financiële positie. De cijfers van 2019 zijn goed. We zijn minder tevreden over de
toename van schuldpositie per woning in de toekomst, waardoor het risico op lange termijn licht
toeneemt. Het is een risico dat aanvaardbaar is en past binnen onze bandbreedtes. We nemen dit risico
in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat we zien dat het hard nodig is dat
we meer investeren. We zijn erg ontevreden over de groei van de belastingdruk. Op de lange termijn
zien we de kasstromen onder druk staan.
Toekomst
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie
veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). Dit heeft ook de nodige impact op onze huurders en op
onze organisatie. We hebben onze bedrijfsprocessen aangepast en afgestemd op de door het RIVM en
de Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen monitoren
we continu en volgen we op. Onze maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van onze
medewerkers, huurders en relaties te beschermen en waar mogelijk de dienstverlening aan onze
huurders te continueren. De crisis veroorzaakt door het coronavirus zal naar de toekomst toe ook
impact hebben voor SallandWonen. Bijvoorbeeld ten aanzien van ons investeringsprogramma waarbij
we ook sterk afhankelijk zijn van anderen zoals bouwers, gemeenten en in het geval van renovatie ook
onze huurders. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de impact precies zal zijn. De
huidige inschatting is dat dit voor SallandWonen niet zal leiden tot onoverkomelijke financiële
problemen. Daarnaast is er ook voor ons sprake van omstandigheden die negatieve invloed zullen
hebben op de realisatie van onze doelstellingen. Op dit moment hebben we vooral aandacht voor
crisismanagement en is het nog te vroeg voor een gedetailleerde impactanalyse. Hoewel we de
mogelijke invloed op de financiële continuïteit nog niet goed kunnen objectiveren, blijkt uit een eerste
scan op hoofdlijnen dat de financiële continuïteit niet in het geding is.
De toekomst blijft onzeker. Dat is op dit moment extra duidelijk gezien de coronacrisis. De afgelopen
tijd baarden de oplopende bouwkosten en het gebrek aan bouwpersoneel ons zorgen. Wat er nu op
ons afkomt, kunnen we nog niet helemaal overzien. Naast dat kosten stijgen, stijgen ook de afdrachten
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aan de overheid (verhuurderheffing (woz-gerelateerd) en vennootschapsbelasting). De overheid
controleert onze activiteiten en prestaties ook uitgebreid. Dat snappen we gezien de geschiedenis van
onze sector, maar de oplopende administratieve lasten die daarmee samenhangen en de regeldruk
rond verslaglegging, renovatie en nieuwbouw, zijn zorgelijk. De maatschappelijke omgeving verandert
voortdurend. Technologische ontwikkelingen en digitaliseringsmogelijkheden maken dat ons werk
verandert.
Wij merken dat het belangrijk is om als organisatie blijvend rekening te houden met meerdere
scenario’s voor de toekomst. 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 instandhouden van onze kasstromen, rendement en
financiële kengetallen. Waar mogelijk besparen wij op kosten.
Dat vraagt wendbaarheid van een organisatie. We richten onze organisatie zo in dat wij die
wendbaarheid bereiken. Op basis van een strategische 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 vanen kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen of die wij zelf initiëren.
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.
De komende jaren blijven wij ons inzetten om te zorgen dat we genoeg woningen hebben die voldoen
aan de behoeften 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.
Jaarverslag
Met betrekking tot dit jaarverslag zetten we in op een verslag waaruit blijkt in welke mate we onze
bijdrage hebben geleverd aan de volkshuisvesting. We verantwoorden ons over de geleverde prestaties.
Dit jaarverslag biedt een evaluatie van belangrijke voornemens en afspraken. In onze verantwoording
sluiten we aan op het gedachtegoed van klant- en resultaatgericht besturen en integrale verslaglegging.
Onze klanten staan centraal en we maken in doelen duidelijk en transparant onderscheid tussen onze
maatschappelijke prestaties (DOEL) en hetgeen we daarvoor DOEN (onze activiteiten/inspanningen).
We geven in één overzicht het beeld van onze maatschappelijke prestaties. Dit doen we per doel. Ten
behoeve van het inzicht in onze ontwikkeling tonen we veelal de cijfers van drie jaar. Ook nemen we op
wat ons oordeel is over de eigen prestaties en activiteiten. Vanuit deze reflectie leggen we een relatie,
voor zover mogelijk, met 2020 en verder.
Ten slotte
In het bijzonder wil ik de grote betrokkenheid van de medewerkers noemen. Met elkaar werken we
hard aan het behalen van de doelen. Het samen met onze belanghouders werken aan de doelen geeft
energie. Door deze samenwerking realiseren we met elkaar meer dan wanneer we er alleen voor
zouden staan.
Ik heb veel waardering voor de inzet van onze medewerkers en belanghebbenden. 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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2. VISIE EN STRATEGIE
In ons strategisch plan ‘Omdat goed wonen belangrijk is’ verwoordden wij onze visie, missie en
strategische doelen. Onze ambitie op het gebied van wonen wordt bepaald door de maatschappelijke
opgaven in ons werkgebied en onze visie daarop. In nauwe samenwerking met de gemeenten,
huurders en andere belanghebbenden formuleren wij visie en strategie die bijdragen aan de opgaven
voor betaalbaar en duurzaam wonen voor die mensen die dat zelfstandig niet makkelijk kunnen
realiseren.
De visie, de strategie en het jaarplan 2019 vormen het kader voor de verantwoording over onze
prestaties en activiteiten van 2019. Hieronder volgen onze visie en strategie. De prestaties en activiteiten
die we voornemens waren voor 2019, zijn opgenomen in de hoofdstukken van de betreffende doelen.
Visie
Iedereen moet wonen, het liefst duurzaam en betaalbaar. Als je vanwege je persoonlijke situatie niet op
de vrije huur- of koopmarkt terecht kunt, kun je bij SallandWonen terecht. Daar ligt de toegevoegde
waarde van SallandWonen. Wij zijn ook de aangewezen partij voor extra inzet voor het wonen van
mensen met een zorgvraag en voor het wonen van mensen die uitstromen uit maatschappelijke
voorzieningen.
Daartoe stellen wij onze huurders centraal. Wij staan dicht bij hen en weten wat onder hen leeft.
Huurders willen een kwalitatief goede en comfortabele woning in een prettige woonomgeving en een
leefbare buurt tegen een betaalbare prijs. Wij vinden het belangrijk dat wonen betaalbaar is. Dit doen
wij door huurprijs, energielasten en servicekosten zo laag mogelijk te houden. Duurzaamheid is hierbij
een leidend principe. Problemen en vragen lossen we snel en adequaat op.
Ook zorgen wij voor de leefbaarheid in de directe omgeving van ons bezit. Wij zetten ons in om de
zelfredzaamheid van huurders te vergroten. Wij werken 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 onze bestaansreden, zoals verwoord in onze missie.
De medewerkers zijn de organisatie. Wij zetten daarom in op de ontwikkeling en het werkplezier van
onze medewerkers. Zij hebben verantwoordelijkheid en ruimte voor het nemen van eigen beslissingen.
We richten onze organisatie zo in dat deze wendbaar is bij veranderingen. Om dit te realiseren bouwen
wij aan een organisatie die continu verbetert. Dit doen wij aan de hand van de principes van lean
werken. Op natuurlijke momenten worden processen beoordeeld en aangepast.
Wij zijn ons continu bewust van het feit dat wij het geld zo goed mogelijk moeten besteden. Wij zijn
kritisch op onze eigen uitgaven en zetten in op economisch verantwoord handelen door vernieuwde
samenwerkingsvormen aan te gaan. Wij werken zo efficiënt mogelijk en doen uitsluitend dat werk, dat
van belang is voor onze (toekomstige) huurders. Dit geldt zowel voor het bouwen en onderhouden van
woningen als voor de kosten die we maken voor de interne organisatie.
Wij sturen op de financiële continuïteit van de organisatie op de langere termijn. Ons doel is om zoveel
mogelijk van onze kasstromen ten goede te laten komen aan goed wonen in ons werkgebied.
Missie
Wij werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in
kunnen voorzien.
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Kernactiviteiten
Wij richten ons op de activiteiten:
• Bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen
• Beheer van maatschappelijk vastgoed in het gebied waar SallandWonen actief is
• Investeren in leefbaarheid.
Strategische doelen
Voor de periode tot en met 2020 hebben wij voor onze belanghebbenden de volgende strategische
doelstellingen en prestaties/kpi’s.
Tabel: Voortgang strategische doelstellingen SallandWonen

Doelst.
2019

Indicator

Realisatie
2019

2018

2017

VOOR HUURDERS EN PARTNERS

1.

We luistern naar onze huurders en bieden hen een goede
dienstverlening

•

Oordeel huurders over de dienstverlening

1.

*1

We zorgen voor voldoende betaalbare woningen van een goede
kwaliteit in een leefbare omgeving

Huurwoningen met huurprijs onder 2e aftoppingsgrens (%)
Omvang won.portef. (aant.) (2030: gelijk aan 2019)
Nultred.-won. van won.voorr. nabij voorzien. (2025: 30) (%)
Energie-index woningvoorraad (gem.) (2020: < 1,40)
Deel won.voorr. met ‘groen’ energielabel (%) (2020: > 90)

•

•
•
•
•

7,9

7,9

7,4

7,4

> 70

93
5.362
25,2
1,41
84

90
5.374
24,8
1,44
83

88
5.374
24,2
1,51
81

8,0

-

7,9

-

< 800

875

789

907

7,7
1,6-2,2
6,9
50-65
35-60
30-37

36,1
1,8
4,8
55,1
42,2
31

53,9
2,2
7,6
48,0
49,4
31

37,9
2,5
11,8

8,0

7,8

VOOR MEDEWERKERS

3.1 We zetten in op de ontwikkeling en het werkplezier van onze
medewerkers
3.2 Onze medewerkers zijn verantwoordelijk en hebben
ruimte om eigen beslissingen te nemen

Oordeel medewerkers over het werken bij SW

•

*2

VOOR ORGISATIELEIDING, FINANCIERS EN TOEZICHTHOUDERS

4.

We zorgen voor voldoende betaalbare woningen van een goede
kwaliteit in een leefbare omgeving

•

Bedrijfslasten (€/vhe)

5.

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

•
•
•
•
•
•

Jaarresultaat (€) (x 1.000.000)
ICR (interest coverage ratio) (%)
Operationele kasstroom (€) (x 1.000.000)
LtV (loan to value) o.b.v. beleidswaarde (%)
Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde (%)
Vreemd vermogen per vge (€) (x 1.000)

•

Oordeel visitatie over governance (goed bestuur)

*1

:

*2

:

*3

:

*3

69,9
32

Bron: Aedes Benchmark 2019. Het betreft het gemiddelde van de periode jan. – juni 2019. Het gemiddelde 2019 op deze indicator
van ons eigen klanttevredenheidsonderzoek is ook 7,9.
Oordeel medewerkers over werken bij SW is gemeten in 2018 en wordt in 2020 weer gemeten
(medewerkertevredenheidsonderzoek).
Een visitatie is uitgevoerd in 2019 en daarvoor in 2015.
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3. DIENSTVERLENING
Visie
Onze huurders willen boven alles 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 waarde aan zeggenschap voor huurders. Wij willen de klanten centraal stellen en niet de regels
en procedures.
Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken. Van belang is de online dienstverlening continu uit
te breiden en te verbeteren. Het vergroten van de klanttevredenheid, de zelfredzaamheid en het
aanbieden van maatwerk spelen een belangrijke rol. 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.
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig en zo willen wij onze huurders behandelen, met een
open blik. We werken met kaders waarbinnen ruimte is voor de best passende invulling en niet vanuit
een systeemwereld. Wij vinden het belangrijk dat huurders keuze hebben.
Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties op het doel Dienstverlening in 2019:
Tabel: Maatschappelijke prestaties op het doel Dienstverlening

Indicator
Huurdersoordeel

Oordeel huurders over de dienstverlening (2020: 8,0)
Positie Aedes Benchmark huurdersoordeel

*1

Complimenten en klachten

Complimenten (aantal)
Klachten (aantal) *3

*2

Regionale Klachtenadviescommissie

Ontvangen klachten (aantal) *4
In goed overleg afgehandeld (aantal)
Klachten geleid tot een zitting (aantal)
Klachten deels gegrond verklaard (aantal)
Huurdersportaal

Huurders gebruiken huurdersportaal (actieve accounts) (%)
Contactmomenten per kanaal – gemiddeld per maand

Telefoon (aantal)
Balie (aantal)
Website (aantal)
*1
*2
*3
*4

Doelst.
2019

Realisatie
2019

2018

2017

7,9

7,9
A

7,4
B

7,4
B

13
73

15
68

27
74

10
7
0
0

10
6
2
1

5
3
0
2

54

45

-

2.620
650
9.691

2.452
400
11.688

-

: Bron: Aedes Benchmark 2019. Het betreft het gemiddelde van de periode jan. – juni 2019. Het gemiddelde 2019 op deze indicator
van ons eigen klanttevredenheidsonderzoek is ook 7,9.
: Het merendeel van de complimenten gaat over houding en gedrag; veelal een stapje extra gezet, mooie op maat dienstverlening, een
verrassende oplossing.
: Het merendeel van de klachten gaat over de kwaliteit van onze dienstverlening; veelal onvoldoende empathisch, onduidelijke verwachtingen,
onvoldoende communicatie en informatie.
: 2019: 5 van de 10 klachten behoorden niet bij de Klachtencommissie terecht te komen. Als gevolg van een onduidelijke procedure op onze
website – inmiddels aangepast – betroffen het klachten die voor de eerste keer werden gemeld en naar tevredenheid zijn opgelost. Voor de
overige klachten geldt ook hetgeen bij *3 staat.
2019: nog 3 klachten in behandeling. 2018: van 2 klachten is de afhandeling in nog niet afgehandeld.

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van dienstverlening in 2019 is ‘goed’.
We zijn vooral tevreden over het feit dat het huurdersoordeel steeg met 0,5 punt tot 7,9 ten opzichte
van het jaar ervoor. Dit betekent dat we de dingen veelbetekenend beter doen dan een jaar geleden.
We hadden veel aandacht voor communicatie. We trainden onszelf in begrijpelijk schriftelijk
communiceren, ook voor laaggeletterden. Met betrekking tot de klanttevredenheidmetingen hebben de
medewerkers sinds januari 2019 goed inzicht in de resultaten van de klanttevredenheidsmetingen; op
wat goed gaat en wat beter kan. We gingen het gesprek aan met alle huurders die ons een laag cijfer
gaven. Ook de aannemers die namens ons bij de huurders komen, hebben toegang tot de resultaten.
Het heeft ertoe geleid dat we effectief onze processen verbeterden. Huurders vinden het bijvoorbeeld
belangrijk, dat wanneer een reparatieverzoek niet in één keer wordt afgehandeld, wij direct een nieuwe
afspraak maken op locatie. Dit is de werkwijze geworden. We waren ook in 2019 goed bereikbaar via
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de diverse kanalen. Ook interne bijeenkomsten over klantgerichtheid en klantvisie hebben bijgedragen
tot meer tevreden huurders.
We zijn minder tevreden over de mate waarin we het klantcontact vastleggen. Ondanks dat we al veel
vastleggen, wordt nog niet al het klantcontact door zowel de eerste als de tweede lijn vastgelegd. Dit is
wel nodig om de klantvraag vanuit de verschillende kanalen te kunnen beantwoorden en te sturen op
de gemaakte afspraken. In 2020 zetten we hierop in. Met het vastleggen zien we ook welke zaken om
verbetering vragen. We willen een constant huurdersoordeel. Ondanks de sterke stijging van het
oordeel scoorden enkele maanden te laag. Huurders moeten kunnen rekenen op een stabiel
dienstverleningsniveau.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de prestaties op het doel Dienstverlenging in 2019:
Communicatie
Wij willen communiceren met onze huurders in hun taal. Wij besteedden aandacht aan
laaggeletterdheid. We hielden bewustwordingsworkshops met alle medewerkers over laaggeletterdheid.
Ook volgden alle medewerkers een training klantgericht schrijven. Teksten van de website en de
standaardbrieven pasten we aan en maakten we begrijpelijk. We voegden aan onze website een
meeleesknop toe.
Nog steeds kunnen huurders, naast de website, ook bellen, brieven schrijven en persoonlijk bij ons
langs komen. Wij willen dat klanten ons kunnen bereiken op een manier die hen het beste past. Wij
meten het aantal contactmomenten op de verschillende kanalen. De kanalen sluiten we aan op de
behoefte van onze klanten.
Klantprocessen en digitalisering
De klantprocessen wilden we eveneens aansluiten op de behoefte van huurders en woningzoekenden.
We bevroegen huurders actief naar onze dienstverlening en wat daarin beter kan. Processtappen die te
laag scoren, verbeterden we. De verbetercyclus vond vooral op de werkvloer plaats. Onze medewerkers
weten goed wat huurders nodig hebben. Dat dit ook zo is, blijkt uit de sterk verbeterde
klantwaardering. Daarnaast zorgden wij dat dat de processen voldoen aan wet- en regelgeving.
Van onze online dienstverlening maakten huurders steeds meer gebruik. Het aantal actieve accounts
steeg naar 54%. Het aantal contactmomenten via de website daalde. Dit komt, doordat er minder
verhuizingen plaatsvonden en daarmee minder handelingen op onze website. Het aantal
reparatieverzoeken via de website daalde ook. Dit kwam, doordat het melden van reparatieverzoeken
via de website minder toegankelijk is geworden vanwege maatregelen in het kader van privacy (AVG).
Beantwoorden klantvragen
We werkten hard aan het vastleggen van alle klantcontacten op de verschillende kanalen. Dit om
huurders goed van dienst te zijn. Het vraagt veel aandacht en discipline om de laatste stap te maken.
We streven na dat elke collega weet welke vraag de huurder heeft gesteld en wat de stand van zaken is
met het beantwoorden van de vraag. Daarnaast kunnen we zo actief sturen op een adequate
afhandeling van de vraag. Tevens meten en weten we zo waar we het proces kunnen verbeteren.
Complimenten en klachten
Van huurders ontvingen we complimenten en klachten als reactie op onze dienstverlening.
Complimenten gingen vaak over de prettige manier waarop medewerkers klanten hebben geholpen,
over hun houding en gedrag zoals: een stapje extra gezet, mooie op maat dienstverlening, een
verrassende oplossing. Klachten gingen veelal over het over de kwaliteit van onze dienstverlening;
veelal onvoldoende empathisch, onduidelijke verwachtingen, onvoldoende communicatie en informatie.
Complimenten en klachten registreerden we en deelden we met de betreffende medewerkers. En we
bespraken met elkaar hoe we klachten kunnen voorkomen en complimenten kunnen behouden. Een
voorbeeld is dat we de informatie op onze website verduidelijkten en we minder werden gebeld door
huurders met vragen over die informatie.
Klachtenadviescommissie
De Klachtenadviescommissie is voor klachten over een klachtafhandeling door SallandWonen. Zowel in
2018 als in 2019 zijn er klachten gemeld bij de Klachtencommissie die niet eerder waren gemeld bij
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ons. Deze klachten zijn in behandeling genomen als gevolg van onduidelijke informatie op onze
website. Het gaat om de helft van de gemelde klachten. De informatie is eind 2019 aangepast en de
verwachting voor 2020 is dat het aantal gemelde klachten bij de klachtenadviescommissie niet hoger is
dan in 2017 (5 klachten).
Huisstijl
We kozen in 2019 een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. We willen herkenbaar zijn en opvallen waar
het gepast is. De herkenbaarheid van ons gebouw was niet goed. Vanuit een samenwerking met Cibap,
de kunstvakschool in Zwolle, vroegen wij studenten een nieuw logo met bijbehorende huisstijl te
ontwerpen. Student Owen Winkel ontwierp voor ons een duidelijk logo met frisse kleuren die voor onze
omgeving en onze opdracht staan. De groene halve cirkel verwijst naar de aarde, ons mooie groene
werkgebied en duurzaamheid. Het blauwe dakje naar de huisvesting die wij bieden en de rivier die ons
werkgebied begrenst.
Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij beleid en beheer. Ook met betrekking tot het
doel Dienstverlening. De belangrijkste samenwerkingen:
Huurdersverenigingen
Tijdens de bewustwordingsbijeenkomsten over laaggeletterdheid waren ook de huurdersverenigingen
aanwezig.
Informatie uit gesprekken met huurders zetten we in ten behoeve van de opgestelde klantvisie. Deze
klantvisie leggen we nog voor aan onze medewerkers en de huurdersorganisaties. Onderdeel van de
klantvisie zijn de bereikbaarheidsdoelen op onze kanalen.
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4. BETAALBAARHEID, KWALITEIT EN LEEFBAARHEID
Visie
Niet alleen huurders, ook gemeenten, huurdersorganisaties en andere samenwerkingspartners spreken
ons aan op onze inzet voor Salland en zijn inwoners. Hoe leveren wij onze bijdrage aan de
leefbaarheid in ons werkgebied op het terrein van wonen, duurzaamheid en betaalbaarheid?
Samenwerken met partijen is een voorwaarde om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven.
Wij werken intensief samen met de gemeenten en de huurdersorganisaties in ons werkgebied.
Daarnaast betrekken wij andere belanghouders bij de uitwerking van onze doelen.
We 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. Wij
werken daar elke dag met veel inzet aan.
Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij beleid en beheer. Ook met betrekking tot het
doel betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid. Belanghebbende partijen zijn de gemeenten,
huurdersorganisaties, bewonerscommissies en zorg- en welzijnspartijen. Samenwerkingen zijn zoveel
mogelijk vermeld bij het betreffende doel. Samenwerkingen die meerdere doelen betreffen, volgen
hieronder.
Werkgroep Prestatieafspraken
Op 11 december 2019 zijn de jaarafspraken voor 2020 ondertekend door de gemeenten, de
huurdersorganisaties en SallandWonen. De afspraken zijn in een goede en prettige samenwerking tot
stand gekomen. Voorafgaand aan het opstellen van de jaarafspraken 2020 is de realisatie van de
afspraken van 2019 met elkaar besproken en geëvalueerd. In de werkgroep bespraken we ook de
door ons opgestelde rapportage Woonruimteverdeling 2019.
Huurdersverenigingen en gemeenten ontvingen van ons het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019
met de meerjarenbegroting.
100 jaar volkshuisvesting in Salland
In 2019 vierden we 100 jaar volkshuisvesting in Salland. Dit vierden we samen met huurders,
gemeenten en andere belanghebbenden op 11 oktober. Het was een leuke en prettige bijeenkomst
over het verleden, het heden en de toekomst van de volkshuisvesting in Salland. Eén van de onderdelen
was het ophalen van wensen en behoeften in relatie tot de toekomst. We nemen de opbrengst van deze
sessie mee in het nieuwe strategisch plan dat we in 2020 opstellen.
In het eenmalig uitgebrachte magazine ‘(Be)leven’ bundelden wij verhalen van huurders over het
belang van hun woning en hun woonplek. Deze verhalen gingen over het leven van de huurders en
kenden ook wel enkele kritische noten richting SallandWonen. Huurders en andere belanghebbenden
waardeerden erg dat huurders hun ‘eerlijke’ verhaal konden vertellen dat wij open staan voor
verbetering. De huurders zijn in of bij hun woning geportretteerd. Hun portretten komen in ons gebouw
te hangen, zodat we altijd weten voor wie wij werken.
Oordeel belanghebbenden
‘De belanghebbenden zijn over het algemeen erg tevreden over zowel de relatie met SallandWonen als
de prestaties van SallandWonen. Vooral de relatie en communicatie wordt zeer gewaardeerd door
zowel de huurders, de gemeente als de overige belanghebbenden. De kracht van SallandWonen in het
lokale netwerk is mede gebaseerd op de goede relatie die de corporatie onderhoudt met de
verschillende belanghebbenden of samenwerkingspartners’, zo beschrijft het visitatierapport de relatie
met belanghebbenden. We zijn trots op dit oordeel.
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4.1 HUISVESTEN PRIMAIRE DOELGROEP
Visie
Onze huurders wonen in betaalbare, goede, duurzame woningen van een goede basiskwaliteit. We
bieden diverse soorten woningen aan, omdat niet alle huurders dezelfde woonwensen hebben.
De totale woonlasten moeten beheersbaar zijn. Wonen moet betaalbaar zijn, waarbij we niet alleen
kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energielasten en servicekosten.
Waar nodig wordt maatwerk geleverd.
Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties op het doel Huisvesten primaire doelgroep in
2019:
Tabel: Maatschappelijke prestaties op het doel Huisvesten primaire doelgroep

Indicator
Nieuwe verhuringen – passend toewijzen

Passend toewijzen (%)

Nieuwe verhuringen – 80-10-10 toewijzing *1

Inkomen < € 38.035
Inkomen > € 38.035 en < € 42.436
Inkomenshoogte niet relevant
Nieuwe verhuringen –betaalbaar

Toewijz. aan huish. met inkomen onder huurtoeslaggrens (%) *2
Match DAEB-voorraad en doelgroep huurtoeslag (%)

Doelst.
2019

99,9

98,5

> 80
< 10
< 10

93,2
3,4
3,4

94,5
3,5
2,0

93,0
3,0
4,0

> 70

74,3
99,7

76,6
99,9

76,4
98,5

98,4
1,6

96,8
3,2

97,9
2,1

5,7
336
315
93
21
1.352
1.030

7,5
442
428
90
24
1.296
846

7,8
432
423
88
5
1.168
773

98
46
19

96
33
19

100
117
32

31
6

29
5

33
9

335
1,42
17
2

220
1,34
18
6

196
1,75
28
8

7,8
B
7,8
B

7,3
C
7,3
B

7,0
C
7,3
B

Nieuwe verhuringen 2019

Mutatiegraad woningen (zelfst. en onzelfst. eenheden: 340) (%)
Nieuwe verhuringen (zelfstandige eenheden) (aantal)
Nieuwe huurders sociale huurwoning (minus nieuwbouw) (aantal)
Woningaanbod verhuurd met huurprijs tot 2e aftoppingsgrens (%)
Nieuwe huurders in nieuwbouwwoning of transformatie (aantal)
Reagerende woningzoekenden op woningaanbod (aantal)
Actief Ingeschreven woningzoekenden op 31-12 (aantal) *3
Doelgroepen

Realisatie taakstelling gemeenten huisvesten statushouders (%)
Huisvesten statushouders (aantal)
Woningen met gehuisveste statushouders (aantal)
35

Huurders met huurachterstand *5

Huurachterstand huurders (meer dan € 50) (aantal)
Huurachterstand (%)
Aanzeggingen (aantal) *6
Ontruimingen vanwege huurachterstand (aantal) *7
Huurdersoordeel

Oordeel over dienstverlening bij woning betrekken
Positie Aedes Benchmark Woning betrekken
Oordeel over dienstverlening bij woning verlaten
Positie Aedes Benchmark Woning verlaten
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

:
:
:
:
:
:
:

2017

99,2

Sociaal verhuurd (%)
Vrije sector (%)

Verkochte woningen (aantal) *4
Verkochte woningen aan zittende huurder (aantal)

2018

> 95

Nieuwe verhuringen – naar huurprijs

Verkoop

Realisatie
2019

1,90

7,9
7,9

Inkomensgrenzen 2019.
Hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, vermogen en hoogte van de huur.
‘Actief’ betekent dat een woningzoekende minimaal één keer heeft gereageerd op het woningaanbod in kalenderjaar.
In het jaarplan / de begroting was de doelstelling om 40 woningen te verkopen. Halverwege 2019 is dit teruggebracht naar 35.
Zittende en vertrokken huurders.
Aanzegging: een gerechtelijk besluit dat de woning ontruimd mag worden.
2017: In één geval ging om een garagebox. 2018: Ook één garagebox.
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Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de eigen prestaties en activiteiten op het gebied van huisvesten van de primaire
doelgroep in 2019 is ‘ruim voldoende’.
We zijn vooral tevreden over de nieuwe verhuringen aan de groep met de laagste inkomens. Zo goed
als alle huishoudens wonen passend qua inkomen. We konden ook specifieke groepen als
statushouders en zorgvragers goed huisvesten. Wij zijn trots op de betaalbaarheid van onze woningen.
Ook in 2019 voerden wij een inflatievolgend huurbeleid en vroegen wij bij verduurzaming een geringe
huurverhoging. Het aantal huisuitzettingen brachten we terug van zes in 2018 naar twee in 2019, ook
al is twee nog twee te veel.
Positief vinden wij dat wij door hebben gebouwd. We werken hard aan de voorraadontwikkeling. 21
huishoudens betrokken in 2019 een fijne, duurzame nieuwbouwwoning. Wij waarderen ook het
verbeterde oordeel van de huurders over onze dienstverlening bij woning betrekken en woning verlaten.
We zijn minder tevreden over de daling van de mutatiegraad. We zien wij dit graag stijgen om meer
huurders passend te laten wonen qua woningtype en prijs. Onze invloed is echter beperkt. Wij hadden
graag meer woningzoekenden aan woonruimte geholpen. Wij gaan hier de komende jaren mee aan
de slag. We blijven zoeken naar locaties voor nieuwbouw. Daarnaast onderzoeken we samen met de
gemeentes en de huurdersorganisaties mogelijkheden om doorstroming te bevorderen en andere
alternatieven.
De stijgende huurachterstanden willen we terugdringen. In samenwerking met hulpverlenende instanties
gaan wij de (nieuwe) bewoners met een laag bestedingsinkomen en vaak multiproblemen, extra
aandacht geven.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de behaalde prestaties op het doel Huisvesten primaire doelgroep in
2019:
Woningvoorraad(beleid)
Door toevoeging van nieuwe woningen en gedeeltelijke verkoop en sloop van bestaande woningen,
werken wij aan verjonging van ons woningbestand. Ook sluiten wij aan op de behoefte aan woningen.
Wij bouwden onze voorraad eengezinswoningen af en voegden waar mogelijk woningen voor 1- en 2persoonshuishoudens toe. Voor 2030 is momenteel de doelstelling om de totale woningvoorraad gelijk
te houden aan 2019. De aantallen en de veranderingen in 2019 daarin:
Tabel: Woningvoorraad en veranderingen

Indicator
Zelfstandige wooneenheden (31-12)

Zelfst. wooneenheden (aantal) (doelstel. 2030: gelijk aan 2019)
Verandering zelfs. woningvoorraad t.o.v. vorig jaar (aantal)
Onzelfstandige wooneenheden excl. intramuraal (31-12)

Onzelfstandige wooneenheden

Realisatie
2019

2018

2017

5.362
-12

5.374
0

5.374
-28

20

15

15

Ingrepen in portefeuille
We brachten op meerdere manieren veranderingen aan in de woningportefeuille. De soorten ingrepen
en de aantallen:
Tabel: Ingrepen in woningportefeuille

Indicator
Verandering woningportefeuille (zelfstandige woningen) (31-12)

Nieuwbouw (aantal)
Sloop (aantal)
Transformatie van BOG, MOG, ZOG (aantal)
Aankoop (vanuit Koopgarant) (aantal)
Verkoop (aantal) (minus)
Verandering (aantal)
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Realisatie
2019
4
0
14
1
-31
-12
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De nieuwe bewoners van de buitengewoonthuiswoningen in Heeten hebben net hun sleutel in ontvangst genomen.

Oplevering
In 2019 leverden we 18 nieuwbouwwoningen op, waarvan 4 nieuwbouwwoningen in de wijk Veldegge
in Heeten. Het gaat hier om buitengewoonthuiswoningen. Dit is een woning voor 1- en 2persoonshuishoudens met of zonder zorgvraag, jong of oud of daartussen in. SallandWonen is
voornemens deze woningen vaker te bouwen de komende jaren om zo de transformatie van onze
portefeuille vorm te geven. Deze flexibele woning is net weer anders dan een appartement (daarvan
heeft SallandWonen er de laatste jaren ook al veel toegevoegd) en veel kleiner dan de traditionele
ééngezinswoning. De woning heeft een standaard indeling, het uiterlijk is aanpasbaar aan de eisen van
de bouwlocatie. In 2020 leveren we meer woningen op van dit type.
De transformatie van kantoorpand De Werfhorst naar 14 appartementen in Raalte is gerealiseerd. De
huishoudens bewonen nu een energieneutraal sociaal huurappartement.
Verkoop
Van de 31 verkochte huurwoningen kwamen er 3 woningen uit de niet-DAEB en 28 uit de DAEB. Wij
verkopen huurwoningen ten behoeve van onze investeringsplannen. We voegen nieuwe woningen toe
aan ons bezit en verjongen ons woningbestand. Daarnaast zorgen we ook voor meer differentiatie
binnen de portefeuille. Ons portefeuilleplan is het uitgangspunt.
Start bouw
We zijn gestart met de bouw van buitengewoonthuiswoningen op ‘t Broeck in Broekland, Zonnekamp in
Olst en Noorderkoeslag in Wijhe.
In voorbereiding
In 2019 troffen we voorbereidingen om in 2020 te kunnen starten met het project ‘Hartkamp’ in Raalte;
nieuwbouw van 8 woningen voor de reguliere verhuur aan 1- en 2-persoons huishoudens en geschikt
voor langer zelfstandig thuis wonen. We namen deel aan een locatiestudie in Heino. De locaties waar
wij sociale huurwoningen kunnen realiseren, zijn benoemd. Concrete afspraken over het aandeel huur
worden nog gemaakt. De ‘Haarstraat Heino’ is een fase verder. Het definitieve besluit wordt nog
genomen. In Luttenberg loopt een locatiestudie door de gemeente. Er komt ook huur op de nieuwe
uitleglocatie.
We zijn in gesprek met de gemeente Olst-Wijhe over schoollocaties als ontwikkellocatie. In 2019
besloten we om de huurwoningen aan de Olsterkampweg in Olst te gaan slopen. De huurders zijn over
dit voornemen geïnformeerd. De transformatie van het gebouw ‘Oudheidkamer’ gaat in 2020 in
uitvoering. Hier worden 6 woningen gebouwd.
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Woningvoorraad(beleid) - huurprijsklasse
We vinden betaalbaarheid belangrijk en sturen op een betaalbare woningvoorraad. In onderstaande
tabel zijn de percentages van de zelfstandige wooneenheden naar huurprijsklasse weergegeven en de
ontwikkeling van huurprijsklassen.
Tabel: Woningportefeuille en veranderingen – naar huurprijsklasse

Indicator

Doelst.
2019

Wooneenheden (zelfstandig) – naar huurprijsklasse (31-12) *1

Goedkoop (%)
Betaalbaar (%)
Duur tot huurtoeslaggrens (%)
Duur boven huurtoeslaggrens (%)
Woningbezit – betaalbaar (31-12) *1

Betaalbaar (goedkoop + betaalbaar) (%)
Aandeel tot aftoppingsgrens binnen vrijkomend aanbod (%)
Ontwikkeling woningvoorraad (31-12)

Ontwikkeling DAEB-voorraad tot 2e aftoppingsgrens (%)
Ontwikkeling DAEB-voorraad tot liberalisatiegrens (%)
*1

70,0

Realisatie
2019

2018

2017

8,5
82,5
5,1
3,9

8,9
82,3
4,7
4,0

9,6
77,3
10,3
2,7

91,0
84,8

91,1
87,9

86,8
83,2

-1,0
-1,0

4,7
-0,5

0,2
-3,3

: DAEB en niet-DAEB.

Woningvoorraad(beleid) - type
Ook qua type woning passen wij onze voorraad aan onze doelgroep aan en aan de ontwikkelingen
binnen de doelgroep. We bouwen het aantal eengezinswoningen af. We vergroten het aantal woningen
voor kleine huishoudens die ook geschikt zijn voor senioren. De percentages van de type woningen en
de veranderingen daarin qua aantallen:
Tabel: Woningportefeuille en veranderingen – naar type

Indicator
Woningbezit – naar type (31-12)

Eengezinswoning (%)
Eengezinswoning 0-treden (%)
Appartementen met lift (%)
Appartementen zonder lift (%)
Verandering woningbezit – naar type (31-12)

Eengezinswoning (aantal)
Eengezinswoning 0-treden (aantal)
Appartementen met lift (aantal)
Appartementen zonder lift (aantal)

Realisatie
2019

2018

2017

60,9
10,7
18,8
9,6

61,1
10,7
18,6
9,6

61,5
10,7
18,2
9,6

-22
0
11
-1

-22
0
20
2

-34
5
1
0

Grondlocaties
Grondlocaties zijn nodig om (door) te kunnen bouwen en woningen toe te voegen aan de voorraad.
Onze aantallen grondlocaties en de veranderingen daarin staan hieronder. We hebben twee
grondlocaties, in Olst: ‘Westenvoorde’ en ‘Beltman werkplaats’. De locatie ‘Hannie Schaftlaan’ in Olst
verkochten we.
Tabel: Grondlocaties en veranderingen

Indicator
Grondlocaties (31-12)

Grondlocaties (aantal)
Gekochte grondlocaties (aantal)
Verkochte grondlocaties (aantal) (minus)

Realisatie
2019
3
0
-1

2018
4
0
0

Portefeuilleplan
In 2019 startten wij met de actualisatie van ons portefeuilleplan. Marktanalyse laat zien dat de opgave
om de portefeuille te transformeren onveranderd groot blijft. We blijven de komende jaren inzetten op
nieuwbouw van kleinere, toegankelijke, woningen en stoten grote woningen af. We zien daarbij dat de
komende jaren het huidig woningaantal nodig is om de doelgroep te huisvesten. In 2019 voerden we
zowel intern als extern het gesprek over de toekomstige opgaven. In 2020 stellen wij het nieuwe plan
vast.
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Woonruimteverdeling en woningtoewijzing
Voorkeurswoning/doorstroomwoning
Wij werken met de doorstroomregeling ‘voorkeurswoning voor zittende huurders’. Weet een
woningzoekende dat de huur wordt opgezegd van de woning waar zijn voorkeur naar uitgaat, dan kan
hij dit melden. De woningzoekende krijgt de vrijkomende woning aangeboden, waarna zijn woning te
huur wordt aangeboden. Zie de direct hieronder staande tabel voor de cijfers.
Loting
We hanteerden een lotingsmodule in 2019. Hiermee vergroten we de mogelijkheden om met een korte
inschrijfduur (wat starters en spoedzoekers vaak hebben) in aanmerking te komen voor een woning. De
cijfers:
Tabel: Doorstroomregeling en loting

Doelst.
2019

Indicator
Voorkeurswoning / doorstroomwoning

Verhuringen via doorstroomregeling (%) *1
Verhuringen via doorstroomregeling (aantal)
Loting

Verhuringen via loting (%) *2
Verhuringen via loting (aantal)
*1
*2

15

Realisatie
2019

2018

2017

7
26

5
23

6
26

16
43

13
46

11
40

: Percentage van totaal aantal nieuwe verhuringen van zelfstandige woningen.
: Het percentage heeft enkel betrekking op de verhuringen via het aanbodmodel en via loting.

Parentshouse
Wij realiseerden in 2019 een parentshouse; tijdelijke huisvesting voor één van de ouders met kinderen
in een echtscheidingssituatie. De behoefte aan een parentshouse is er gezien het aantal aanvragen
(18). Het parentshouse heeft niet die aantallen huishoudens gehuisvest, zoals we voorzagen, doordat
de meeste huishoudens momenteel niet passen binnen de kaders voor plaatsing. We zetten het project
voort met bredere kaders in samenwerking met de gemeente Raalte en gemeente Olst-Wijhe.

Realisatie Parentshouse ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor mensen in echtscheidingssituaties.

Huurprijsbeleid
Betaalbaar wonen zien wij als van groot belang. De jaarlijkse huurverhoging was in 2019 gemiddeld
gelijk aan inflatie. Bij huurwoningen met een relatief lage huur steeg de huur meer dan bij woningen
die al een relatief hoge huur hebben. Wij lieten de huurverhoging bepalen door de kwaliteit van de
woning, uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Wij pasten geen inkomensafhankelijke huurverhoging
toe. Onze cijfers:
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Tabel: Huurprijs (zelfstandige woningen)

Indicator

Doelst.
2019

Huurprijs sociale huurwoning

Huurprijs nieuwe verhuringen soc. huurwoning (gemid.) (€)
Huurprijs sociale huurwoning (gemid.) (€)
Huurwoning heeft huurprijs onder 2e aftoppingsgrens (%)
Jaarlijkse huurverhoging (gemiddeld) (%)
Huurprijs DAEB-huurwoning

Verhouding huur DAEB / maximaal toegestane huur DAEB (%)
Verandering huurprijs t.o.v. afgelopen jaar (DAEB) (%)
Huurprijs geliberaliseerde huurwoning

Huurprijs nwe. verhuring geliberaliseerde won. (gemid.) (€)
Huurprijs geliberaliseerde huurwoning (gemid.) (€)
Jaarlijkse huurverhoging (gemiddeld) (%)

> 70

Realisatie
2019

2018

2017

545
547
93
1,8

554
539
90
1,6

548
532
88
0,8

64,8
1,6

64,4
1,3

64,3
-0,7

825
816
1,6

744
805
1,4

817
0,4

Woonlasten
We willen woningzoekenden een indicatie geven van de totale woonlasten. De verkenning naar de
haalbaarheid daarvan werd belemmerd door onder andere achterstanden in de registratie van de
energie-indexen (die bepalend zijn voor de geraamde energielast). Eind 2019 werkten wij deze
achterstanden weg, waardoor we nu verder onderzoeken of adverteren met woonlasten haalbaar is.
Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals technische haalbaarheid, kosten, inbedding in
proces, maar ook het feit dat sturen op woonlasten vanuit rijkswege niet ondersteund wordt. In 2020
maken we een keus of de woonlasten bij het woningaanbod in beeld gebracht worden. We plaatsten
de link van Nibud bij ons woningaanbod op onze website om als mogelijke nieuwe huurder zelf inzicht
te krijgen het betaalbaar kunnen wonen.
Huurschulden en ontruimingen
Huurachterstanden
Afgelopen jaar zetten we opnieuw in op zoveel mogelijk persoonlijk contact met onze huurders.
Hiermee willen we zo snel mogelijk de problematiek van de huurder in kaart brengen en hulp bieden
daar waar het kan. Hiermee voorkomen we ook onnodig hoge kosten voor de huurder bij de
deurwaarder. De focus blijft liggen op het begin van het ontstaan van de eventuele huurachterstand.
Wel merkten wij ook de gevolgen van het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen dat een aantal
jaren geleden is ingezet (passend toewijzen). Oude bewonersgroepen met hogere inkomens (andere
schuldenproblematiek) verlieten ons en we zagen een nieuwe groep bewoners instromen met een laag
bestedingsinkomen. Geldelijke reserves hebben zij vaak niet. Onder deze nieuwe groep bewoners
bevinden zich ook regelmatig multiprobleem gezinnen. Daar waar problemen ontstaan trekken we
steeds meer op met hulpverlenende instanties. We zien wel dat het aantal gezinnen met financiële
problemen oploopt.
Ontruimingen
In 2019 brachten we het aantal ontruimingen terug naar twee. We legden eerder en meer
huisbezoeken af. De samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en ons
verbeterden. We kwamen sneller in actie.
Schuldhulpverlening
Wij geven hulp aan huurders met (problematische) schulden en zetten in op preventie van
(problematische) schulden. Wij werken daarbij samen met gemeenten, welzijnsinstellingen en
vrijwilligersorganisaties. Samen met de gemeente Raalte zetten wij een proefproject op en benaderden
wij 100 huishoudens om hun financiën te laten doorlichten met de Voorzieningenwijzer. 73
huishoudens deden mee in 2018/2019. Dit leverde voor die huishoudens gemiddeld een voordeel van
€ 310 per jaar op. Het vaakst is er voordeel te halen bij de zorgverzekering en de gemeentelijke
regelingen. In 2019 constateerden wij dat de Voorzieningenwijzer een mooi product is, maar dat we te
weinig huishoudens bereikten met een minimum inkomen. In 2020 gaan wij door met weer ruimte voor
100 huishoudens in Raalte. De gemeente Ols-Wijhe heeft een ander schuldhulpverlenings- en
preventiebeleid.
Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij beleid en beheer. Ook met betrekking tot het
doel Huisvesten primaire doelgroep. De belangrijkste samenwerkingen:
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Huurdersorganisaties
In 2019 vroegen we de huurdersorganisaties meerdere keren om advies. Onder meer over de aankoop
van twee complexen, de indexatie van de inkomensgrens bij woningtoewijzing, de uitwerking van de
huurverhoging 2019 en de kaders van de huurverhoging 2020.
Ook spraken we met elkaar over een wijziging van de doelgroeplabeling van onze woningen (wel of
niet specifieke ouderenwoningen aanwijzen).
Plaatselijk Belangen
In de kernen leveren we maatwerk. Per kern wordt gekeken naar de (kwalitatieve) vraag en het
beschikbare aanbod van sociale huurwoningen. In 2019 zijn de gesprekken tussen SallandWonen, de
gemeente en de Plaatselijke Belangen voortgezet. Tijdens deze overleggen bespraken we zaken als het
verkoopbeleid, huur- en toewijzingsbeleid en vastgoedinvesteringen. SallandWonen neemt deze input
mee in haar strategiebepaling.

4.2 HUISVESTEN DOELGROEPEN MET SPECIFIEKE VOORZIENINGEN OF
AANPASSINGEN
Visie
We staan een ‘inclusief’ woonbeleid voor: het is ‘goed wonen’ voor alle doelgroepen, dus ook voor de
doelgroepen die extra zorg behoeven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen.
De gemeente wil het samen met SallandWonen en diverse andere partijen mogelijk maken dat mensen
op een veilige en verantwoorde manier zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Ook als dit door een
bepaalde beperking of kwetsbaarheid minder vanzelfsprekend is.
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
gemeentes.
Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties op het doel Huisvesten doelgroepen met
specifieke voorzieningen of aanpassingen in 2019:
Tabel: Maatschappelijke prestaties op het doel Huisvesten doelgroepen met specifieke voorzieningen of aanpassingen

Indicator
WMO

Aanvraag voor WMO-aanpassing (aantal) *1

•
•
*1

Doelst.
2019

Realisatie
2019
49

2018

2017

28

De zorgpartijen zijn tevreden over de mate waarin de zorgbehoevende doelgroep op maat woont.
De zorgpartijen zijn tevreden over de samenwerking met SallandWonen. Er wordt onder meer
goed nagedacht over de toekomstige zorgbehoefte en over vernieuwende concepten.
: Huurders die ondersteuning van de gemeente vanuit de WMO krijgen, kunnen een aanvraag doen voor een WMO-aanpassing.

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de eigen prestaties en activiteiten op het gebied van huisvesten van doelgroepen met
specifieke voorzieningen of aanpassingen in 2019 is ‘goed’.
We zijn tevreden over de toegenomen beschikbaarheid van woningen die langer zelfstandig thuis
wonen mogelijk maken. Alle nieuwgebouwde woningen in 2019 zijn daartoe geschikt.
We zijn ook tevreden over het maatwerk dat we boden voor mensen met een zorgvraag. We speelden
in op de scheiding van wonen en zorg als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving. Samen met
zorgpartijen lieten we bewoners met een zorgvraag vanuit een intramurale setting zo goed mogelijk
doorstromen naar zelfstandig wonen. Hierbij hebben we ook aandacht voor de leefomgeving en de
buurt die past bij de zorgvrager.
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In samenwerking met zorgpartijen boden we zoveel mogelijk passende huisvesting die flexibel is en
aansluit op de behoeftevraag van de zorgvrager. We zorgen dat vastgoed rendabel blijft voor de
toekomst, omdat we bij het realiseren van zorgvastgoed ook altijd kijken naar de
exploitatiemogelijkheden los van de zorgexploitatie.
We zijn minder tevreden over de doorstroming van onze oudere bewoners die als één- of
tweepersoonshuishouden in een soms te grote woning blijven wonen. In 2020 besteden we daar met de
gemeenten en de huurdersorganisaties aandacht aan.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de gerealiseerde prestaties op het doel Huisvesten van doelgroepen
met specifieke voorzieningen of aanpassingen in 2019:

Keuzemoment voor de nieuwe bewoners van appartementengebouw De Werfhorst.

Beschikbaarheid zelfstandige woningen
We hebben de opgave dat in 2027 30% van de vastgoedportefeuille bestaat uit nultredenwoningen
nabij voorzieningen. Onze cijfers:
Tabel: Nultredenwoningen

Indicator

Doelst.
2019

Nultredenwoningen (zelfstandige woningen)

Nultredenwoningen van won.voorraad nabij voorzieningen (%) *1
Nieuwbouw om langer zelfst. thuis te wonen (aantal)
Nwb. is geschikt om langer zelfst. thuis te wonen (% v. nb. tot.) *2
*1
*2

80

Realisatie
2019
25,2
18
100

2018

2017

24,8
22
100

24,2
0
-

: Doelstelling 2027: 30%. We hebben meer nultredenwoningen dan het genoemde percentage. Deze zijn niet nabij voorzieningen.
: De woningen zijn nultreden of eenvoudig nultreden te maken door bij de bouw rekening te houden met voldoende ruimte voor veilig
gebruik van een traplift.

In het voormalig kantoorgebouw De Werfhorst realiseerden wij tevens ruimte voor het stallen van
scootmobielen. De vier buitengewoonthuiswoningen zijn geschikt om langer zelfstandig thuis te wonen.
In de niet-DAEB-portefeuille verkochten we 3 nultredenwoningen.
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Woningaanpassing
Bij groot onderhoud plaatsen wij bij woningen bij voorkeur een toilet op de eerste verdieping als dat er
nog niet is. Het is één van onze manieren om langer zelfstandig wonen in het bestaande bezit mogelijk
te maken.
Tabel: Woningaanpassingen

Indicator
Onderhoud en verbetering

Toilet op 1e verdieping aangebracht (vraaggestuurd) (aantal won.)
Aanpassing vanuit de WMO (aantal woningen) *1
*1

Realisatie
2019
22
25

2018
21
29

: Huurders die ondersteuning van de gemeente vanuit de WMO krijgen, kunnen een aanvraag doen voor een WMO aanpassing.

Beschikbaarheid wooneenheden zorgvastgoed
SallandWonen beschikt ook over onzelfstandige wooneenheden zorgvastgoed. In 2019 kwam er geen
verandering in deze portefeuille.
Tabel: Onzelfstandige wooneenheden zorgvastgoed

Indicator
Zorgvastgoed

Intramuraal (aantal)

Realisatie
2019
179

2018

2017

182

182

Woonruimteverdeling en woningtoewijzing
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Wij faciliteren dat mensen vanuit een instelling zelfstandig gaan wonen. Wij zoeken daarbij naar wat
het meest passend is voor deze personen inclusief zorg en ondersteuning waarbij de zorgvrager wel
eigen keuze heeft door zelf te reageren op het woningaanbod. In 2019 verhuisden vier personen naar
een zelfstandige woning. Dit (lage) aantal past bij de uitkomsten van de ‘regiovisie maatschappelijke
opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen’ van de
gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen. Voor ons werkgebied gaat men uit van 5
woningen op jaarbasis die nodig zijn voor zorgvragers die uitstromen van beschermd wonen naar
zelfstandig wonen.
Passend wonen
Ondanks dat men weet dat er langer zelfstandig gewoond moet worden, zijn er maar weinig mensen
bewust bezig met het wonen in de toekomst. De verhuisgeneigdheid bij ouderen is niet groot en neemt
verder af als de jaren gaan tellen. In 2019 bekeken we de mogelijkheden voor het verleiden van
mensen om in een vroegtijdig stadium te verhuizen naar een geschikte woning voor de toekomst. We
verwachten dit in 2020, samen met belanghouders, naar een concreet voorstel te vertalen.
Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij beleid en beheer. Ook met betrekking tot het
doel Huisvesten van doelgroepen met specifieke voorzieningen of aanpassingen. De belangrijkste
samenwerkingen:
Overleg gemeenten, zorgpartijen en SallandWonen
Wij overlegden actief met de zorgorganisaties waar we mee samenwerken om behoeften en belangen
op elkaar af te stemmen. En ook om actuele thema’s met elkaar te bespreken op het terrein van
wonen, zorg en welzijn en vastgoedontwikkelingen. De beide gemeenten sloten bij dit overleg aan.
Waar nodig sloot het zorgkantoor aan.
In 2019 hielden we drie themabijeenkomsten in dit netwerk. Carinova en de gemeente Raalte
verzorgden het thema over dominante ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De
Seizoenen verzorgde het thema over de arbeidsmarkt en SallandWonen het thema over flexibel
bouwen. Het heeft ertoe geleid dat partijen actief geïnformeerd worden over ontwikkelingen waar ze in
eerste instantie niet direct mee te maken hebben of dat partijen elkaar kunnen versterken en
samenwerking zoeken.
Overleg zorgpartijen en SallandWonen
Naast de gezamenlijke bijeenkomsten voerden we diverse individuele gesprekken met de
zorgorganisaties. Belangrijke onderwerpen waren het scheiden van wonen en zorg en welke invloed dat
heeft op de af te sluiten huurovereenkomsten, het aanpassen van de woongebouwen naar aanleiding
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van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg, en wensen met betrekking tot
nieuwbouw.
Met instellingen die actief zijn in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, maakten we afspraken
over de uitstroom vanuit de intramurale setting. Deze afspraken gaan over beschikbare woningen,
toewijzingsregels en contractvormen.
Overleg met huurdersorganisaties
Met de huurdersorganisaties keken we in 2019 onder meer naar doelgroeplabeling en het optrekken
van de leeftijd bij seniorenwoningen van 55 naar 65 jaar. Ook deelden we ervaringen van andere
corporaties op het gebied van het verleiden van mensen om in een vroegtijdig stadium te verhuizen
naar een geschikte woning voor de toekomst.

In Boskamp zijn bij 37 woningen verduurzamende maatregelen toegepast.

4.3 VERDUURZAMING EN KWALITEIT VAN WONINGEN
Visie
SallandWonen verduurzaamt haar woningen op diverse momenten tijdens het uitvoeren van
onderhoud. We plaatsen zonnepanelen bij mutatie, maar ook bij zogenaamd planmatig onderhoud
(voornamelijk schilderwerk). Bij planmatig onderhoud vervangen we ook enkel glas voor dubbel glas.
We verduurzamen woningen verder bij groot onderhoudsprojecten. Verduurzamen kan ook op
aanvraag van zittende huurders waarvan de woningen op korte termijn geen groot onderhoudsproject
ondergaan. SallandWonen houdt de huurverhoging voor duurzaamheidsmaatregelen beperkt, zodat
de ingreep voor de huurder een positieve uitwerking heeft op de woonlasten. Gemeenten en
SallandWonen wensen nauw met elkaar op te trekken als het gaat om de transitie naar aardgasvrij,
gericht op een CO2-neutrale gebouwde omgeving, in 2050. Bewoners hebben een belangrijke bijdrage
aan de successen op dit punt, omdat zij de woningen bewonen en met hun gedrag en keuzes verdere
CO2-uitstoot kunnen beperken.
Door het koppelen van opgaven en inzet van gemeente en SallandWonen kan er meer worden bereikt.
Denk aan een renovatieopgave van de woningcorporatie en aan het aanpakken van de openbare
ruimte (levensloopbestendig, klimaat adaptief en duurzaam) in het gebied.
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Het duurzaamheidsbeleid van SallandWonen is gericht op het maximaal isoleren van de schil en het
aanbieden van zonnepanelen. Dit is 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. Wij werken aan een betaalbare en duurzame woningportefeuille.
Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende maatschappelijke prestaties op het doel Verduurzaming en kwaliteit van
woningen in 2019:
Tabel: Maatschappelijke prestaties op het doel Verduurzaming en kwaliteit van woningen

Doelst.
2019

Indicator

Realisatie
2019

Individuele woningverbetering

Aanvragen voor individuele woningverbetering (aantal) *1
Zelf aangebrachte voorziening

Aanvragen voor zelf aanbrengen van voorzieningen (aantal)
Huurdersoordeel

Oordeel over dienstverlening bij uitgevoerde reparatie
Positie Aedes Benchmark Reparatie uitvoeren *2
Oordeel over resultaat van de reparatie
Oordeel over uitvoering van groot onderhoud
Ervaren woningkwaliteit *1
Positie Aedes Benchmark Ervaren woningkwaliteit *2
*1
*1

*2

7,9
8,0
8,0

2018

265

232

165

131

7,9
A
8,1
8,0
7,0
B

7,4
B
7,0
B

2017

7,6
B
7,0
C

: Inclusief aanvragen voor keukens, badkamers en toiletten.
: Bron: Aedes Benchmark 2019. Het betreft het gemiddelde van de periode jan. – juni 2019.

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van verduurzaming en kwaliteit van de
woningen in 2019 is ‘goed’.
We zijn vooral tevreden over het feit dat huurders ons mooie cijfers voor de dienstverlening met
betrekking tot reparatieverzoeken en groot onderhoud geven. Dit kwam vooral door de communicatie
en de nieuwe manier van samenwerken met aannemers. We investeerden in nieuwe werkwijzen en
processen van samenwerking; ketensamenwerking, Design & Build. Het bleek succesvol. Daarmee
halen we de kennis van de markt binnen en beperken we de inzet van onze eigen medewerkers zonder
regie te verliezen.
We zetten grote stappen in de optimalisatie van vastgoedsturing. We implementeerden een goede
objectieve manier van het meten van de maatschappelijke prestatie van complexen. Bij deze methodiek
komt het belang van de huurders en de samenleving goed in beeld, naast de financiële en technische
prestaties. Vanuit alle disciplines (wonen, financiën en vastgoed) wordt er gewerkt aan de Rigobeleidsachtbaan. We zijn blij met de inhaalslagen die we maakten bij de administratie van de energieindexen bij verduurzaming. We zijn nu bij en in control.
We stelden onze doelstellingen op duurzaamheid bij. Een energie-index van 1,2 (label A) eind 2020
bleek te ambitieus. Onze investeringskracht en -capaciteit en ook de capaciteit van de markt bleken
onvoldoende om een tempo in verduurzamen te realiseren waarbij gemiddeld een energie-index van
1,2 in 2020 wordt behaald. We stelden onze ambitie bij naar een gemiddelde energie-index van 1,4
(label B) eind 2020. Ook het aantal geplaatste zonnepanelen in 2019 viel tegen ten opzichte van de
planning in de begroting. Het combineren van schilderwerk met het plaatsen van zonnepanelen liep
aanvankelijk niet soepel. In 2020 zetten we hier meer op in. We zijn wel trots op het bereikte resultaat.
Uit de benchmark van Aedes blijkt dat onze gemiddelde energie-index bij de besten hoort van de
gemeten corporaties.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de behaalde prestaties op het doel Verduurzaming en kwaliteit van
woningen in 2019:
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Woningvoorraad(beleid)
We maakten in 2018 een routekaart, een plan van aanpak om in 2050 CO2-neutraal woningbezit te
hebben. Een tussenresultaat is dat we eind 2020 op gemiddeld label B (energie-index (EI): 1,40)
verwachten uit te komen. De verwachting is dat we het tussenresultaat zeker halen. Een andere
doelstelling is dat 90% van de voorraad label C of hoger heeft. Het behalen van dit resultaat wordt
moeilijk(er). Onderdeel van het woningvoorraadbeleid is duurzaamheidsbeleid. We herijkten het in
2018 en in 2019 gaven wij er uitvoering aan.
Energie en duurzaamheid
Woningen verduurzaamden we. We maakten ze energiezuiniger. De cijfers:
Tabel: Mate van verduurzaming

Realisatie
2019

Indicator
Mate van verduurzaming

Energetische prestatie (energie-index) (norm 2020: 1,40)
Zelfstandige woningen ‘groen’ (label C of hoger) (%)
CO2-uitstoot warmtevraag (per m2)

(norm 2020: 90)

1,41
84,3
20,3

2018

2017

1,44
83
21,2

1,51
81
21,3

2018

2017

441
443

264
243

Tabel: Maatregelen duurzaamheid

Realisatie
2019

Indicator
Getroffen maatregelen duurzaamheid

Isolerende maatregelen exclusief zonnepanelen (aant. won.)
Zonnepanelen (aantal woningen)

225
249

Wij verduurzaamden woningen via isolatiemaatregelen in Boskamp in de gemeente Olst-Wijhe, in een
deel van Westdorp in Raalte, bij de overdekte galerijen Stevenskamp (Heeten) en bij grote entreepuien
in de Marktstraat (Raalte). Zonnepanelen plaatsten wij tijdens het uitvoeren van (groot) onderhoud, bij
mutatie als dit technisch mogelijk is en er binnen vijf jaar geen groot onderhoud of dakvervanging
plaatsvindt of op verzoek van de huurder. De vier nieuwbouwwoningen en de appartementen in de
Werfhorst leverden wij gasloos op.
Woningkwaliteit
Onderhoud en verbetering van ons bestaand bezit gebeurt dagelijks via reparatieverzoeken,
mutatieonderhoud en op verzoek van huurders en via specifieke projecten op basis van onze
meerjarenonderhoudsplanning.
Om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de woningen voerden wij een conditiemeting uit
van de buitenkant van de woning. Van 2017 t/m 2019 is het hele bezit in beeld gebracht. De kwaliteit
van de buitenschil heeft een gemiddelde NEN-conditiescore van 1,8. Wij stellen een visie op onderhoud
vast en vertalen deze naar een standaard, een basiskwaliteit, per woning. In 2020 is deze gereed.
Tabel: Onderhoud en verbetering – aantal woningen

Indicator
Onderhoud

Reparatieverzoek (aantal reparaties)
Mutatieonderhoud (aantal woningen)
Planmatig onderhoud (aantal woningen)
Groot onderhoud (aantal woningen)
Verbetering

Duurzaamheidsmaatregelen (aantal woningen)
Woningverbetering voor meer comfort (aantal woningen)
*1

*1

Realisatie
2019

2018

6.880
315
3.847
49

7.363
418
4.091
163

474
111

884
144

: Een woningverbetering tegen huurverhoging. Exclusief vervangen of plaatsen van keukens, badkamers en toiletten. De woningen die
planmatig aangepakt zijn, zijn hierin niet meegenomen.

Projecten
We voerden planmatig schilderwerk uit in onder meer de wijken Olykampen en Blekkerhoek in Raalte,
Kortrick in Olst, op diverse plaatsen in Heino en Wijhe en in de kernen Heeten, Broekland Luttenberg,
Nieuw Heeten, Laag Zuthem en Lierderholthuis.
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Groot Onderhoud in Boskamp

Groot onderhoud voerden wij uit bij woningen in Boskamp, gemeente Olst-Wijhe en in Westdorp,
gemeente Raalte.
Tabel: Onderhoud en verbetering – gemiddelde uitgave (€)

Indicator
Onderhoud
Reparatieverzoek (gemid.) (€) *1
Mutatieonderhoud (gemid.) (€/won)
Planmatig onderhoud (gemid.) (€/won)
Groot onderhoud (gemid.) (€/won)
Verbetering
Woningverbetering; comfort, verduurzaming (gem.) (€/won)
*1

Realisatie
2019

2018

157
1.018
1.580
19.799

174
1.035
1.121
19.912

3.204

8.180

: Op voorwaarde dat de woning weer regulier wordt verhuurd.

Keuken-, badkamer- en toiletbeleid
Medio 2019 pasten wij ons keuken- badkamer- en toiletbeleid aan. Keukens werden al op aanvraag
van huurders vervangen, daar zijn de badkamers en toiletten bijgekomen. We streven wel naar meer
uniformiteit van onze keukens, badkamers en toiletten. Ook willen we geen eigenaar meer zijn van
keukenapparatuur. Dit betekent voor onze huurders iets minder keus in types en kleur. Hiermee is ons
proces van keuken-, badkamer- en toiletvervanging eenvoudiger geworden. Dit betekent snelle
antwoorden en meer duidelijkheid voor de huurder.
Tabel: Keuken en badkamers – aantallen woningen en gemiddelde uitgave (€)

Indicator
Keukens, badkamers en toiletten – aantallen woningen

Keuken vervangen (aantal woningen) *1
Badkamer en toilet vervangen (aantal woningen)
Keukens, badkamers en toiletten – uitgaven

Keuken vervangen (gemid.) (€/won)
Badkamer en toilet vervangen (gemid.) (€/won)
*1

Realisatie
2019
2018
80
83

98
100

3.696
7.886

3.115
7.777

: 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.
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Alle bewoners met open verbrandingstoestellen zijn benaderd met het aanbod deze te vervangen.

Veiligheid
Woningen maakten we veiliger. Wij gaven een vervolg aan het vervangen van
openverbrandingstoestellen. In 2019 benaderden wij alle huurders van woningen met een open
verbrandingstoestel met een aanbod om deze door ons te laten vervangen. Van woningen, waarvan de
huurders niet ingingen op het aanbod, momenteel nog zes woningen, vervangen we de open
verbrandingstoestel bij mutatie. Ook voorzagen wij woningen van rookmelders. In april 2020 zijn alle
woningen voorzien van rookmelders, behalve die woningen die op korte termijn groot onderhoud
krijgen. Daarnaast keurden wij installaties van woningen.
Tabel: Ingrepen ten behoeve van veiligheid

Realisatie
2019
2018

Indicator
Open verbrandingstoestellen

Open verbrandingstoestellen vervangen voor cv-installatie
Cv-installatie van huurder overgenomen
CO-melder geplaatst

10
3
0

8
6
6

2.303
4.913

800
2.150

309

774

Rookmelders

Woningen gecontroleerd (aantal)
Rookmelders vervangen of geplaatst (aantal)

*1

Installaties

Veiligh.keuring aan gas- en elektr. install. (aant. won.)
*1
*2

*2

: Rookmelders worden elke 10 jaar vervangen. De levensduur van de batterij is 10 jaar.
: Gas- en elektrische installaties worden 1 keer per 8 jaar gekeurd.

Asbest
We actualiseerden ons asbestbeleid. We pasten het aan de huidige wetgeving met onder andere lagere
grenswaarden (toegestane hoeveelheid asbestvezels in de lucht) aan, een nieuwe risicoklasse-indeling
en nieuwe procescertificaten.
Bij het dagelijks onderhoud startten we nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van samenwerking
met vaste ketenpartners voor registratie (in de online-applicatie Gebouwassistent), advies, inventarisatie
en sanering van asbesthoudende materialen. Het doel hiervan is minder risico, lagere kosten, snellere
doorlooptijd van het proces en betere informatie en communicatie.
We inventariseerden in 2019 470 woningen op asbest. Op 42 adressen saneerden we golfplaten
daken van schuren. Van 39 woningen saneerden we gevelelementen (panelen).

SallandWonen, Jaarverslag 2019

26 van 117

Dienstverlening
De tevredenheid over de wijze waarop wij groot onderhoud uitvoeren steeg naar gemiddeld 8,0. We
hadden veel meer aandacht voor de communicatie en monitorden continu de tevredenheid tijdens de
uitvoering van het project. Zo nodig stuurden we bij en verbeterden we. Klanten ervoeren dat er
aandacht is voor problemen en dat deze eerder worden opgelost.
Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij beleid en beheer. Ook met betrekking tot het
doel Verduurzaming en kwaliteit van woningen. De belangrijkste samenwerkingen:
Bewonerscommissies
Voor het project ‘Westdorp’ is een bewonerscommissie ingesteld. Het was een klankbordgroep
waarmee we zaken op projectniveau bespraken. De groep kwam vier keer bij elkaar.
Daarnaast zijn er vaste bewonerscommissies van twee appartementencomplexen. Daarmee overleggen
we periodiek, minimaal jaarlijks.
Huurders en bewoners onderhoudsprojecten
Bij onderhoudsprojecten is ons uitgangspunt dat bewoners persoonlijk betrokken worden. Dit wordt
gedaan via onder meer huisbezoeken en inloopavonden. Daarnaast maakten wij hierbij gebruik van de
dienstverlening van het Centrum voor Woononderzoek. Dit geeft snel en goed resultaat. 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.
Voorlichting en Adviescommissie
SallandWonen stemt nieuwbouwprojecten af met de Voorlichting en Adviescommissie (VAC). In 2019
vroegen wij de VAC naar het oordeel over en de aanbevelingen voor ‘De Werfhorst’ in Raalte, ‘De
Veldegge - buitengewoonthuiswoningen’ in Heeten en ‘De Oudheidkamer’ in Wijhe. De
bouwtekeningen legden wij hen voor. Hun bevindingen namen wij mee in het project. Met betrekking
tot ‘De Oudheidkamer’ leidde dit tot aanpassingen in onder meer de draairichtingen van deuren en de
opstelplaatsen van wasmachines en wasdrogers.
Gehandicapten Advies Raad
Nieuwbouwprojecten stemmen we ook af met de Gehandicapten Advies Raad (GAR). Met betrekking tot
bijvoorbeeld ‘De Oudheidkamer’ leidde dit tot het aanbrengen van achterhout in wanden van toilet en
badkamers voor wandbeugels en het markeren van traptreden voor slechtziende mensen.

4.4 LEEFBAARHEID / KWALITEIT VAN BUURTEN
Visie
Wij werken samen met gemeenten, partners en huurders in ons werkgebied en dragen zorg voor de
leefbaarheid in de grote en de kleine kernen in de directe omgeving van ons bezit. Door beschikbare
middelen van SallandWonen voor de woningen en van de gemeenten voor de openbare ruimte op
elkaar af te stemmen kunnen wij samen meer bereiken voor wijken.
SallandWonen zet zich in om overlast, waar mogelijk, te voorkomen of te beperken. Schoon, heel en
veilig vormen het uitgangspunt. Wij zetten ons in voor onze eigen huurders en daarmee voor de hele
gemeenschap in ons werkgebied. Wij werken vanuit de kracht van onze kernen met onze partners aan
het versterken van die kernen. In toenemende mate wordt van bewoners verwacht dat ze zoveel
mogelijk eigen regie nemen over hun buurt en het samenleven.
Langer zelfstandig wonen geldt niet alleen voor senioren. We streven een inclusieve samenleving na.
Dat betekent dat ook mensen met een beperking volwaardig deelnemen en steeds vaker zelfstandig
gaan wonen.
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Belangrijk is dat huurders SallandWonen kennen en SallandWonen haar huurders, haar bezit en de
wijk. Wie is het ‘vaste’ gezicht van de wijk, wie helpt onze huurders waar nodig en wie zijn die paar
extra oren en ogen in de wijk. Voor leegkomend (maatschappelijk) vastgoed zoeken we een
herbestemming.
Maatschappelijke prestaties
We behaalden de volgende belangrijke maatschappelijke prestaties op het doel Leefbaarheid / kwaliteit
van buurten in 2019:
Tabel: Maatschappelijke prestaties doel Leefbaarheid / kwaliteit van buurten

Realisatie
2019
2018

Indicator
Huurdersoordeel

Oordeel huurders over de buurt (gemid.) *1
Buurten met een gemid. score < 7,0 (aantal van de 39 wijken)

2017

7,1
10

Ontruimingen

Ontruimingen vanwege overlast (aantal)

*2

Buurtbemiddeling

Gemelde zaken (aantal)
In behandeling genomen zaken (aantal) *3
Zaken betrokkenheid huurders SallandWonen (aantal)
Afgehandelde zaken (aantal)
Positief afgehandelde zaken (% van in behandeling)

0

0

2

57
46
28
49
73

59
43
21
36
60

53
52
29
40
66

2

4

3

Leegstand bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed (31-12)

Leegstaand bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed (aantal)
*1
*2
*3
*4

*4

: De verzorging van de omgeving (straat) en overlast van buren zijn de meest genoemde redenen voor ontevreden over de buurt.
In buurten uit de jaren zeventig ligt de waardering gemiddeld genomen lager dan in andere delen van het bezit.
: 2017. Naast ontruimingen door huurachterstand zijn er twee ontruimingen geweest door overlast en hennep.
: De grootste categorieën: overlast (problematisch woongedrag): 31%, tuinonderhoud 24%, vervuiling, 17%.
: Dit is exclusief bewuste leegstand in verband met toekomstige transformatie.

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van leefbaarheid / kwaliteit van buurten is
‘ruim voldoende’.
We zijn vooral tevreden over de overwegend positieve reacties die we terugkregen vanuit de enquête
over leefbaarheid. 1.503 huurders vulden de enquête in. Dit betekent dat de meeste huurders positief
zijn over hun buurt. We hebben in 2019 ingezet op persoonlijk contact. We hielden huisbezoeken en
wijksafari’s. Huurders weten ons goed te vinden. We spraken 250 huurders aan op tuinonderhoud. Het
merendeel van de huurders ging vervolgens aan de slag met hun tuin.
Minder tevreden zijn we over de wijken waar we laag hebben gescoord op het gebied van
leefbaarheid. Dit heeft onze aandacht. In 2020 gaan we nader onderzoeken hoe we de leefbaarheid
kunnen verbeteren.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de behaalde prestaties op het doel Leefbaarheid / kwaliteit van wijken
in 2019:
Leefbaarheid
Tabel: Leefbaarheidsbijdrage

Indicator
Leefbaarheidsbijdrage

Leefbaarheidsbijdrage per woning (€) *1
*1

Doelst.
2019
< 128

Realisatie
2019
106

2018
116

: De wet begrenst de leefbaarheidsbijdragen per kalenderjaar met een maximaal bedrag in euro’s per woongelegenheid onder
de liberalisatiegrens.

Onze leefbaarheidsbijdrage besteedden wij voornamelijk ten behoeve van een schone, veilige
leefomgeving zonder overlast.
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NLdoet
In 2019 deden de medewerkers van SallandWonen mee met NLdoet. We verrichtten klussen bij
zorgboerderij De Stamhoeve in Raalte als vrijwilliger. Actieve burgers zijn belangrijk voor de
samenleving. Dit wilden we laten zien met onze bijdrage naast dat we de klussen klaarden.
Zichtbaarheid in de wijk
In 2019 zochten we actiever de wijk op. We gingen met verschillende disciplines (incasso, sociaal
beheer, opzichters) de wijk in. Het heeft geleid tot meer zicht op multiproblematiek, meer inzicht in
elkaars werk en integraler en beter helpen van huurders. In 2020 wordt dit vervolgd.
Overlast en bemiddeling
We merkten een verzwaring van de overlast, onder meer als gevolg van de ontwikkeling dat steeds
meer mensen met een zorgvraag zelfstandig wonen. Wij reageerden daarop door zelf actief de wijk in
te gaan en in gesprek te gaan met onze huurders. Wij zijn ook continu in gesprek met de gemeenten en
hulpverlenende instanties en namen samen maatregelen en voorkwamen daarmee escalatie en hielden
de situatie beheersbaar.
Tabel: Doorverwezen zaken overlast

Indicator
Buurtbemiddeling

Door SallandWonen doorverwezen zaken (aantal)

Realisatie
2019
28

2018

2017

24

30

Voor conflicten tussen buren werken we samen met Buurtbemiddeling. Dit werkt. We besloten in 2019
om de buurtbemiddeling in de gemeente Raalte en in de gemeente Olst-Wijhe voort te zetten.
Registraties van overlast
We gingen actiever de wijk in, controleerden tuinen en hielden een enquête. Reacties van huurders over
overlast registreerden wij als een overlastmelding. Als het gevolg hiervan nam het aantal registraties
sterk toe. De grootste categorieën: overlast (problematisch woongedrag): 31%, tuinonderhoud 24%,
vervuiling, 17%. Naar aanleiding van de registraties namen wij maatregelen.
Tabel: Registraties meldingen overlast

Indicator
Meldingen overlast

Registraties van meldingen van overlast (aantal)

Realisatie
2019
1.076

2018

2017

560

287

Schoon, heel, veilig
Samen met gemeenten en huurders werken we aan leefbare buurten. Belangrijke uitgangspunten
hierbij zijn schoon, heel en veilig.
Buurtschouw en wijksafari
Wij nemen deel aan buurtschouwen in wijken en buurten waar wij woningen hebben. De gemeente
Olst-Wijhe organiseert sinds 2018 buurtschouwen alleen nog op verzoek van de Plaatselijk Belangen
van de desbetreffende wijk of kern. Bij deze buurtschouwen zijn ook medewerkers van Openbare
Werken van de gemeente, politie en bewoners aanwezig. Buurtschouwen leiden tot acties en resultaten
op het gebied van onder meer tuinonderhoud, leefbaarheid en veiligheid. In 2019 is er geen verzoek
ingediend door een Plaatselijk Belang.
Een wijksafari wordt om de vier weken gehouden aan de Kortricklaan in Olst. De wijksafari in Olst is
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), WijZ
Welzijn (jongerenwerk), SallandWonen en de gemeente. Tijdens de Wijksafari worden bewoners
uitgenodigd voor een kopje koffie. Het leidt tot meer verbondenheid tussen bewoners en een betere
leefbaarheid. We namen ook deel aan wijksafari’s in Raalte; in de Dahliastraat en in Raalte Noord.
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Veilig
Onze huurders vinden veiligheid van de woning belangrijk. Nieuwbouwwoningen voldoen aan de eisen
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook bij groot onderhoud is dit standaard, daar waar het
betreffende woningonderdeel is meegenomen bij groot onderhoud.
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, voor
en achter. Bij nieuwbouw en groot onderhoud is de inzet een aansluiting voor een lamp voor en een
lamp achter. Een goed af te sluiten woning met goede verlichting draagt bij aan een veilige woning.
Bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed
We zetten ook bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed in ten behoeve van leefbaarheid en de kwaliteit
van de plaatsen in ons werkgebied. Onze aantallen:
Tabel: Bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed

Indicator
Bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed (aantal 31-12)

Maatschappelijk onroerend goed (aantal)
Bedrijfsmatig onroerend goed (aantal)

Realisatie
2019
22
34

2018

2017

22
36

28
32

Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer
We betrekken huurders en andere belanghebbenden bij beleid en beheer. Ook met betrekking tot het
doel Leefbaarheid / kwaliteit van wijken. De belangrijkste samenwerkingen:
Met gemeenten en huurdersorganisaties
In de voorbereidingen op de prestatieafspraken 2020 vond in het verslagjaar een themabijeenkomst
over het sociaal domein en de inzet van partijen op het gebied van leefbaarheid plaats. Conclusie uit
dit overleg was dat veel dingen al goed geregeld zijn, dat samenwerking gezocht wordt en ingezet
wordt op een integrale aanpak. We zagen ook verbeter- en aandachtspunten, waar we verder over in
gesprek gaan en waar we actief aan gaan werken.
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5. PRESTATIES PER GEMEENTE
Hieronder zijn belangrijke prestaties van SallandWonen per gemeente in 2019 weergegeven.
Indicator

Raalte

Olst-Wijhe

Beschikbaarheid
Slaagkans (%)
Aantal verhuringen (regulier, incl. tijdelijk)

18

18

192

108

Onttrekken van woningen (verkoop) (aantal)

20

11

Nieuwbouwwoningen (oplevering) (aantal)

18

0

4

15

-2

-11

1,6

1,6

74

75

Projecten gestart (start bouw 2019 (aantal woningen)
Ontwikkeling portefeuille – woningen
Betaalbaarheid
Jaarlijkse huurverhoging (gemid.) (%) *1
Passendheid: min. 70% nieuwe verhuringen toegewezen
aan huurtoeslagontvangers
Aantal huisuitzettingen
Preventie huurschulden

2
Inzet van Voorzieningenwijzer.
Samenwerking met partijen.

0
Samenwerking met partijen.

Specifieke doelgroepen
Statushouders – realisatie taakstelling (%)
Senioren en zorgvragers – deel nultredenwoningen
nabij voorzieningen (%)
Senioren en zorgvragers – nieuwbouw nultreden (of
eenvoudig te maken) (%)
Starters; kansen – deel via loting verhuurd van
regulieren verhuringen (%)
Middeninkomens – gebruik ruimte toewijzingsbeleid (%)

100

94

25,6

24,2

100

N.v.t.

15

17
7 (van de 15%)

Kwaliteit en duurzaamheid
Indicator
Energie-index (gemid.)
Woningen voorzien van zonnepanelen (aantal)
Onderhoud

Raalte

Olst-Wijhe

1,43

1,39

1.168
Uitvoering groot onderhoud
Westdorp.

488
Afronding groot onderhoud
Boskamp, voorbereiding groot
onderhoud Broekslag.

Leefbaarheid
Oordeel over de wijk - aantal wijken met oordeel < 7
Samenwerking gebiedsgericht werken

Herbestemming vastgoed

Overlast – behandelde zaken buurtbemiddeling (aantal)
*1
*2

4
Gemeente beraadt zich over
aanpak openbare ruimte en
energietransitie voor de wijk
Westdorp.
-

21

6
Verkenning voor samenwerking
in wijk Broekslag uitgevoerd.
Gemeente beraadt zich hier
over.
Voorbereiding herontwikkeling
naar wonen van ‘De
Oudheidkamer’ gestart.
25

: Gelijk aan de inflatie.
: In de gemeente Raalte samenwerking met o.a. Humanitas, Raalte Armoede Vrij, Sallandse Dialoog.
In de gemeente Olst-Wijhe samenwerking met o.a. Sallandse Dialoog, Financiën de Baas, Budgetadviesbureau Deventer (BAD).
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6. BELANGHEBBENDE PARTIJEN
Hieronder staat het overzicht met de belangrijkste belanghebbende partijen van SallandWonen.
De directeur-bestuurder is periodiek met alle relevante belanghebbenden in gesprek. Het overleg heeft
onder meer betrekking op betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en de bijdrage die
daarmee beoogd wordt aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.
De belanghebbenden worden actief betrokken bij (de vormgeving van) het beleid van SallandWonen
en de behaalde prestaties. Zie de betreffende hoofdstukken voor de samenwerking met de
belanghebbenden ten behoeve van het volkshuisvestingsbeleid. Met name aan het einde van de
hoofdstukken 3 en 4 t/m 4.4 is dit in de paragraaf ‘Samenwerking en betrekken bij beleid en beheer’
nader beschreven.
Belanghebbende

Overlegvorm

Frequentie

Huurdersvereniging Salland

Bestuurlijk

1x

Huurders Belangen Salland

Bestuurlijk

1x

Gezamenlijk overleg beide
huurdersverenigingen

Bestuurlijk

Regelmatig

Huurders

Individueel

Bij klantcontact

Klantenpanel

Afhankelijk van onderwerp

Belanghoudersbijeenkomst

Afhankelijk van onderwerp

Bestuurlijk

4x

Ambtelijk

Regelmatig

RvC/B&W

1x

Bestuurlijk

4x

Ambtelijk

Regelmatig

RvC / B&W

1x

Bestuurlijk

1x

Ambtelijk

Regelmatig

VAC en ouderenbonden

Ambtelijk

Minimaal 1x per jaar

Platform WZW Olst-Wijhe

Ambtelijk

4x per jaar

ZGR

Bestuurlijk

Afhankelijk van onderwerp

Projecten-overleg

Afhankelijk van onderwerp

Plaatselijk Belangen

Ambtelijk

Afhankelijk van onderwerp

Vaste bewonerscommissie (twee)

Periodiek overleg

Jaarlijks

Gemeente Raalte

Gemeente Olst-Wijhe

Tripartiet overleg tussen huurders,
gemeenten en corporatie
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7. ONTWIKKELING, VERANTWOORDELIJKHEID
NEMEN EN WERKPLEZIER
Visie
Onze medewerkers zijn de organisatie. Met elkaar realiseren we onze missie en realiseren we de
gestelde doelen. Samen willen we optimaal presteren en daarom hebben we aandacht voor de wensen,
verwachtingen en behoeften van de medewerkers. Wij zetten in op de ontwikkeling en het werkplezier
van onze medewerkers en wij bieden ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid. Voor het nemen
van verantwoordelijkheid is het belangrijk dat medewerkers goed geïnformeerd zijn. Elkaar ontmoeten
en samenwerken zijn daarbij ook belangrijk.
De komende jaren blijft SallandWonen investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers om ervoor
te zorgen, dat zij om kunnen gaan met de veranderingen die SallandWonen wil of moet doorvoeren.
Dit alles met het doel, dat medewerkers het nog steeds prettig vinden om bij SallandWonen te werken
en dat hun kwaliteiten en talenten ten volle worden benut.
Prestaties
We realiseerden de volgende prestaties op het doel ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en
werkplezier in 2019:
Tabel: Prestaties op het doel Ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en werkplezier

Doelst.
2019

Indicator
Diensttijd

Diensttijd (gemiddeld aantal jaren)

Realisatie
2019
2018
13,6

Medewerkeroordeel *1

Oordeel over werken bij SallandWonen (2020: 8,0)
Deelname aan medewerkertevredenheidsonderzoek (%)
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim (%) *2
Meldingsfrequentie (%) *2
Verzuimduur (gemiddeld aantal dagen)
*1
*2

7,9
93,3
< 4,0

*2

13,8

4,9
1,1
19,0

3,4
0,9
14,1

: Een medewerkeronderzoek houden we 1 keer per 2 jaar.
: Exclusief zwangerschap gerelateerd verzuim.

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van ontwikkeling, verantwoordelijkheid
nemen en werkplezier is ‘ruim voldoende’.
We ontwikkelden in 2019 veel activiteiten in het kader van het Jaar van het Contact. We zijn tevreden
over dat we als organisatie hechter zijn geworden en er meer cohesie is tussen de afdelingen en
medewerkers. Dat dit ook terug te zien is in goede cijfers van onze huurders is een mooie beloning en
een bevestiging van onze persoonlijke inzet, de teamprestatie en de verantwoordelijkheid die we nemen
als organisatie. We realiseerden dit, doordat we actief zijn geweest op alle fronten en dat dit veel
energie heeft gegeven.
Ook zijn we positief over dat we meerdere interne vacatures invulden met eigen medewerkers. Dit als
gevolg van onder meer onze aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en training ‘on the job’.
Minder tevreden zijn we over de hoogte van het ziekteverzuim. Helaas vielen meerdere collega’s
langdurig uit door niet werkgerelateerde zaken.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten op het doel ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en werkplezier in
2019:
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Persoonlijke ontwikkeling
Aan persoonlijke ontwikkeling werkten we op meerdere fronten. Een tiental medewerkers volgde
(loopbaan)coaching. Op de afdelingen Vastgoed en Wonen deden medewerkers een
persoonlijkheidsonderzoek en voerden ze gesprekken over hun persoonlijke werkstijl om hen te
ondersteunen in de persoonlijke- en teamontwikkeling.
Wensen en behoeften met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling zijn ook onderdeel van de
afspraken/resultaten in de gesprekscyclus. Medewerker en leidinggevende bespreken dit met elkaar
alsook de bijdrage die de medewerker levert aan het afdelingsplan.
Via klussen op het Klussenplein dagen we medewerkers uit om buiten hun eigen werk taken op te
pakken. Het geeft invulling aan het strategische doel ‘verantwoordelijkheid nemen, ontmoeten en
samenwerken’. Het afgelopen jaar stonden er 6 klussen op het klussenplein. Voor 5 klussen vonden we
een uitvoerder.
Opleiden
SallandWonen stimuleert haar medewerkers om zich via opleidingen te blijven ontwikkelen. In 2019
zijn zowel individuele wensen gehonoreerd als collectieve trainingen aangeboden. Collectieve
trainingen die zijn aangeboden: * Herkenning laaggeletterdheid (diverse trainingen), * Omgaan met
verwarde personen, * Vervuilde huishoudens en verzameldwang, * Bouwkunde voor niet
bouwkundigen, * Microsoft Projects, * AX (Aareon, primair systeem).
Tabel: Opleidingskosten

Indicator
Opleidingskosten

Opleidingskosten per medewerker (€)
Opleidingskosten van de loonsom (%)

Realisatie
2019

2018

2.162
3,3

1.818
3,8

Taken en verantwoordelijkheden
Ontwikkeling van medewerkers en de inrichting van functies en organisatie willen wij op elkaar aan
laten sluiten. Wij verbreden taken op natuurlijke momenten. Een voorbeeld hiervan is de functie van
afdelingssecretaresse. Deze kwam te vervallen en de twee medewerkers kregen door taakverbreding
een andere plek in de organisatie.
Interne doorstroming
Groei en ontwikkeling gaven wij ook vorm via interne doorstroming. 5 van de 8 vacatures zijn in 2019
ingevuld met eigen medewerkers, namelijk de vacatures: Opzichter Projecten, Medewerker
Projectadministratie (tijdelijk), * Incassoconsulent (tijdelijk), * Verhuurconsulent (tijdelijk), *
Klantenconsulent (tijdelijk). De vacatures Medewerker post en archiefbeheer, Medewerker administratie
en klantenconsulent zijn extern ingevuld.
Verantwoordelijkheden laag
We stimuleerden dat verantwoordelijkheden en taken laag in de organisatie worden opgepakt. We
verduidelijkten daartoe ook de rol van proceseigenaar.
Digitale ondersteuning
Om ons werk goed te doen zetten wij in op digitale ondersteuning van de medewerkers. In 2019
voorzagen we alle medewerkers van een Surface; een kruising tussen een laptop en een tablet.
Medewerkers werken nu plaatsonafhankelijk en beschikken altijd over alle bedrijfsinformatie.
Werkplekken voorzagen we van twee beeldschermen om meerdere applicaties tegelijk te kunnen
openen. De digitale ondersteuning vergemakkelijkt het werken.
Samenwerking
De samenwerking versterkten wij door meerdere activiteiten. Thema-lunches, NLdoet, een
integriteitsspel, bespreken van de vijf kernwaarden, vieren van successen, wisselen van werkplek en het
nadrukkelijk vragen van commentaar op het eigen functioneren door middel van het uitdelen van
kaartjes met daarop vragen over het presteren zijn hiervan voorbeelden. 2019 was het jaar het contact.
Wij gaven extra aandacht aan elkaar ontmoeten en écht contact maken met elkaar.
In 2019 vertaalden wij onze kernwaarden Betrokken, Respectvol, Innovatief, Professioneel en (gericht
op) Samenwerken (BRIPS) naar zogenaamde “ik-boodschappen”. Deze boodschappen hingen wij op
diverse plekken op in ons bedrijf. . Op deze manier zetten we weer een stap in het verankeren van onze
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kernwaarden. ‘Wat kan ik voor je doen?’ is een veelgebruikte zin binnen SallandWonen die aansluit op
deze kernwaarden. Deze basishouding wordt steeds meer onderdeel van onze cultuur.
Versterken van de samenwerking deden we ook via het actief verbeteren van onze processen en de
verbeterpunten die we in ons werk tegenkomen. In de weekstarts vinden de verbeterslagen veelal
plaats.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim steeg van 3,4% in 2018 naar 4,9 % in 2019. Het was een zwaar jaar voor enkele
medewerkers. Collega’s vielen langdurig uit om diverse niet aan het werk gerelateerde redenen. Wij
voerden een actief beleid om de zieke medewerkers zo goed mogelijk te (laten) begeleiden en zo een
voorspoedige terugkeer naar het arbeidsproces te bevorderen.
Arbo
De uitkomsten van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van 2018 verwerkten wij in een plan van
aanpak. Alhoewel de basis op orde is, kwamen er wel aandachtspunten uit de RIE naar voren. Een
groot deel van het plan van aanpak voerden wij in 2019 uit. Voorbeelden hiervan zijn dat wij het
arbobeleid uitwerkten, het verzuimprotocol aanpasten, de taken en bevoegdheden van
preventiemedewerkers vastlegden, het ontruimingsplan herzagen en het omgaan met ongewenst
gedragsprotocol updateten.
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8.

GOVERNANCE EN ORGANISATIECONTINUÏTEIT

Visie
We zijn een maatschappelijke onderneming. Dat schept terecht verplichtingen. Het is belangrijk dat we
ons hiervan continu bewust zijn. Dit wordt versterkt door de belangrijke positie die SallandWonen
inneemt binnen de Sallandse gemeenschap. We werken lokaal en dienen een publiek belang. We
hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Om blijvend invulling te kunnen geven aan onze missie
vraagt het dat we zorgvuldig, open, transparant en integer handelen. En ook dat we de
organisatiebouwstenen inrichten op een wijze dat we onze functie kunnen garanderen aan onze
huurders, woningzoekenden en andere belanghebbenden. We verantwoorden ons over onze prestaties.
Prestaties
We realiseerden de volgende prestaties op het doel Governance en organisatiecontinuïteit in 2019:
Tabel: Prestaties op het doel Governance en organisatiecontinuïteit
Oordeel visitatie (2015-2018)

•
•

Oordeel visitatie – Presteren volgens belanghebbenden: 7,7
Oordeel visitatie – Governance van maatschappelijk presteren: 7,8 (doel 2019: 8,0)

Oordeel toezichthouder

•
•

Oordeel Aw over rechtmatigheid verslagjaar 2018 (27-11-2019): SallandWonen voldoet aan de
aspecten van rechtmatigheid over het verslagjaar 2018.
Oordeel WSW over financial en business risks (29-01-2020): ‘Het risicoprofiel van SallandWonen
is op basis van de beoordeling ongewijzigd. SallandWonen blijft ingedeeld in de categorie ‘laag
midden’.

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van governance en organisatiecontinuïteit
is ‘goed’.
We zijn vooral tevreden over onze lokale verankering. We zijn zeer goed verankerd in ons werkgebied.
Wij zien het als de basis van waaruit wij goed kunnen presteren voor onze huurders en andere
belanghebbenden. Met deze belanghouderstevredenheid over onze prestaties hebben wij
bestaansrecht.
Ons omgevingsbewustzijn maakt ook dat we de stap naar meer ketensamenwerking en RGS
(Resultaatgericht Samenwerken) goed kunnen maken. We zetten hierop goede stappen in 2019.
Daarnaast is onze governance op orde. Strategievorming en prestatiesturing ontwikkelden we door
naar meer klant- en resultaatgerichtheid. Strategisch risicomanagement integreerden we hierin. We zijn
trots op de strakke PDCA-cyclus op strategisch niveau.
Onze automatisering is orde. We zijn op IT-gebied een volger die goed nadenkt over de noodzaak en
de betekenis van automatisering en digitalisering.
Onze cultuur is meer en meer gericht op de klanten en op hun bedoeling. Daarmee kunnen wij onze
prestaties voor onze belanghebbenden continueren en verbeteren.
Minder tevreden zijn we over de PDCA-cyclus op operationeel niveau. De cyclus willen we volledig
doorlopen. We zijn goed in ambitieus zijn en plannen maken. We willen meer verbeteren in de
uitvoering. We gaan aan de slag met onze verbetergerichtheid en verbeterkracht.
Activiteiten
Strategievorming en prestatiesturing
Wij vertaalden onze strategische doelstellingen ook in 2019 naar een jaarplan en een
meerjarenbegroting. De plannen zijn klant- en resultaatgericht opgesteld en leggen de nadruk de
maatschappelijke en financiële prestaties/effecten (DOELEN) die we nastreven. We maakten duidelijk
onderscheid tussen deze prestaties en wat we daarvoor gaan doen (DOEN). Ook integreerden we het
jaarplan en de prestatieafspraken met elkaar. We volgen de voortgang van de prestaties en activiteiten
intensief.
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Lokale verankering
Voor het goed kunnen vervullen van onze rol als woningcorporatie is het heel belangrijk dat we lokaal
verankerd zijn. Dat we de lokale verwachtingen goed kennen en een direct beeld hebben bij de kansen
en wensen in ons werkgebied. We zijn zeer goed verankerd, wees het visitatieonderzoek in 2019 uit.
De lokale verankering versterkten we in 2019 door onder meer de viering van 100 jaar sociale
volkshuisvesting in Salland. De uitgenodigde belanghebbenden waren positief over de bijeenkomst. We
trakteerden al onze huurders op bloemen of iets lekkers van de lokale bakker of bloemist. We
ontvingen veel enthousiaste bedankjes over deze actie. In het kader van de viering van 100 jaar sociale
volkshuisvesting legden wij ook contact met scholen in ons werkgebied. Leerlingen, onze mogelijke
toekomstige huurders, lieten ons en onze partners, vanuit een opdracht, zien wat hun visie is op wonen
in de nabije toekomst. Deze succesvolle samenwerking wordt vervolgd in 2020.
Daarnaast organiseerden wij meerdere formele en informele bijeenkomsten met onze
belanghebbenden. Deze versterkten onze band met hen en ook tussen de belanghebbenden onderling.
Governance
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 2019 zette
SallandWonen zich in om de kwaliteit van de governance verder te versterken. De conclusie van de
Visitatiecommissie en de Autoriteit Woningcorporaties na de Governance Inspectie bevestigt dat wij op
een goede manier invulling geven aan bestuur en toezicht.
Verdeling taken en bevoegdheden
Stichting SallandWonen is op grond van de Woningwet bij Koninklijk Besluit van 5 december 2007 een
toegelaten instelling. In de Woningwet is het werkveld vastgelegd. Als het gaat om invulling van de
maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak spelen transparantie en intern toezicht een wezenlijke rol in
het functioneren van corporaties.
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 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 en
sparringpartner van de bestuurder.
Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in onder meer ‘Reglement Raad van Commissarissen’,
‘Reglement Auditcommissie’ en ‘Reglement Bestuur’. In 2019 zijn deze en andere van toepassing zijnde
reglementen niet aangepast. Onze governancestructuur voldoet aan de Woningwet en de geldende
Governancecode. SallandWonen past de bepalingen van de Governancecode van Aedes en VTW en de
Woningwet toe.
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, diverse
belanghoudersbijeenkomsten, personeels- en gemeentelijke bijeenkomsten.
Bestuur
SallandWonen is in 2019 bestuurd door mevrouw Kool. De bestuurder is verantwoordelijk voor de
continuïteit van de organisatie, 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. De bestuurder geeft leiding aan
de organisatie SallandWonen. Zij rapporteert en legt verantwoording af aan de RvC.
Vanuit haar verantwoordelijkheid neemt de bestuurder besluiten. Waar statutair nodig, zijn besluiten
door de RvC goedgekeurd. Alle bestuursbesluiten worden gearchiveerd. Besluiten waarbij goedkeuring
nodig was van de RvC, staan vermeld in het verslag van de RvC. Zie ook het verslag van de RvC voor
de samenstelling van de RvC.
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Gegevens bestuur
Functie:
Naam:
Benoeming:
Vergoeding 2019:
PE-punten 2019:
Nevenfuncties:

Periode: vanaf 1-1-2019t/m 31-12-2018
Directeur-bestuurder
Mevrouw Kool (vrouw, 1961)
Herbenoemd per 1-9-2019 voor vier jaar
- Periodiek betaalde beloning: € 117.542
- Beloning betaalbaar op termijn: € 20.750
57
-

*1

Lid bestuur De Raalter Uitdaging, sinds 23 november 2016 (onbezoldigd)
Lid algemeen bestuur Aedes, sinds 20 april 2017 *1
Lid bestuur Sociëteit De Hereeniging in Deventer, sinds 29 mei 2017,
voorzitter sinds 15 mei 2019 (onbezoldigd)
Lid bestuur Alliantie Nieuwe Energie Overijssel, sinds 6 februari 2018
(onbezoldigd)

: SallandWonen ontvangt van Aedes een vergoeding van € 20.910 (incl. BTW) 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
overige toepasselijke wet- en regelgeving. De bestuurder maakte in 2019 alleen zakelijk gebruik van
een bedrijfsauto.
Governanceagenda
In 2019 versterkte SallandWonen de kwaliteit van de governance. Dit doen wij aan de hand van de
Governanceagenda die we jaarlijks opstellen. De Governanceagenda 2019 is volledig uitgevoerd.
Begin 2019 had de RvC een bijeenkomst in het teken van ontwikkelingen in ons bezit. Een onderdeel
hiervan was een presentatie over het aankomende groot onderhoud project Westdorp. In de zomer is
extra aandacht besteed aan de thema’s fraude en integriteit middels een themabijeenkomst en zijn de
leden van de RvC rondgeleid langs ons bezit. Verder heeft de voorzitter van de RvC tijdens een
leanbijeenkomst een presentatie geven over het werk en de rol van de RvC binnen SallandWonen om
de medewerkers een beeld te geven van de RvC. Ook zijn er diverse discussiemomenten tussen
bestuurder en RvC georganiseerd om met elkaar te spreken over de principes en de praktijk van goed
bestuur.
Tegenstrijdige belangen
Er is in 2019 geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen of transacties waarin tegenstrijdige
belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de bestuurder.
Verklaring besteding gelden
De bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en verschaft tijdig alle informatie die de RvC nodig
heeft voor de 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 2019 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.
Organisatieopbouw en -structuur
Organogram
De organisatie bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Bedrijfsvoering en Vastgoed. In de grafiek is
het organogram van SallandWonen weergegeven per 31 december 2019.
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Grafiek: Organogram SallandWonen

blauw: team met teamleider
groen: valt rechtstreeks onder manager/directie
Eigen technische dienst
In 2019 onderzochten we of we de eigen technische dienst willen behouden voor het uitvoeren van
dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud of dat wij dit werk gaan uitbesteden. De besluitvorming
hierover vindt plaats in de eerste helft van 2020.
Personeel
Direct hieronder staan cijfers met betrekking tot het personeel. De toename van 2,5 fte is te wijten aan
vervanging van een arbeidsongeschikte collega (1 fte) en het invullen van een nog openstaande
vacature (1 fte). Verder is het klantencentrum uitgebreid door verschuiving van taken en toename van
werk.
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Tabel: Organisatie en personeel (31-12)

Indicator
Personeel

Medewerkers (aantal)
Medewerkers – mannen (aantal)
Medewerkers – vrouwen (aantal)
Fte (aantal)
Fte – mannen (%)
Fte – vrouwen (%)
Leeftijd (gemiddeld aantal jaren)
Instromers (aantal)
Uittreders (aantal)

Realisatie
2019
63
26
37
55,5
25
30,5
49
5
3

2018
61
26
35
53,0
24,7
28,3
48
5
5

Stageplekken
SallandWonen vindt het belangrijk studenten een stageplek te bieden. In 2019 deden meerdere HBOen MBO-stagiaires bij ons werkervaring op bij de verschillende afdelingen.
Tabel: Stagiaires

Indicator
Stagiaires

HBO-stagiaires (aantal)
MBO-stagiaires (aantal)
Werkervaringsplaatsen (aantal)

Realisatie
2019
3
5
2

2018
2
2
1

Strategische personeelsplanning
In ons strategisch plan staat uitgelegd wat de richting is van de ontwikkeling van SallandWonen, wat we
gaan doen en waarom we dat doen. Onze personeelscapaciteit, kwalitatief en kwantitatief, stemmen
we daarop af. Zowel voor individu als organisatie willen we kunnen anticiperen om uiteindelijk de
organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Onze medewerkers bepalen het succes van onze
organisatie. De kwaliteit van onze medewerkers is cruciaal. We willen organisch sturen op hun
ontwikkeling en op de dynamiek van ons personeelsbestand (in-, door- en uitstroom). Het maken van
een strategische personeelsplanning helpt daarbij.
In 2019 was het een grote uitdaging om de ambities die SallandWonen heeft uit te voeren met de
huidige personeelscapaciteit. Vanwege meerdere langdurig zieke medewerkers en extra inzet op
verduurzaming en datakwaliteit/cartotheek trokken we extra personeel aan en maakten we extra kosten
voor externe inhuur. Dit is in strijd met ons doel om de bedrijfslasten te verlagen, maar deze
overweging maakten we om behoud van kwaliteit van de dienstverlening en het behalen van de
strategische doelen te garanderen.
Ketensamenwerking
Problemen en opgaven zijn veelal complex. Ze vragen om een gezamenlijk aanpak van betrokken
organisaties. Samenwerken met andere partijen is een voorwaarde om de problemen op te lossen en
opgaven te realiseren. Wij werken intensief samen met gemeenten, huurdersorganisaties en andere
belanghebbenden in ons werkgebied.
De oriëntatie op onze partners en de ketensamenwerking hebben we versterkt in 2019. We sloten
langdurige samenwerkingsverbanden met de bouwbedrijven Salverda en Mateboer in het kader van
ketensamenwerking. Aannemers van dagelijks onderhoud verleenden we bijvoorbeeld toegang tot de
resultaten van de klanttevredenheidsmetingen.
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Ondertekening langdurige samenwerkingsverbanden met de bouwbedrijven Salverda en Mateboer in het kader van
ketensamenwerking.

Cultuur
De kernwaarden Betrokkenheid, Respect, Innovatief, Professionaliteit en Samenwerking (BRIPS)
verwoordden we in actief gedrag om duidelijkheid te geven over wat we van elkaar mogen verwachten
en wat huurders en andere belanghebbenden van ons mogen verwachten. Vervolgens hebben we de
kernwaarden in een afbeelding vastgelegd en opgehangen in ons bedrijfspand. De kernwaarden staan
ook genoemd in ons ‘lean-huis’. Op deze manier zetten we weer een stap in het uitdragen en
verankeren van onze kernwaarden.
Integriteit
Integriteit is een belangrijk onderwerp voor ons. 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 ten slotte 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. De bestuurder en haar MT bespreken jaarlijks minimaal 2 integriteitscasussen en waar nodig
wordt dit onderwerp vaker ter sprake gebracht.
SallandWonen heeft een integriteitsbeleid en een klokkenluidersregeling. In 2019 is het
integriteitsbeleid beperkt herzien, omdat de tekst op sommige plekken verduidelijking behoefde. In het
verslagjaar vond er een themabijeenkomst met de RvC plaats over integriteit. Sowieso nemen
bestuurder en RvC jaarlijks, en waar nodig tijdens de vergaderingen van de RvC, de tijd om met elkaar
over integriteit in gesprek te gaan. In 2019 ontvingen we geen meldingen over mogelijke schending
van de integriteit door medewerkers, bestuurder of leden van de RvC.
In de werkoverleggen besteedden we aandacht aan het onderwerp integriteit met behulp van een
kaartspel. Stellingen en dilemma’s bespraken we met elkaar. Wat vinden we normaal en wat niet?
Hebben we wel eens getwijfeld en hebben we 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.
SallandWonen heeft ook 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.
Automatisering
Continuïteit van de organisatie kan niet meer zonder continuïteit van de automatisering. 2019 stond
vooral in het teken van borging van de digitale dienstverlening, onder meer door het uitvoeren van de
releasecyclus voor het primaire systeem Tobias AX. Daarnaast zetten we verdere stappen in het extern
laten draaien van applicaties in de cloud (datacenter). Het volgen van deze reeds eerder in gang
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gezette strategie draagt bij aan het plaatsonafhankelijk werken en maakt ons we geleidelijk minder
afhankelijk van lokale ICT-installatie.
Compliance
SallandWonen wil voldoen aan wet- en regelgeving. Een goed voorbeeld daarvan is de AVG die de
kaders qua privacy en informatiebeveiliging bepaalt. In 2019 deden wij een onderzoek naar de
maatregelen die SallandWonen hiertoe nog moet nemen. Eén huurder vroeg in het kader van de AVG
om inzage in zijn dossier. Met de resultaten van het onderzoek en de meldingen verbeterden wij ons
informatiebeleid en de procedures. SallandWonen heeft daartoe een werkgroep die periodiek overlegt.
Compliance wet- en regelgeving maakt vanaf 2019 onderdeel uit van de PDCA-cyclus van de
organisatie. We hebben een overzicht van de geldende wet- en regelgeving, brancheregelingen overige
afspraken met verantwoordelijke en actiehouder binnen SallandWonen.
Cao Woondiensten
De werkgevers- en werknemersorganisaties bereikten in 2019 een akkoord over een nieuwe cao voor
2019 en 2020. In de cao is extra aandacht voor passende beloning, ontwikkeling en scholing. De
uitvoering van deze nieuwe cao is geregeld.
Calamiteiten en crisisbeheer
Bedrijfshulpverlening
Twee crisiscoördinatoren hebben de taak om onder andere te borgen dat de bedrijfshulpverlening goed
is geregeld. SallandWonen heeft 7 BHV’ers. Zij volgden de basistraining BHV en de vereiste
herhalingstrainingen. Voor het bedienen van de AED volgden meerdere medewerkers een
herhalingstraining AED-reanimatie.
Calamiteiten
Naar aanleiding van signalen breidden we in 2019 het calamiteitenplan uit. We werkten de meest
voorkomende situaties uit en beschreven wie wat doet en wat wordt gecommuniceerd naar klanten.
Daarnaast hebben we een 2-deling gemaakt in het calamiteitenteam. Het technische calamiteitenteam
is 24/7 bereikbaar en verantwoordelijk. Het sociaal calamiteitenteam is beschikbaar wanneer de
calamiteit ook bewoners en/of omwonenden aangaat.
Omgaan met ongewenst gedrag
We constateerden dat het agressieprotocol van 2010 een update kon gebruiken. Ook de trainingen
waren niet recent gevolgd door collega’s die veel klantencontacten hebben. Dit leidde tot een
geactualiseerd protocol “omgaan met ongewenst gedrag”. Alle medewerkers met klantencontact
volgden een training ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’. Medewerkers gaven aan wat ze
belangrijk vinden als het gaat om het omgaan met ongewenst gedrag. Dit is verwerkt in een nieuw
protocol.
Risicomanagement
SallandWonen heeft risicomanagement ingericht conform het three lines of defence model. De eerste
lijn is ingevuld door de medewerkers en management van de uitvoerende afdelingen. De afdeling
Bedrijfsvoering is de tweede lijn en voor de derde lijn is er een interne controller.
In 2019 actualiseerden we het het in 2018 opgestelde risicoregister. Daarbij hadden we aandacht voor
onder meer het opdrachtgeverschap van SallandWonen, het sluiten van contracten,
samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden. We brachten de voornaamste risico’s in
kaart. Deze risico’s en gradaties presenteerden we ook visueel. Met de RvC gingen we hierover het
gesprek aan. Deze risico’s kennen inmiddels een risico-eigenaar die verantwoordelijk is voor het
benoemde risico en de te nemen maatregelen. In 2019 beschreven we de processen met betrekking tot
risicomanagement. We integreerden deze in het planning- en controlproces.
Risicobereidheid
Als maatschappelijke organisatie werken we aan onze maatschappelijke opgaven. We gaan enige
risico niet uit de weg. Voorwaarden hierbij zijn dat wij inzicht hebben in de risico’s die we eventueel
lopen en beheersmaatregelen kunnen toepassen. Daarnaast hoeden we ervoor dat de risico’s die wij
lopen een negatieve invloed hebben op onze reputatie en dat we onze financiële continuïteit niet op het
spel zetten.
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Onze mate van risicobereidheid wordt onder meer bepaald door:
• doelstellingen in ons strategisch plan
• doelstellingen van het portefeuilleplan
• eigen normen/bandbreedtes voor de financiële ratio’s
• rendementseisen uit het investeringsstatuut
• financieringsstrategie.
Risico-onderwerpen
In het kader van risicomanagement besteden wij jaarlijks aandacht aan:
• investeringsstatuut
• strategische prestaties
• sturingsindicatoren
• treasurystatuut, het financieringsplan en het treasuryjaarplan
• projecten
• grondposities
• fiscale strategie
• managementletter en het controleverslag accountant
• financiële meerjarendoorrekening
• meerjarenbegroting
• Aw/WSW beoordelingskader risico’s
• portefeuilleplan
• procuratiereglement.
De aandacht leidde er onder meer toe dat we in 2019 besloten dat we de verschillende risicooverzichten en -lijsten, als output van verschillende risico-activiteiten, met elkaar gaan verbinden.
We willen duidelijkheid over de prioritering van de risico’s, ook ten opzichte van elkaar. In 2020 streven
we naar één lijst met risico’s.
We besteedden aandacht aan het Beoordelingskader van Aw/WSW. We schatten zelf de risico’s in die
in het beoordelingskader zijn opgenomen. De rapportage ontwikkelden we door om sneller zicht te
krijgen op de risico’s en de verbanden tussen de risico’s.
Met betrekking tot het Tax Control Framework benoemden we de belangrijkste risico’s. In 2020 wordt
er een koppeling gemaakt met de processen en worden er borgingsmaatregelen genomen.
Het frauderisico bespraken we in een themabijeenkomst met RvC, bestuurder, MT en controller. Als
belangrijkste boodschap is bewustwording genoemd.
Risico’s
We benoemden in 2019 de voornaamste risico’s. Deze staan in het onderstaande overzicht. Het
risiconiveau van deze risico’s bepaalden we door een inschatting te maken van de kans, van de impact
en vervolgens kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen. Het brengt graduaties aan in de risico’s.
De risico’s zijn opgenomen in een plan van aanpak.
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HOOG

2. TOENEMENDE
SCHAARSTE
PERSONEEL EN
MATERIALEN – INTERN
EN EXTERN

1. HOGERE
BOUWKOSTEN

MIDDEN

KANS

Tabel: 7 voornaamste risico’s

5. WONINGCARTOTHEEK NIET UPTO-DATE

3. STIJGENDE
BELASTINGEN

LAAG

4. PDCA-CYCLUS NIET
VOLLEDIG DOORLOPEN
OP TACTISCH /
OPERATIONEEL NIVEAU
6. ONDERHOUD:
ONDERHOUD EN
GEVOLGEN DAARVAN
NIET VOLLEDIG IN MJB
7. FRAUDE
LAAG

MIDDEN

HOOG

IMPACT

Maatregelen op risico’s
Tabel: Risicomaatregelen

Risico / onzekerheid

Beheersmaatregelen

1. Hogere bouwkosten

Jaarlijks door scenario’s verkrijgen van inzicht in de financiële effecten van
hogere bouwkosten. Dit zetten we af tegen de begrote kosten. Vanuit het
resultaat van het vergelijk bepalen we de beheersmaatregelen en de termijn
waarbinnen de maatregelen genomen worden. De hogere bouwkosten kunnen
daarmee direct gevolgen hebben voor onze planning en financiën.

2. Schaarste personeel en
materialen – intern en extern
(van partners)

We hebben langdurige samenwerkingsverbanden in het kader van ketensamenwerking met bouwbedrijven. Voor hen een lange termijn zekerheid op
werk, voor ons meer kans op het halen van de doelen. Bij nieuwbouw en groot
onderhoud vallen de problemen in deze regio tot nu toe mee.

3. Stijgende belastingen

Periodiek bepalen we de betekenis en gevolgen van de (stijgende) belastingen
voor ons. Daarnaast werken we aan een Tax Control Framework met
verbeterplan.

4. PDCA

PDCA op strategisch niveau staat. Op operationeel/tactisch niveau versterken we
deze.

5. Woningcartotheek

Verkrijgen van inzicht in de situatie met een verbeterplan voor het borgen van
een up-to-date woningcartotheek.

6. Onderhoud

Herijken van de visie op onderhoud op basis van nieuwe inzichten. De inzet is
om deze inzichten en de gevolgen daarvan opgenomen te hebben in de
meerjarenbegroting 2020-2024.

7. Fraude

Fraude is onderwerp geweest van een themabijeenkomst RvC, bestuurder, MT en
controller. De inzet is gericht op bewustwording. We hebben geen indicatie van
fraude binnen de organisatie.

In maart 2020 heeft Nederland en grote delen van Europa te kampen met de gevolgen van
het coronavirus. Tot en met heden kan SallandWonen haar dagelijkse activiteiten, namelijk het
verhuren van betaalbare woningen aan mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien, regulier
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voortzetten rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn de verspreiding van het
coronavirus (waar mogelijk) te beperken. De economische effecten van het coronavirus zullen
waarschijnlijk van invloed zijn op de toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed in exploitatie en
het betalingsgedrag van onze huurders. Hiernaast zullen de coronaviruseffecten mogelijk een
(vertragend) effect hebben op toekomstige nieuwbouwprojecten en onderhoudsactiviteiten. Door de
aanwezige financiële buffers verwacht SallandWonen de kernactiviteiten de komende periode regulier
te kunnen voortzetten. Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand
om de volgende redenen:
• de huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid
• het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast
• de financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers.
Daarnaast hebben we niet direct te maken met een liquiditeitsrisico. Aantrekken van liquiditeiten bij de
sectorbanken BNG/NWB is nu en naar verwachting komend jaar ook geen probleem. Zo nodig kan
getemporiseerd worden in onderhouds- en investeringsuitgaven om de uitgaande kasstroom en
verzwaring van de financieringslast te beperken. Ook zijn er mogelijkheden om te krimpen in flexibele
kosten. Voor nu is het nog te vroeg om te kunnen melden welke maatregelen voor ons het best passend
zijn. De grootste risico’s lijken op dit moment waardedaling van activa, uitval van medewerkers,
vertraging van bouw- en renovatietrajecten, betalingsproblematiek bij huurders, uitstel van onderhoud
en langere leegstand van verhuurde eenheden. Maar dat lijken vooralsnog geen factoren die kunnen
leiden tot een bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. Mede gelet op de toezeggingen van de
Nederlandse overheid die heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de economische
gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
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9. BEDRIJFSLASTEN, RENDEMENT EN EFFICIËNTIE
Visie
Wij geloven dat onze organisatie steeds beter kan presteren. Wij willen effectief zijn; uitsluitend dat
doen, dat van belang is voor onze (toekomstige) huurders. Dat wat hieraan niet bijdraagt willen we
verwijderen, waardoor we efficiënt zijn. Wij willen dat geld zoveel mogelijk ten goede komt aan onze
huurders.
Met behulp van de lean-gedachte, waaronder continu verbeteren, en lean-instrumenten streven wij een
verbeterde dienstverlening, kortere doorlooptijden, minder fouten en een besparing op geld en arbeid
na. Hierdoor verwachten wij dat de kwaliteit van de dienstverlening beter wordt en de bedrijfskosten
laag blijven. Processturing, het organiseren van ons werk over de grenzen van de afdelingen heen,
heeft hierin een belangrijke plek. Daarnaast willen we door digitalisering de kosten laten afnemen.
Prestaties
We behaalden de volgende prestaties op het doel Bedrijfslasten, rendement en efficiëntie in 2019:
Tabel: Prestaties op het doel Bedrijfslasten, rendement en efficiëntie

•

•
•
•

Huurderving woningen
De huurderving van woningen en garages is laag. Deze is gedaald ten opzichte vorig jaar
(van 0,43% woningen naar 0,35% van 2019). Dit komt vooral doordat we sturen op
aansluitende verhuur en stopten met verduurzaming van onze woningen bij mutatie.
Lagere verhuurderheffing door kortingsregeling verduurzaming en nieuwbouw
Efficiëntieverbetering door procesoptimalisaties
Efficiëntieverbetering door ICT en digitalisering

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van bedrijfslasten, rendement en efficiëntie
is ‘ruim voldoende’.
We zijn vooral tevreden over de daling van de huurderving en de efficiëntiewinst door het
leveranciersportaal.
We zijn minder tevreden over de toename van de bedrijfslasten. Ondanks de toename staan we achter
de gemaakte keuzes. In 2020 zetten we in op de doelstelling van 2019 (€ 800 per vhe).
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de gecreëerde prestaties op het doel Bedrijfslasten, rendement en
efficiëntie in 2019:
Beinvloedbare bedrijfslasten
De toename van de beïnvloedbare netto bedrijfslasten is het gevolg van met name zaken die niet
begroot waren en die toch prioriteit kregen. Het betreft de kosten voor onder meer de extra inzet op
verduurzaming en cartotheek, de nieuwe huisstijl en de externe inhuur als gevolg van langdurig zieke
medewerkers.
Tabel: Beinvloedbare bedrijfslasten

Indicator
Bedrijfslasten

Beinvloedbare netto bedrijfslasten (€/vhe)
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Doelst.
2019
800

Realisatie
2019
875

2018

2017

789

907
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Onderhoudskosten
In 2019 is het proces van vastgoedsturing verder doorontwikkeld. Binnen de organisatie is een
werkgroep vastgoedsturing aan de slag. Vanuit meerdere afdelingen, vanuit meerdere perspectieven
kijken we naar ons vastgoed in relatie tot ontwikkelingen en behoeften van belanghebbenden. Het heeft
ertoe geleid dat we in de vertaling van beleid naar uitvoering op complexniveau aanpassingen
maakten. Zo zijn bijvoorbeeld op basis van complexprestaties complexen toegevoegd aan de lijst van
groot onderhoud. Is het groot onderhoudsprogramma aangescherpt en zijn wijzigingen doorgevoerd in
de doelgroeplabeling.
Kortingsregeling verduurzaming en nieuwbouw
Voor de onderhoudsprojecten Koolmees, Westdorp en Boskamp is korting op de verhuurderheffing
aangevraagd en ingerekend vanuit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming.
Kosten/baten niet-DAEB portefeuille
Het vaststellen van de meerjarige koers voor de woningen, de garages en het BOG-/MOG-vastgoed in
de niet-DAEB-portefeuille is onderdeel van het portefeuilleplan. We keken onder meer naar kosten en
baten in relatie tot onze missie en onze inspanning. Vanuit de verkregen inzichten namen we
maatregelen die efficiëntiewinst geven.
Inkoopkosten
In 2019 rondden wij de zogenaamde spendanalyse door een extern bureau af. De conclusie van deze
analyse was: We hebben veel disciplines en de onderdelen van inkoop kunnen beter op elkaar
afgestemd worden. We komen tot een visiedocument en ontwikkelen het inkoopbeleid verder. Tevens
inventarissen we alle contracten en beoordelen we deze opnieuw op inhoud en looptijd.
Huisvestingskosten
We onderzochten in 2019 meerdere opties en besloten onze activiteiten voort te zetten in ons
kantoorpand. In 2020 streven we naar optimalisatie van de exploitatie.
Inhuur personeel
Het was in 2019 een grote uitdaging om de ambities die SallandWonen heeft uit te voeren met de
huidige personeelscapaciteit. Vanwege vier langdurige zieke medewerkers in combinatie met de
hoeveelheid projecten hebben we extra personeel moeten aantrekken en extra kosten gemaakt voor
externe inhuur.
ICT-systemen en digitalisering
Belangrijke efficiëntiewinst boekten we door het toepassen van een digitaal leveranciersportaal; een
digitaal loket voor de ontvangst van (reparatie)opdrachten, gereedmelding en facturatie. In 2019 sloten
we ICT-systemen van vier aannemers volledig c.q. deels op ons systeem aan. De opdrachten gaan
vanuit ons systeem, via het leveranciersportaal, automatisch naar het systeem van de aannemer. Bij het
factureren hangt de leverancier een prijs aan de opdracht waarna de factuur via het systeem weer bij
ons in Tobias AX komt. Door het op deze manier koppelen van leveranciers zijn in 2019 bijna 2.000
facturen automatisch in ons systeem aangemaakt en verwerkt.
Het gebruik van de Surface (een soort laptopcomputer met tabletmogelijkheden) leidde ook tot meer
efficiëntie. We printen minder en gebruiken daardoor minder papier. Ook zijn medewerkers minder tijd
kwijt aan het verzamelen en uitprinten van documenten ter voorbereiding op een overleg, omdat alle
stukken eenvoudig digitaal op te roepen zijn. Als gevolg hiervan verwachten we op termijn het aantal
contracten voor printsystemen te kunnen verminderen.
We bespaarden veel tijd in het samenstellen en opmaken van brieven, doordat we briefcorrespondentie
naar de huurder steeds meer via vaste sjablonen opmaken, waarin automatisch relevante gegevens uit
ons bronsysteem Tobias AX wordt opgenomen. Door aanpassingen in Tobias AX is het proces van
woningaanpassingen nu veel beter via het systeem te volgen, waardoor we een beter overzicht
verkrijgen in de woningaanpassingen die onderhanden zijn.
Verder startten we een traject om de datakwaliteit en de cartotheek te verbeteren. Daarvoor schaften we
Vabi-Vastgoeddata aan in combinatie met de opdracht aan TekenPlus om ons gehele bezit in een 3Dmodel om te zetten.
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Procesoptimalisaties
In 2019 realiseerden we meerdere procesoptimalisaties. De efficiëntie verbeterde en het hoeveelheid
fouten verminderde. Voorbeelden zijn het verwijderen van de overbodige handelingen in de processen
woningwaardering, nieuwbouw en transformatie, en het gebruik van een duidelijke format voor
investeringsbeslissingen. Andere procesverbeteringen: het automatisch digitaal inlezen van facturen die
per mail binnenkomen, het optimaliseren van de verwerking van bankrekeningnummers van huurders
waardoor de verwerking van huurontvangsten beter en sneller gaat, en het verbeteren van de werkwijze
met betrekking tot de cartotheek; in één keer goed en geen dubbele archivering.
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10. VERMOGENSBEHEER EN FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
Visie
Onze organisatie moet de belangen van huurders goed behartigen. Om de hiervoor genoemde
prestaties waar te maken hebben we een solide financieel beleid, waardoor wij ook op de lange termijn
een gezonde bedrijfsvoering hebben. Een voorwaarde voor het vervullen van deze taak is (financiële)
continuïteit.
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 zicht te krijgen op het financiële perspectief maken we prognoses en scenario’s en zorgen we
ervoor dat onze financiële verantwoording en rapportage op orde zijn.
Professioneel bestuur en adequaat toezicht vormen de basis van een goed functionerende corporatie.
Prestaties
We behaalden de volgende prestaties op het doel Vermogensbeheer en financiële continuïteit in 2019:
Tabel: Prestaties op het doel Vermogensbeheer en financiële continuïteit

Indicator

Doelst.
2019

Realisatie
2019
2018

2017

Oordeel toezichthouder

•
•

Oordeel WSW over financial en business risks (29-01-2020): Algemeen beeld: financieel gezonde
corporatie met vooral een kwalitatieve opgave’.
Oordeel WSW over borgbaarheid (26-06-2019): SallandWonen kan binnen de ruimte van het
borgingsplafond leningen aantrekken met WSW-borging, zolang SallandWonen voldoet aan de
voorwaarden voor borging. SallandWonen voldoet ruim aan de financiële ratio’s en de
transitieopgave past binnen de financiële mogelijkheden. Een punt van aandacht is een
voldoende aansluiting tussen de mate en snelheid van verkopen versus de investeringen in
nieuwbouw om ook de beschikbaarheid en operationele cashflow voldoende op peil te houden.

Financiële ratio’s

Jaarresultaat (€) (x 1.000.000)
ICR (interest coverage ratio) (%)
Operationele kasstroom (€) (x 1.000.000)
LtV (loan to value) o.b.v. beleidswaarde (%)
Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde (%)
Vreemd vermogen per vge (€) (x 1.000)

7,7
1,6-2,2
6,9
50-65
35-60
30-37

36,1
1,8
4,8
55,1
42,2
31

53,9
2,2
7,6
48,0
49,4
31

37,9
2,5
11,8
69,9
32

Ons eigen oordeel
Ons oordeel over de prestaties en activiteiten op het gebied van vermogensbeheer en financiële
continuïteit is ‘redelijk goed’.
We zijn vooral tevreden over financiële positie. De cijfers van 2019 zijn goed.
We zijn minder tevreden over de toename van schuldpositie per woning in de toekomst, waardoor het
risico op lange termijn licht toeneemt. Het is een risico dat aanvaardbaar is en past binnen onze
bandbreedtes. Het risico nemen we in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In
2019 en drie komende jaren is ingezet op de versnelling van groot onderhoud als gevolg van
verduurzaming en verbetering van de kwaliteit van badkamers. Daarnaast zetten wij extra in op de
transformatie van onze portefeuille. Het risico van de schuld per woning bewaken wij door deze te
toetsen aan de ontwikkeling van de positieve kasstromen. Verder vinden we de belastingdruk
onacceptabel hoog.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten voor de behaalde prestaties op het doel Vermogensbeheer en financiële
continuïteit in 2019:
Financieringsstrategie
De financieringsstrategie is in 2019 geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen zijn:
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•
•

Sturing op het liquiditeitssaldo rond het ‘maximaal toelaatbare werkkapitaal voor DAEB en nietDAEB met gebruikmaking van roll-over leningen, met als doel het zoveel mogelijk beperken van
overliquiditeit en daarmee optimaliseren van de rentelasten.
Nieuwe leningen worden toegevoegd aan de bestaande leningenportefeuille waarbij deze passen
binnen de gewenste spreiding wat betreft renterisico en (her)financieringsmomenten. Gezien de
lage rentestand, extra inrekening van duurzaamheidsopgaven en nieuwbouw en de verslechtering
van onze kasstromen verwachten we een groeiend leningbestand. We gaan vanuit risicobeperking
op lange termijn, het kernvermogen met lange rentevastperiodes afsluiten bij (her)financieringen.

Jaarresultaat
SallandWonen heeft 2019 afgesloten met een positieve operationele kasstroom van € 4,8 miljoen. Het
jaarresultaat 2019 uit normale bedrijfsvoering bedraagt € 36,1 miljoen na belastingen. Dit verschil
wordt veroorzaakt door onder andere marktwaardeontwikkelingen van ons vastgoed in exploitatie.
Onroerende zaken in exploitatie
De onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verhuur, worden gewaardeerd tegen de reële
waarde uitgedrukt in de marktwaarde in verhuurder staat. SallandWonen hanteert de full-versie van het
‘Handboek modelmatig waarderen’ voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat. Een
totaaloverzicht van de gehanteerde parameters komt terug in de grondslagen van de jaarrekening.
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 waardeveranderingen.
In de jaarrekening 2019 is voor zeven projecten een bedrag van € 8,9 miljoen aan onrendabele
investeringen opgenomen:
Oudheidkamer in Wijhe, € 0,5 miljoen
Hartkampschool in Raalte, € 0,4 miljoen
Zonnekamp in Olst, € 0,1 miljoen
De Ware in Raalte, € 1,2 miljoen
Haarstraat in Heino, € 0,4 miljoen
De Maten in Raalte, € 3,0 miljoen
Westdorp in Raalte, € 3,3 miljoen
Voor deze onrendabele investeringen is een voorziening onrendabele investeringen opgenomen.
In 2019 zijn 14 eenheden in het transformatie project Werfhorst opgeleverd, waarvoor in de afgelopen
jaren een onrendabele top is genomen van 1,7 miljoen. Daarnaast zijn 4 woningen in de Veldegge in
Heeten opgeleverd.
Resultaat verkopen
In 2019 zijn 31 huurwoningen en 1 grondpositie regulier verkocht. Het verkoopresultaat is opgenomen
onder de post netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille.
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 2019 is er voor € 0,5 miljoen aan eigen productie geactiveerd onder de post activa in
ontwikkeling.
Vermogen
Eigen vermogen
Het groepsvermogen van SallandWonen is in 2019 met € 36,1 miljoen toegenomen tot € 549 miljoen.
De solvabiliteit op basis van marktwaarde bedraagt 74%. Dit verschil wordt veroorzaakt door de
marktwaardeontwikkelingen van ons vastgoed in exploitatie.
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
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Het jaar 2019 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van
2018. 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 € 35,8 miljoen gegroeid naar € 727 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 5,2%.
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 economische ontwikkelingen in Nederland en de lage rentestand zijn hier
medebepalende factoren in.
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 2018 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee gaven 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.
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het
vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2019 is in totaal € 373 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de
herwaarderingsreserves begrepen (2018: € 347 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 (complexgewijze) verkoop of
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren, zijn
beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en
ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB-)huurwoningen. Omdat het 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 beheerlasten 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 € 395 miljoen. Het
verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
Tabel: Marktwaarde versus beleidswaarde 2019 (€) (x 1.000)

DAEB
Marktwaarde
Afslag wegens beschikbaarheid
Afslag wegens betaalbaarheid
Afslag wegens kwaliteit
Afslag wegens beheer
Maatschappelijke bestemming
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-5.253
262.082
133.645
4.104
394.578

Niet-DAEB
40.351
2.086
5.798
2.997
137
11.018
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Beleidswaarde

291.904

29.333

Dit betekent dat circa 72% 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 2019. Gebeurtenissen die plaatsvinden na balansdatum
maar geen impact hebben op de jaarrekening worden vermeld in de jaarrekening en het
bestuursverslag. De uitbraak van het coronavirus kwalificeert als gebeurtenis na balansdatum. De
effecten voor ons zijn toegelicht in de continuïteitsparagraaf
Continuïteit
In maart 2020 is de impact van COVID-19 op Nederland en de rest van de
wereld enorm geworden. Op dit moment is het lastig een gedetailleerde impactanalyse te
maken voor SallandWonen. Wel achten wij de continuïteitsveronderstelling voor de
jaarrekening passend. Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct
voor de hand. De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid. Het onroerend goed is
normaal gesproken courant en waardevast en de financiële ratio’s zijn goed en bieden de
vereiste veiligheidsbuffers. Zo nodig kan getemporiseerd worden in onderhouds- en
investeringsuitgaven om de uitgaande kasstroom en verzwaring van de financieringslast te
beperken. Ook zijn er mogelijkheden om te krimpen in flexibele kosten. Voor nu is het nog
te vroeg om te kunnen melden welke maatregelen voor ons het best passend zijn. De door
ons ingenomen schattingen in de jaarrekening achten wij nog steeds passend.
Lang vreemd vermogen en financieringspositie
SallandWonen heeft een totale langlopende schuld van € 168,6 miljoen met een gemiddeld
rentepercentage van 3,0%. De gemiddelde schuld per gewogen vge bedraagt € 30.953 (2018:
€ 31.065).
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 meerjarenbegroting is rekening gehouden met
herfinanciering van bestaande leningen en het aangaan van nieuwe leningen in verband met
investeringen.
In 2019 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 WSW, voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid.
Tabel: Vervalkalender leningen 2019 gespecificeerd

(Bedragen x € 1.000)
Te muteren lening bedrag

Conversie 2019
11.667

Aflossing 2019
15.299

Totaal
26.966

Aantal leningen huidig jaar
Aantal leningen geweest

2
2

6
6

8
8

Aantal leningen resterend
% van leningportefeuille 2018 dat muteert

7

9

15

Tabel: Vervalkalender leningen toekomst

(Bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Leningen met renteconversie

10.000

23.695

15.926

15.000

10.000

Leningen met complete aflossing

5.380

-

-

-

-

1

7

5

2

1

Aantal leningen met renteconversie
Aantal leningen met complete aflossing
% van leningportefeuille 2018 dat muteert
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1

-

-

-

-

8,6

13,3

9,0

8,4

5,6
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Tabel: Nieuw aangetrokken leningen met storting in 2019

Lening
nummer
2-30253

Contractdatum

Geldgever

Rentepercentage

Hoofdsom
5.000.000

Datum eerste
herziening
10-12-2021

Looptijd
in jaren
9

01-08-2019

NWB Bank

2-20252

16-12-2019

NWB Bank

40-113046

01-10-2019

BNG Bang

1-maands Euribor
met een opslag van
30 basispunten
1-maands Euribor
met een opslag van
30 basispunten
0,56%

5.000.000

20-12-2028

9

5.000.000

-

16

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 kunnen plaatsvinden, zijn investeringen in vastgoed,
vastgoedontwikkeling en het exploiteren van vastgoed passend binnen het kader van de Herziene
Woningwet. Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-methode op basis van
de nettovermogenswaarde. Om de activiteiten binnen de nevenstructuur te financieren zijn onderling
leningen aan elkaar verstrekt.
Tabel: Overzicht verstrekte leningen aan dochterondernemingen

Geldgever
SallandWonen
Het Saalien
Holding BV

Geldnemer

Rentepercentage

Ingangsdatum

Einddatum

Hoofdsom

Het Saalien
Holding BV
Het Saalien
Ontwikkeling BV

Euribor + 1,5%

30-06-2015

30-06-2029

450.000

Euribor + 1,5%

30-06-2015

30-06-2029

450.000
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Tabel: Deelnemingen nevenstructuur

Naam van de
verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire
doelstelling

Het Saalien Holding
BV
BV
Raalte
Het onderbrengen
van commerciële
activiteiten in de
verbindingen en de
risico’s voor de TI te
beperken.
Deelname Het
Saalien
Ontwikkeling BV en
Het Saalien Ontabe
BV.
Integrale
consolidatie

Het Saalien Ontabe
BV
BV
Raalte
Ontwikkeling
opstallen Aberson te
Olst samen met
Nisamol BV via de
Vof Olst Oost.

Het Saalien
Ontwikkeling BV
BV
Raalte
Commerciële
projectontwikkeling.

Deelname Vof OlstOost.

Afwikkelen project
Kiezebos III.

Ontwikkeling
opstallen Aberson te
Olst

Integrale
consolidatie

Integrale
consolidatie

Integrale
consolidatie

1.869

871

987

20

Balanstotaal
Resultaat boekjaar
Corporatiebelang

2.319
24
100%

871
5
100% via Het
Saalien Holding BV

1.436
27
100% via Het
Saalien Holding BV

Wijze en mate van
bestuurlijke
zeggenschap

Het bestuur wordt
gevormd door
Stichting
SallandWonen
welke 100%
zeggenschap heeft.
Intern toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.
450 vanuit Salland
Wonen
Periodieke
rapportage

Het bestuur wordt
gevormd door Het
Saalien Holding BV,
welke 100%
zeggenschap heeft.
Intern toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.

Het bestuur wordt
gevormd door Het
Saalien Holding BV,
welke 100%
zeggenschap heeft.
Intern toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.

-

450 vanuit Het
Saalien Holding BV
Periodieke
rapportage

1.438
-14
50% via Het Saalien
Holding BV/ Het
Saalien Ontabe BV
Het bestuur wordt
gevormd door Het
Saalien Ontabe BV
en Nisamol BV,
welke elk 50%
zeggenschap
hebben. Intern
toezicht vindt plaats
via Nisamol BV.
-

Activiteiten
verslagjaar

Consolidatie met
corporatie
Financiële gegevens
x €1.000
Eigen vermogen

Waarde verstrekte
leningen
Risicobeheersing

Periodieke
rapportage

Vof Olst Oost
Vof
Wilp
Ontwikkeling
opstallen Aberson te
Olst.

Periodieke
rapportage

Vereniging van Eigenaren
SallandWonen doet de administratie en het beheer van zeven Verenigingen van Eigenaren (VvE) en bij
drie VvE’s zijn wij deelnemer.
Participatie Vereniging van Eigenaren
In het verslagjaar hebben voor de volgende VvE’s de reguliere vergaderingen plaatsgevonden:
• VvE Haverakker in Heino
• VvE Het Landhuis in Olst
• VvE Kortricklaan 54 – 72 (even nummers) in Olst
• VvE Kortricklaan 130 – 148 (even nummers) in Olst
• VvE Bouwhuisplein in Broekland
• VvE Hoek Langstraat Kerkstraat in Wijhe.
SallandWonen neemt deel in de overige VvE’s, hier hebben echter geen vergaderingen van
plaatsgevonden. Per 31 december 2019 is de VvE Aardehuizen in Olst opgeheven.
Bij de Haverakker en Westervoorde heeft SallandWonen een 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 VvE’s 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 vooralsnog zo.
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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.
Tabel: VvE’s

Naam van de
verbinding

VvE Jan
Schamhartstraat 2
Vereniging
Olst

VvE
Bouwhuisplein

Vereniging
Olst

VvE Jan
Schamhartstraat 1-3
Vereniging
Olst

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschapp
elijke belangen
van de
eigenaren
Beheer app.
complex
Nee

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschapp
elijke belangen
van de
eigenaren
Beheer app.
complex
Nee

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschapp
elijke belangen
van de
eigenaren
Beheer app.
complex
Nee

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschapp
elijke belangen
van de
eigenaren
Beheer app.
complex
Nee

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschapp
elijke belangen
van de
eigenaren
Beheer app.
complex
Nee

Financiële
gegevens
x € 1.000
Eigen vermogen

57

59

77

193

6

Balanstotaal
Jaaromzet

59
19

61
31

77
36

193
42

6
5

Corporatiebelang

53%

55%

75%

60%

50%

Wijze en mate van
bestuurlijke
zeggenschap

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen
en 6 eigenaren.
SallandWonen
heeft 53%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.
10

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen
en 1 eigenaar.
SallandWonen
heeft 55%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.
19

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen.
SallandWonen
heeft 75%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen.
SallandWonen
heeft 60%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen.
SallandWonen
heeft 50%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.

35

42

2

2

3

2

2

1

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire
doelstelling

Activiteiten
verslagjaar
Consolidatie met
corporatie

Geldstromen van
corporatie naar
verbinding
Doorberekende
kosten aan de
verbinding
Risicobeheersing

VvE app.
Complex
Haverakker
Vereniging
Heino
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VvE Het
Landhuis

Vereniging
Broekland
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Naam van de
verbinding

VvE
Kortricklaan
130 t/m 148
even nummers
Vereniging
Olst

VvE Koningsspil
carports

VvE Hoek
Langstraat
Kerkstraat

Vereniging
Olst

VvE
Kortricklaan 54
t/m 72 even
nummers
Vereniging
Olst

Vereniging
Raalte

Vereniging
Wijhe

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van
de eigenaren
Beheer app.
complex

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van
de eigenaren
Beheer app.
complex

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van
de eigenaren
Beheer app.
complex

Regelen
onderhoud
parkeerplaatsen van
huurders

Nee

Nee

Nee

Beheer
parkeerplaatse
n
Nee

Regelen
onderhoud
appartementen
-gebouw en
andere
gemeenschappelijke
belangen van
de eigenaren
Beheer app.
complex

Financiële
gegevens
x € 1.000
Eigen vermogen

19

21

1

31

4

Balanstotaal
Jaaromzet

19
8

22
8

1
9

31
6

4
4

Corporatiebelang

33%

40%

27%

14%

66%

Wijze en mate van
bestuurlijke
zeggenschap

SallandWonen
heeft 33%
zeggenschap
en is lid van de
VvE.

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen.
SallandWonen
heeft 27%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.

SallandWonen
heeft 14%
zeggenschap
en is lid van de
VvE.

SallandWonen
heeft 50%
zeggenschap
en is lid van de
VvE.

Geldstromen van
corporatie naar
verbinding
Doorberekende
kosten aan de
verbinding
Risicobeheersing

3

Bestuur wordt
gevormd door
SallandWonen
en 1 eigenaar.
SallandWonen
heeft 40%
zeggenschap in
de VvE. Intern
toezicht vindt
plaats door
SallandWonen.
3

2

1

5

-

2

2

-

2

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Begroting en
jaarrekening

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Statutaire
doelstelling

Activiteiten
verslagjaar

VvE gebouw
Olsterhof 2,4,
en 6

Consolidatie met
corporatie
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11. HUURDERSVERENIGINGEN
Er zijn twee huurdersverenigingen actief in ons werkgebied: Huurders Vereniging Salland (HVS) en
Huurders Belang Salland (HB Salland). 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 huurdersverenigingen heeft, apart van elkaar, een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Ook
hebben wij diverse beleidsonderwerpen besproken tijdens gezamenlijke overleggen, zoals:
• de actualisatie van het portefeuilleplan
• communicatie en klachtenafhandeling
• wijziging in doelgroeplabeling
• huurverhoging en bevriezing.
In 2019 hebben we samen met de huurdersorganisaties voor het eerst een themadag georganiseerd. In
het ochtendprogramma stonden de onderwerpen samenwerking en participatie centraal. De
Woonbond was hierbij uitgenodigd om mee te praten. In het middagprogramma hebben we gesproken
over de actualisatie van het portefeuilleplan en het nieuw op te stellen strategisch plan van
SallandWonen. Vanuit de huurdersorganisaties werd hierbij onder meer aandacht gevraagd voor
leefbaarheid, creatieve instrumenten om in te spelen op actualiteiten, de doelgroep die iets meer
verdient (maar nu niet makkelijk kan doorstromen naar koop) en het op peil brengen en houden van
de kwaliteit van het bezit. We kijken positief terug op deze dag en hebben afgesproken dit in 2020 te
herhalen.
We zijn daarnaast op uitnodiging bij de algemene ledenvergadering van de HVS aanwezig geweest om
uitleg te geven over het huurbeleid en de oorzaak van het voorkomen van verschillen in huurprijzen in
één en hetzelfde complex.
De huurdersverenigingen gaven tijdens de visitatie aan zij tevreden zijn over de prestaties van
SallandWonen ten aanzien van de beschikbaarheid van de woningvoorraad. Zij geven aan dat
SallandWonen maatregelen heeft genomen om de doorstroming in de bestaande woningvoorraad te
bevorderen en dat de corporatie zich waar mogelijk heeft ingezet voor het realiseren van nieuwbouw.
SallandWonen zet met de nieuwbouw in op de veranderende kwalitatieve vraag en het voorzien in de
lokale behoeften.
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12. VERSLAG VAN ONDERNEMINGSRAAD
Voor dit verslag ligt de verantwoordelijkheid bij de ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming, dit zijn zowel
medewerkers als managers. 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:
• instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden
• adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen
• informatierecht over relevante zaken van de onderneming.
De taken en verantwoordelijkheden van de OR staan beschreven in het reglement Ondernemingsraad.
De OR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
Op 1 januari 2019 bestond de OR van SallandWonen uit 5 gekozen medewerkers:
• Ingrid Willems, voorzitter (Bedrijfsvoering)
• Martin Wichers Schreur, vicevoorzitter (Vastgoed)
• Manon Westrik, secretaris (Bedrijfsvoering)
• Marco Revenberg, lid (Vastgoed)
• Sophia Rikhof, lid (Wonen).
Per 1 december 2019 is Sophia Rikhof met pensioen gegaan. Zij is vervangen door Niels Veldhuis
(Wonen), hij was de eerst gekozene op de lijst van de verkiezingen die voor het laatst in 2018 zijn
gehouden.
De OR is in het verslagjaar zeven keer bij elkaar geweest voor een formeel overleg met de directeurbestuurder. Ter voorbereiding op de officiële overleggen is er iedere keer een vooroverleg geweest,
daarnaast zetten de OR leden zich tussentijds actief in op lopende zaken. Een delegatie van de RvC is
bij het laatste overleg van 2019 aangeschoven.
Op 30 september hebben de OR en directie een gezamenlijke heidag georganiseerd. Er is gesproken
over de huidige en gewenste samenwerking tussen directie en OR, dit heeft geleid tot enkele structurele
afspraken. Daarnaast hebben we gespard over samenwerking tussen afdelingen binnen de organisatie.
De OR heeft op 21 november een cursusdag gehad waarbij diverse onderwerpen aan bod zijn
gekomen: ontwikkelingen (wet- en regelgeving), stand van zaken OR en SallandWonen, samenwerking
bestuur en de OR, SPP, communicatie met de achterban etc.
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 specifieke onderwerpen en
door ‘Nieuws uit de OR’ standaard op de agenda van de werkoverleggen te zetten.
In 2019 heeft de OR over diverse onderwerpen haar advies, instemming of zienswijze gegeven.
Onderstaand overzicht zijn de instemmingsaanvragen van 2019 benoemd:
Tabel: Behandelde onderwerpen door OR

Onderwerp
Protocol omgaan met ongewenst gedrag
Risico- inventarisatie & evaluatie
Verzuimprotocol
Integriteitscode
Personeelshandboek
Introductiebeleid
Complimentenregeling
Arbobeleid
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Reactie OR
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Ter instemming aan OR voorgelegd
Ter instemming aan OR voorgelegd
Ter instemming aan OR voorgelegd
Ter instemming aan OR voorgelegd

–
–
–
–

loopt nog
loopt nog
loopt nog
loopt nog
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13. VERSLAG VAN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Voor dit verslag ligt de verantwoordelijkheid bij de raad van commissarissen
Samenstelling
De samenstelling van de RvC was in 2019 als volgt:
Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:
Vergoeding 2019:
PE-punten 2019

Mevrouw Buijs (vrouw, 1954)
Op voordracht van de huurders
Voorzitter per 1 april 2017
Lid Selectie- en remuneratiecommissie vanaf 1 juli 2017
1 november 2013
1 november 2021
Niet herbenoembaar
€ 14.100,7

Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

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 musea objecten

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie
Benoemd:
Aftredend:

De heer Veenstra (man, 1963)
Vice-voorzitter per 1 april 2017
Lid auditcommissie
1 juni 2015
1 juni 2023
Niet herbenoembaar
€ 10.000,6
Financieel
Volkshuisvesting
Algemeen directeur NV Rendo Holding in Meppel
- Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Vechthorst in Nieuwleusen

Vergoeding 2019:
PE-punten 2019:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:
Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:
Vergoeding 2019:
PE-punten 2019:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:
Vergoeding 2019:
PE-punten 2019:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:
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De heer Niehof (man, 1972)
Op voordracht van huurders
Lid
Voorzitter auditcommissie
1 november 2013
1 november 2021
Niet herbenoembaar
€ 9.700,39
Financieel economisch
Manager Bedrijfsvoering ProWonen Borculo
Directeur van Niehof Financial Consultancy BV in Oldenzaal
- Parttime docent Bestuurlijke Informatie Verzorging aan Nyenrode
Business Universiteit
Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen in Oldenzaal
De heer Faber (man, 1960)
Lid
Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie tot 1 juni 2019
1 juni 2015
1 juni 2019
€ 4.042,5
HRM
Bedrijfskundig
Bestuurlijk
Directeur (DGA) FlowPeople B.V. in Almelo
- Lid initiatiefgroep De Nieuwe Liefde Almelo

59 van 117

Naam:
Rol in de RvC:
Commissie:
Benoemd:
Aftredend:
Vergoeding 2019:
PE-punten 2019:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

Naam:
Rol in de RvC:
Commiissie:
Benoemid:
Aftredend:
Vergoeding 2019:
PE-punten 2019:
Aandachtsgebied:
Functie:
Nevenfuncties:

De heer van Proosdij (man, 1966)
Lid
1 juli 2018
1 juli 2022
Herbenoembaar
€ 8.700,21
Vastgoed
Hoofd Vastgoed & Facilitair Bedrijf 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
Mevrouw de Bruijn (vrouw, 1963)
Lid
Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie
1 juni 2019
1 juni 2022
Herbenoembaar
€ 5.075,4
Bestuurlijk
Human Resource management
- Lid Raad van Bestuur Carint-Reggeland Groep
- Lid Bestuur WGV, werkgeversvereniging Oost
- Lid Bestuur TZA, technologie en zorg academie
- Lid Bestuur Leonardus Hospice

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 2019 heeft de heer Faber aangegeven niet te kiezen voor
een tweede termijn als commissaris toen zijn vierjaarperiode ten einde liep. Na een positief verlopen
benoemingstraject, waarbij een open werving heeft plaatsgevonden heeft de Raad mevrouw De Bruijn
aangesteld als lid van de RvC. Deze vacature was geen zogenaamde huurderscommissaris, maar bij de
selectiegesprekken hebben de Ondernemingsraad en de huurderorganisaties desondanks een actieve
rol vervuld. Mevrouw De Bruijn voldoet met haar achtergrond als bestuurder aan het wervingsprofiel
gericht op specialisme HRM en organisatieontwikkeling.
De samenstelling van de RvC gedurende het verslagjaar was evenwichtig. Er is gekeken 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 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-todate. De leden hebben in het verslagjaar voldaan aan het Reglement Permanent Educatie van de VTW.
Functie
De RvC houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij
SallandWonen. De RvC vervult primair de toezichthoudende en adviserende functie (beleidstoetsing) en
vervult de rol van werkgever en sparringpartner van de bestuurder.
Toezicht en advisering richten zich op:
- realiseren van de doelstellingen van de stichting
- strategie en risico’s van de ondernemingsactiviteiten
- opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
- financiële verslaggevingsproces en naleving van de wet- en regelgeving
- kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
- risicomanagment en de interne beheersing van de verbindingen
- 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. De RvC heeft in 2019 zeven keer regulier vergaderd.
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Functioneren bestuurder
Het functioneren van de bestuurder is dit jaar twee keer besproken met de RvC. Er zijn in het begin van
het verslagjaar opnieuw resultaatafspraken gemaakt. Het beoordelingsgesprek in december heeft
mede plaatsgevonden aan de hand van feedbackkaartjes uitgedeeld aan diverse medewerkers. 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 van SallandWonen en de strategische doelstellingen.
Toezichtvisie
De RvC heeft een toezichtvisie opgesteld. In 2019 is expliciet de samenwerkingsrelatie besproken tijdens
de zelfevaluatie. Daarnaast heeft de voorzitter van de RvC de toezichtvisie en werkwijze van de RvC bij
een lean-bijeenkomst besproken met alle medewerkers.
Toezichtkader
Als toezichtkader voor het uitvoeren van de taken hanteert de RvC:
- Woningwet
- Governancecode 2015, versie juli 2017
- Van kracht zijnde statuten en reglementen van SallandWonen
- Strategisch Plan 2021, genaamd ‘Omdat goed wonen belangrijk is’
- Toezichtvisie RvC en bestuur SallandWonen
- Jaarplan/jaarbegroting 2020
- Meerjarenbegroting 2020-2024
- Maatschappelijke resultaten volgens de Aedesbenchmark en de visitatie
- Oordeel van de externe toezichthouders, via oordeelsbrief 2019
- Tertaalrapportages
- Beleidsvisie samenwerken met belanghouders.
Dit toezichtkader gebruikt de RvC 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
- De grondposities
- De fiscale strategie
- De managementletter en het controleverslag accountant
- De financiële meerjarendoorrekening 2019-2023
- De meerjarenbegroting 2020-2024
- Het WSW beoordelingskader risico’s
- Portefeuilleplan 2015-2025
- Management Control framework, waaronder risicomanagement
- Tax Control framework
- Prioriteren risico’s aan de hand van het vastgestelde risicomanagement.
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. Een corporatie die in staat is om haar
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maatschappelijke taak op korte en langere termijn te vervullen. Het WSW en de Aw komen ook tot die
conclusie.
Taak en werkwijze
Om de beleidstoetsende 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. De RvC heeft overleg gevoerd met diverse belanghebbenden tijdens diverse informele
bijeenkomsten, zoals oplevering van projecten (groot onderhoud en nieuwbouw/transformatie). In 2019
heeft een grote feestelijke uitgebreide belanghoudersbijeenkomst plaats gevonden in verband met 100
jaar sociale volkshuisvesting in Salland. Tijdens deze bijeenkomst heeft SallandWonen zich opnieuw
aan haar belanghebbenden in haar omgeving gepresenteerd. Onder het motto ‘verleden, heden,
toekomst’ zijn de banden met de onderwijssinstellingen aangehaald.
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 zeven maal een reguliere
vergadering gehad. Geen van de leden is in het verslagjaar frequent afwezig geweest bij
vergaderingen. In de vergadering waarin de jaarrekening 2018 is goedgekeurd, waren de accountant
en de interne controller aanwezig. Tussentijds ontvangt de RvC per mail of schriftelijk informatie over
relevante onderwerpen. De leden zijn regelmatig aanwezig bij formele en informele bijeenkomsten van
de organisatie. De voorzitter van de RvC heeft tijdens een personeelsbijeenkomst de medewerkers van
de organisatie uitleg gegeven over het werk van de RvC. Daarnaast is de voorzitter van de RvC
aanwezig geweest bij een avond voor woningtoewijzing aan nieuwe huurders van een kantoorgebouw
omgebouwd tot een appartementengebouw.
In het verslagjaar is een themabijeenkomst geweest over integriteit en fraude onder leiding van een
specialist van BDO Advisory. De conclusie was dat integriteit samenvalt met bewustwording en open en
transparant handelen en dat dat nooit mag verslappen. Ten aanzien van frauderisico was de
belangrijkste conclusie het belang van aandacht voor een open cultuur binnen de organisatie, waarbij
dilemma’s besproken worden. De RvC waardeert de inzet van de organisatie in het kader van het
speciaal voor dit soort issues in het leven geroepen “jaar van het contact”.
De twee huurderscommissarissen hebben een gesprek gehad met de huurdersorganisaties en de
Selectie- en remuneratiecommissie heeft met de Ondernemingsraad gesproken tijdens een reguliere
OR-vergadering. De RvC ervaart deze gesprekken als prettig en open en waardeert de kritische
opstelling van zowel OR als huurdersorganisaties. In 2019 is afgesproken dat er in 2020 een
zogenaamde brede ontmoeting belegd wordt aan de hand van het thema leefbaarheid met RvC,
huurdersverenigingen, OR en gemeenten. Dit alles in het kader van het nieuw op te stellen strategisch
plan van SallandWonen. Als deze bijeenkomst een succes wordt, zals dit zeker worden herhaald.
Educatie
De leden van de RvC namen kennis van de belangrijkste publicaties van Aedes en VTW. In het kader
van permanente educatie (PE) woont de RvC seminars bij van de VTW en andere aanbieders.
Accountant
Sinds 2013 is de externe accountant BDO Audit & Assurance actief. Evaluatie van de accountant vindt
jaarlijks plaats. Het contract met BDO is verlengd voor de periode 2019 tot en met 2021. De huidige
audit partner voert de controle over het boekjaar 2019 uit. Daarna zal op basis van een door de RvC
vastgestelde profielschets een andere partner van BDO deze rol overnemen.
Besluiten van de RvC 2019
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar zelf besluiten genomen, (voorgenomen) besluiten van de
bestuurder goedgekeurd en diverse andere relevante onderwerpen besproken.
-

Vergoeding voor de leden van de Raad is standaard 80% van de vergoeding ten opzichte van de
maximale VTW beroepsregel die op dat moment geldt.
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-

Besluit tot benoeming van mevrouw De Bruijn per 1 juni 2019 tot lid van de RvC van SallandWonen
voor een periode van vier jaar.
Herbenoeming mevrouw Kool als directeur-bestuurder en de heer Veenstra als lid van de RvC voor
een periode van vier jaar.
Decharge directeur-bestuurder over het gevoerde beleid in 2018.

Goedkeuring van de Raad in 2019
Diverse projecten zoals groot onderhoud De Maten (Raalte), nieuwbouw De Haarstraat (Heino),
groot onderhoud Westdorp (Raalte)
Financieel jaarplan 2020, inclusief mandatering van de bestuurder voor diverse vastgoedprojecten
met een totale investering van minder dan 3 miljoen per project.
MJB 2020-2024
MJB-nevenstructuur 2020-2024
Treasury jaarplan 2020
Financieringsstrategie 2020
Controleplan BDO 2019
Treasurystatuut oktober 2019
Governance agenda 2020
Geactualiseerd integriteitsbeleid
Bod aan de gemeenten
Jaarverslag inclusief jaarrekening 2018
Remuneratierapport 2018
Besproken onderwerpen 2019
Stand van zaken herontwikkeling Aberson terrein
Basiswoning/”buitengewoonthuiswoning”
Aanbesteding Slokker Innovate en vervolg opdrachtverlening aan Aannemersbedrijf Valk
WSW-oordeelsbrief financial en business risks
Tertaalrapportages
Remuneratieverslag
WSW-borgingsplafond
Verslag beoordelingsgesprek van de directeur-bestuurder
Tekst jaarverslag RvC gedeelte
Accountantsverslag
Strategische monitor
Notitie ketensamenwerking
Rapportage woonruimteverdeling
Stand van zaken van de organisatie (iedere vergadering een update)
Diverse personele dossiers
Toekomst Kulturhus Raalte
Jaaroverzicht klachtenadviescommissie
Notitie risicomanagement
Visitatie
Financiële doorrekening 2019-2023
Prestatieafspraken
Managementletter BDO
Monitor doelen en resultaten strategisch plan
Zelfevaluatie
Het eigen functioneren van de Raad is in december 2019 besproken. De voorzitter van de RvC heeft de
zelfevaluatie begeleid. Tijdens de evaluatie zijn de thema’s: taakopvatting RvC, samenwerking tussen
de RvC en de bestuurder, teamontwikkeling RvC, invulling van de RvC rollen en de verbinding met de
stakeholders besproken. De zelfevaluatie wordt ervaren als een goed moment om de wijze van toezicht
en het goed onderling functioneren verder aan te scherpen. Op basis van deze zelfevaluatie zijn enkele
verbeterpunten benoemd die terugkomen in de vergaderingen van de RvC. De bestuurder heeft een
deel van de bijeenkomst bijgewoond.
Visitatie
De visitatiecommissie beoordeelde hoe actief, zorgvuldig en transparant de Raad van Commissarissen
vorm geeft aan zijn functie als toezichthouder van SallandWonen. In 2019 heeft de visitatie
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plaatsgevonden. De rol van de commissarissen is beoordeeld met een 8,0. Dit vanwege de visie op zijn
rol als toezichthouder, de aandacht voor het borgen van maatschappelijke doelen, zijn actieve rol, zijn
berokkenheid bij de volkshuisvestelijke opgave en de zichtbaarheid in het lokale netwerk.
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.
Honorering Raad van Commissarissen
In 2019 is gesproken over de beloningssystematiek van de leden van de RvC. Besloten is deze te
wijzigen en de beloning vast te stellen op 80% van het maximum van door de VTW gehanteerde norm.
De jaarlijkse indexaties die VTW toepast worden door de RvC overgenomen.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de vicevoorzitter en gewone leden in de vergoeding.
De additionele vergoeding voor commissieleden blijft gehandhaafd. Met deze beloningssystematiek
blijven de vergoedingen in lijn met de Wnt en de VTW-regeling.
Commissies
De RvC heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van de diensten van de Selectie- en
remuneratiecommissie en van de Auditcommissie.
Remuneratiecommissie
De RvC is verantwoordelijk voor de eigen continuïteit. Het garanderen van een evenwichtige
samenstelling voor wat betreft profielen is van groot belang. Daarnaast heeft de RvC ook een
werkgeversrol. De hiervoor te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd door de
remuneratiecommissie. Gedurende 2019 heeft de voorzitter, de heer Faber afscheid genomen van
SallandWonen. Zijn vervanger in de RvC, mevrouw de Bruijn is hem opgevolgd als voorzitter. De
samenstelling van de remuneratiecommissie per 31 december 2019 is als volgt:
- mevrouw de Bruijn, 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
- doen van een voorstel over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvC en bestuur
- doen van een voorstel aan de RvC over het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de
directeur-bestuurder van SallandWonen, ter vaststelling door de RvC
- voeren van het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder
- voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek over het functioneren van de RvC en de
afzonderlijke leden
- bespreken van de governance-agenda
- opstellen van een remuneratierapport.
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De remuneratiecommissie is in het verslagjaar tweemaal bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen
zijn besproken:
- remuneratierapport 2018
- opleidingsbehoefte bij RvC-leden en PE-punten
- decharge directeur-bestuurder op basis van jaarrekening
- herbenoeming directeur-bestuurder
- werving en de herbenoeming van een commissaris
- integriteitsbeleid (update) en voorbereiding themabijeenkomst integriteit
- governance agenda
- verbeterpunten uit de zelfevaluatie RvC 2018 en voorbereiden zelfevaluatie 2019
- beloningsbeleid RvC leden.
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 auditcommissie per 31 december
2019 is als volgt:
- de heer Niehof, voorzitter
- de heer Veenstra, lid.
Namens SallandWonen nemen de volgende mensen deel aan de audit bijeenkomsten:
- 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 2019 vier keer bijeengekomen tijdens reguliere vergaderingen. De
auditcommissie heeft in het verslagjaar gesproken met de accountant. Hierbij was de directeurbestuurder deels niet aanwezig.
De volgende onderwerpen zijn in de auditcommissie besproken:
managementletter 2018
borgingsplafond WSW
risicoscore WSW
tertaalrapportages
accountantsverslag 2018
jaarrekening en jaarverslag 2018
investeringsprojecten
financiële doorrekening 2019-2023
risico-inventarisatie WSW-risicobeoordelingsmodel 2019
evaluatie controlerend accountant
treasurystatuut
jaarplan 2020
meerjarenbegroting 2020-2024 inclusief nevenstructuur
treasuryjaarplan 2020
financieringsstrategie
mandaat projecten 2020
monitor strategische doelstellingen
kwaliteitstoets meerjarenbegroting
mogelijke aankoop woningen collega-corporatie.
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 directeur-bestuurder heeft hierover
gedurende het verslagjaar verslag uitgebracht. De RvC heeft de jaarstukken en de
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meerjarenbegrotingen van de verbindingen goedgekeurd. De RvC onderkent de risico’s die kunnen
voortvloeien uit de verbindingen.
De RvC aan het woord
•

"Ik vind de buitengewoon-thuis-woningen van Salland Wonen een goed voorbeeld van duurzaam
en efficiënt bouwen. Het is mooi dat de corporatie nieuwe wegen zoekt om de kosten laag te
houden.", Heleen Buijs, Voorzitter Raad van Commissarissen

•

''In 2019 vierde SallandWonen haar 100-jarig bestaan: een feestje waard! Ook in 2019 kunnen we
trots zijn op de prestaties van SallandWonen. Belangrijk aandachtspunt en actiepunt voor de
komende jaren, blijft de schaarste op de woningmarkt'', Eddy Veenstra, Vicevoorzitter Raad van
Commissarissen

•

“Het is goed om te zien dat we het ambitieniveau opgeschaald hebben. Ik heb er alle vertrouwen in
dat de organisatie deze ambitie samen met haar stakeholders gaat waarmaken. SallandWonen,
gewoon een mooi bedrijf!”, Roy Niehof, lid Raad van Commissarissen

•

“In het lokale netwerk levert SallandWonen in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen een
belangrijke bijdrage aan leefbaarheid in wijken en buurten.” Erwin van Proosdij, lid Raad van
Commissarissen

•

‘Ik zie aan alles dat Salland Wonen midden in de samenleving staat, zijn/haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt en open staat voor nieuwe ontwikkelingen. En daar in voorop loopt.
Daar ben ik super trots op!’, Heidi de Bruijn, lid Raad van Commissarissen en voorzitter Remuneratiecommissie vanaf
1 juli 2019

Ten slotte
De RvC ziet dat de organisatie een productief jaar heeft gehad, waar ook nog eens het 100-jarig
bestaan is gevierd. De RvC heeft stappen gezet in het verbeteren van haar functioneren en we ervaren
de beoordeling vanuit de visitatie als een enorme opsteker. Dit jaar hebben we extra energie gestoken
in onze relatie met de stakeholders en ook hebben we nadrukkelijk het contact gezocht met de
medewerkers. Deze gesprekken geven de RvC inzicht in de manier waarop de organisatie anticipeert
op de veranderingen en ontwikkelingen in het werkgebied en binnen de sector.
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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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

Handtekening

Mevrouw H.W.J. Buijs
Voorzitter

De heer E.R. Veenstra
Vicevoorzitter

De heer R. Niehof

De heer E. van Proosdij

Mevrouw H. de Bruijn

Raalte,
Raad van Commissarissen,

Datum: 21 april 2020
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VERKLARING VAN HET BESTUUR
(Statuten, artikel 25 lid 5)

Conform statuten, artikel 25 lid 1, heeft de bestuurder de jaarstukken over 2019 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: 21 april 2020

M. Kool
directeur-bestuurder
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14. JAARREKENING 2019
14.1 KENGETALLEN
Kengetallen
Aantal verhuureenheden
A. Zelfstandige wooneenheden in exploitatie
DAEB
Niet-DAEB
B. Onzelfstandige wooneenheden in exploitatie
Onzelfstandige wooneenheden DAEB
Intramuraal zorgvastgoed DAEB
Totaal woongelegenheden
C. Niet woongelegenheden
Garages niet-DAEB
Maatschappelijk onroerend goed DAEB
Befrijfsmatig onroerend goed niet-DAEB
Totaalaantal verhuureenheden
Diverse waarderingen (x € 1.000)
Marktwaarde gehele bezit
Beleidswaarde gehele bezit
Historische kostprijs gehele bezit
WOZ-waarde gehele bezit
Het verhuren van woningen
Actieve woningzoekenden
Aantal mutaties
Huurachterstand zittende huurders
Totaal te vorderen inclusief vertrokken huurders
Huurderving woningen en garages
Huurderving BOG/MOG/ZOG
Ratio’s
ICR (ongewogen)
LtV (op basis van beleidswaarde)
Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde)
Dekkingsratio (op basis van beleidswaarde)
Sturingsindicatoren
Netto geharmoniseerde bedrijfslasten
Huur DAEB per maand zelfstandige eenheid ultimo jaar
Huursom boven inflatie
Leefbaarheid per verhuureenheid
Passend toewijzen
Euro-norm
Overcompensatie
Gemiddelde leegstandsdagen
Gemiddelde leegstandsdagen bij mutatie
Mutatiegraad
Gemiddelde kosten per mutatie (woningen)
Aantal adressen waar zonnepanelen zijn geplaatst
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2019

2018

5.190
172
5.362

5.199
175
5.374

20
179
199
5.561

15
182
197
5.571

98
22
34
154
5.715

98
22
36
156
5.727

726.833
321.237
404.142
874.375

691.525
370.450
400.866
822.043

1.030
315
0,61%
1,42%
0,35%
1,08%

1.296
418
0,59%
1,34%
0,43%
0,96%

1,8
55,1%
42,2%
32,4%

2,2
48,0%
49,4%
25,7%

875
549
0,12%
106
99%
94-3-3
0
14
1
5,7%
1.018
249

780
545
0,14%
104
100%
94-4-2
0
13
2
7,5%
1.035
443
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14.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)
ACTIVA (bedragen x € 1.000)
VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
1. DAEB-vastgoed in exploitatie
1. niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal van vastgoedbeleggingen

2019

2018

686.482
40.351
1.506
2.487
730.827

652.006
39.519
310
2.501
694.336

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

7.547

7.937

Financiële vaste activa
5. Latente belastingvorderingen

1.677

1.724

740.051

703.997

1.001
74
1.075

1.003
79
1.082

390
20
228
638

357
27
605
989

11. Liquide middelen

4.866

3.954

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA

6.580

6.024

746.631

710.021

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
6. Vastgoed bestemd voor verkoop
7. Overige voorraden
Totaal voorraden
Vorderingen
8. Huurdebiteuren
9. Overige vorderingen
10. Overlopende activa
Totaal van vorderingen

TOTAAL VAN ACTIVA
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PASSIVA (bedragen x € 1.000)
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
12. Herwaarderingsreserves
13. Overige reserves
14. Resultaat na belastingen van het boekjaar

2019

2018

373.428
139.744
36.171

346.685
112.597
53.890

TOTAAL VAN EIGEN VERMOGEN

549.343

513.172

8.890
8.890

3.122
5.685
8.807

8.535
159.962
2.162
170.659

9.084
160.114
2.344
171.542

8.401
2.808

8.710
1.969

3.267

2.080

3.262
17.738

3.742
16.500

TOTAAL VAN VREEMD VERMOGEN

197.288

196.849

TOTAAL VAN PASSIVA

746.631

710.021

VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen
15. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
16. Latente belastingverplichtingen
Totaal van voorzieningen
Langlopende schulden
17. Schulden aan overheid
18. Schulden aan kredietinstellingen
19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Totaal van langlopende schulden
Kortlopende schulden
20. Schulden aan kredietinstellingen
21. Schulden aan leveranciers en handelskredieten
22. Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale
verzekeringen
23. Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden
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14.3 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
(Bedragen x € 1.000)
24. Huuropbrengsten
25. Opbrengsten servicecontracten
26. Lasten servicecontracten
27. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
28. Lasten onderhoudsactiviteiten
29. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

2019
38.117
1.122
-1.160
-3.487
-12.547
-5.974
16.071

2018
37.659
1.040
-1.021
-2.947
-12.252
-6.827
15.652

30. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
31. Toegerekende organisatiekosten
32. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

5.392
-384
-4.225
783

4.020
-327
-3.244
449

33. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
34. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-11.262
37.004
162
25.904

363
55.910
231
56.504

97
97

103
103

-293
-602

-306
-594

40. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
41. Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten

90
-5.723
-5.633

117
-6.178
-6.061

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

36.326

65.747

-155

-11.857

36.171

53.890

36. Opbrengst overige activiteiten
37. Kosten overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten
38. Overige organisatiekosten
39. Kosten omtrent leefbaarheid

42. Belastingen
TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN
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14.4 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019
Directe methode (bedragen x € 1.000)
Kasstroom operationele activiteiten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest
Saldo ingaande kasstromen

2019

2018

38.064
1.211
100
0
39.375

37.798
1.145
108
1
39.052

Erfpacht
Betalingen aan werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

17
3.954
9.099
6.343
4.084
125
5.853
5.147
34.622

19
3.871
8.388
6.507
4.713
113
6.250
1.549
31.410

TOTAAL VAN KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

4.753

7.643

Kasstroom (des) investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA

5.191
29
5.220

4.040
95
4.252

Nieuwbouw huur-, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering huur-, woon- en niet woongelegenheden
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
Nieuwbouw verkoop woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden VoV voor doorverkoop
Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden
Aankoop grond
Overige investeringen
Externe kosten bij verkoop
Totaal van verwerving van materiële vaste activa

3.507
3.044
22
161
79
1.139
100
8.052

2.248
3.917
182
-31
153
26
75
277
6.965

Ontvangsten verbindingen
Uitgaven verbindingen
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
TOTAAL VAN KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

64
64
0
-2.833

762
772
-10
-2.723

Kasstroom financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Aflossing geborgde leningen

8.000
-9.008

3.000
-8.764

TOTAAL VAN KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-1.008

-5.764

Geldmiddelen aan het begin van de periode
Kostroom operationele activiteiten
Kasstroom (des) investeringsactiviteiten
Kasstroom financieringsactiviteiten
Geldmiddelen aan het einde van de periode

3.954
4.753
-2.833
-1.008
4.866

4.797
7.643
-2.723
-5.764
3.954
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14.5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING IN DE JAARREKENING
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
vanuit 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 volkshuis-vesting (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, de handleiding functionele
indeling 2019 en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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 Vastgoedbeleggingen
• Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering, voor een
nadere toelichting zie 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.
Schattingswijzigingen
Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijzigingen plaatsgevonden inzake de
uitgangspunten voor de waardering van belastinglatenties als gevolg van tijdelijke verschillen in het
vastgoed bestemd voor exploitatie. In december 2019 is een handreiking gepubliceerd door Aedes
welke tot stand is gekomen in overleg tussen corporaties, externe toezichthouders en accountants. In
deze handreiking wordt een nadere uiteenzetting gegeven omtrent de interpretatie van de
verslaggevingsrichtlijnen voor belastinglatenties. Gelet op deze interpretatie van wet- en regelgeving,
hebben wij in 2019 de berekeningsperiode voor de waardering van de tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale waardering in het vastgoed in exploitatie naar oneindig aangepast. Als gevolg
van de schattingswijziging is het resultaat over 2019 5,6 miljoen hoger dan op basis van de in het
voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag.
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. Nieuwverworven 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.
SallandWonen, Jaarverslag 2019

74 van 117

Naast de toegelaten instelling zijn de volgende entiteiten in de consolidatie begrepen:
• Het Saalien Holding BV te Raalte (100%)
• Het Saalien Ontwikkeling BV te Raalte (100%)
• Het Saalien Ontabe BV te Raalte (100%)
• Vof Olst Oost te Twello (50%).
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.
Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening
Vastgoedbeleggingen
1. 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-DAEBvastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15
december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen, en gebaseerd 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 bedrijfs-onroerend 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. NietDAEB-vastgoed omvat overeenkomstig de eerdergenoemde 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.
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Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De
kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd met
eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van
de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. Reclassificatie van vastgoed in
ontwikkeling naar onroerende zaken in exploitatie geschiedt tegen de kostprijs verminderd met de
eventueel hierop reeds in mindering gebrachte voorziening voor onrendabele investeringen.
Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde,
overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit verband
verstaan de marktwaarde overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in
verhuurde staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
(RTIV) is deze marktwaarde bepaald conform het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde –
Actualisatie peildatum 31 december 2019, 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 cashflow methode).
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg
van de waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De waardevermindering of vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen’.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle
verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van
verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan
worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een
afzonderlijk waarderingscomplex.
Door exploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cashflow (‘DCF’)
methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige inkomende en
uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het door exploiteerscenario 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 door exploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van de
contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
Het door exploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar
bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt
verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast
naar de potentiële huur op basis van de markthuur of de maximale huur op basis van het
woningwaarderingsstelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde
opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens
contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de
veronderstelling van door exploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke
kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
alsmede voor studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het
door exploiteerscenario van toepassing.
Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig worden
verkocht. In tegenstelling tot het door exploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet
aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het
einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte
verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 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 door
exploiteerscenario.
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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:
Parameters woongelegenheden

2019

2020

2021

2022

2023 EV

Prijsinflatie

2,60%

1,30%

1,50%

1,80%

2,00%

Loonstijging

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

4,40%

3,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging

6,00%

4,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud EGW

1.452

1.452

1.452

1.452

1.452

Instandhoudingsonderhoud MGW

1.340

1.340

1.340

1.340

1.340

Mutatieonderhoud EGW

595

595

595

595

595

Mutatieonderhoud MGW

533

533

533

533

533

Mutatieonderhoud zorgeenheid extramuraal

570

570

570

570

570

Beheerkosten EGW

447

447

447

447

447

Beheerkosten MGW

439

439

439

439

439

Beheerkosten zorgeenheid extramuraal

405

405

405

405

405

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ)

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

Verhuurderheffing (% van de WOZ)

0,562%

0,562%

0,562%

0,563%

0,537%

1,0%

1,0%

1,2%

1,3%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

0-3 mnd.

0-3 mnd.

0-3 mnd.

0-3 mnd.

0-3 mnd.

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar –
zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar –
onzelfstandige eenheden
Huurderving (% van de huursom)
Mutatie leegstand
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)

In het door exploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale
huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager
dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en
de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor
splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten,
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de
berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters bedrijfsmatig en
maatschappelijk onroerend goed

2019

2020

2021

2022

2023 EV

Instandhoudingsonderhoud BOG (€ per m2)

5,60

5,60

5,60

5,60

5,60

2

6,80

6,80

6,80

6,80

6,80

9,40

9,40

9,40

9,40

9,40

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

Beheerkosten BOG (% markthuur)

3%

3%

3%

3%

3%

Beheerkosten MOG (% markthuur)

Instandhoudingsonderhoud MOG (€ per m )
2

Mutatieonderhoud BOG (€ per m )
2

Mutatieonderhoud MOG (€ per m )

2%

2%

2%

2%

2%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ)

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

Mutatie leegstand

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

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

2019

2020

2021

2022

2023 EV

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats (€)

52

52

52

52

52

Instandhoudingsonderhoud garagebox (€)

173

173

173

173

173
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Beheerkosten parkeerplaats (€)

27

27

27

27

27

Beheerkosten garagebox (€)

38

38

38

38

38

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

Verkoopkosten (€)

531

531

531

531

531

Mutatie leegstand

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ)

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

Parameters intramuraal zorgvastgoed

2019

2020

2021

2022

2023 EV

2

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Mutatieonderhoud (€ per m )

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

Beheerkosten (% markthuur)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ)

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

6 mnd.

Instandhoudingsonderhoud (€ per m )
2

Mutatie leegstand

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Inschakeling taxateur
Conform het waarderingshandboek dienen de onroerende goederen in exploitatie bij full-waardering
minimaal eens per drie jaar getaxeerd te worden door een onafhankelijke en ter zake deskundige
externe taxateur die is ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT –
www.nrvt.nl). Voor het verslagjaar 2019 heeft SallandWonen in overleg met de externe accountant en
taxateur besloten om het volledige bezit te taxeren. Voor de boekjaren 2020 en 2021 kan voor het
gehele bezit worden volstaan met een markttechnische update. 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.
Woongelegenheden
Vrijheidsgraad

Toelichting

Schematische vrijheid

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. De taxateur acht een
eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. De taxateur heeft op
complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte € 122-1.246.
Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. In enkele gevallen acht de taxateur een
modelmatige eindwaardeberekening conform het Handboek niet realistisch. In die gevallen is de
door de taxateur vastgesteld exit yield als vrijheidsgraad gehanteerd. Bandbreedte 4-12%.
Zowel de leegwaarde als de leegwaardestijging zijn als vrijheidsgraad gebruikt. De taxateur acht
een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. De taxateur heeft op
complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte 25.000 – 319.000
en 0-4%.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot
stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende
risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex een inschatting
gemaakt van de disconteringsvoet. Deze inschatting is vastgelegd in het dossier en op verzoek
verkrijgbaar. Bandbreedte 1-9%.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op
basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2019 beter passend. Bandbreedte € 0-2.234.
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.
Bandbreedte 0-14%.
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Markthuur (stijging)
Exit yield

Leegwaarde (stijging)

Disconteringsvoet

Onderhoud
Technische splitsingskosten
Mutatie- en verkoopkans
Bijzondere uitgangspunten
SallandWonen, Jaarverslag 2019

78 van 117

Erfpacht

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

BOG/MOG/ZOG

Onderhoud

Toelichting
Deze vrijheidsgraad is toegepast voor complex 105062401. Dit complex heeft een huurcontract
met een lineaire huur. Per jaar is de huur opgegeven door SallandWonen. De waardering is tot
stand gekomen middels de module “BOG I MOG I ZOG (harde huren)” van TMS.
De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. De taxateur acht een
eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. De taxateur heeft op
complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte 1-3%.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een modelmatige eindwaardeberekening
conform het Handboek niet realistisch. Door taxateur vastgestelde exit yields zijn als
vrijheidsgraad gebruikt. Bandbreedte 7-13%.
Deze vrijheidsgraad is niet van toepassing.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de
portefeuille van SallandWonen. Bandbreedte 6-11%.
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Technische splitsingskosten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Mutatie- en verkoopkans

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Bijzondere uitgangspunten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Voor complex 106165502 is een jaarlijkse canon
opgenomen conform opgave opdrachtgever.
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Vrijheidsgraad
Schematische vrijheid
Markthuur (stijging)
Exit yield
Leegwaarde (stijging)
Disconteringsvoet

Erfpacht
Exploitatiescenario

Parkeergelegenheden
Vrijheidsgraad

Toelichting

Schematische vrijheid

Bijzondere uitgangspunten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. De taxateur acht een
eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. Taxateur heeft op
complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte € 60-80.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een modelmatige eindwaardeberekening
conform het Handboek niet realistisch. Door taxateur vastgestelde exit yields zijn als
vrijheidsgraad gebruikt. Bandbreedte 7-8%.
De leegwaarde is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de leegwaardestijging niet. De taxateur acht
een eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van SallandWonen. Taxateur heeft op
complexniveau referenties geraadpleegd uit de NVM-database. Bandbreedte 12.000-13.000 en
0%.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een eigen inschatting beter passend bij de
portefeuille van SallandWonen. Bandbreedte 5-6%.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. De taxateur acht een inschatting van regulier onderhoud op
basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2019 beter passend. Bandbreedte € 0-180.
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
Deze vrijheidsgraad is toegepast. In beginsel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.
Bandbreedte 5-11%.
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Markthuur (stijging)
Exit yield

Leegwaarde (stijging)
Disconteringsvoet
Onderhoud
Technische splitsingskosten
Mutatie- en verkoopkans

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 ten laste van de overige reserves die wordt toegelicht bij het eigen
vermogen. De boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële
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verkrijgings-of vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen).
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
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%, bij groot onderhoud projecten
wordt per project een afwijkend rentepercentage gehanteerd. 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 ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
3. 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 overdrachtswaarde wordt aan de passivazijde 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 waarde mutaties in onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks in de winsten-verliesrekening in de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”
verantwoord. De waarde mutaties inzake de terugkoopverplichting worden rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening in de post “Waardeveranderingen verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden” verantwoord.
Materiële vaste activa
4. 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
5. 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.

SallandWonen, Jaarverslag 2019

80 van 117

Vlottende activa
6. Voorraad materialen
De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde.
7. Voorraad opgeleverde kooplocaties
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad grondlocaties. Opgeleverd vastgoed bestemd voor
verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Leegstaande
panden voor de verkoop worden gewaardeerd tegen marktwaarde 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.
8-10. 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.
11. 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.
Eigen vermogen
12. Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden verwerkt in
het resultaat. De herwaarderingsreserve wordt gevormd ten laste van de overige reserves.
De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het positieve
verschil tussen boekwaarde op basis van actuele waarde en de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Voor het DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt de herwaarderingsreserve bepaald per
waarderingscomplex. Bij het bepalen van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt uitgegaan van
de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of
waardevermindering. De herwaarderingsreserve wordt verminderd met de gerealiseerde
herwaardering. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve
met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves.
Voorzieningen
15. Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens SallandWonen zijn gedaan richting huurders, gemeenten
of 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 besluitvorming van een investeringsbesluit genomen is, en afgeleid daarvan 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
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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.
16. Latente belastingverplichtingen
Voor een toelichting op de waarderingsgrondslag voor het bepalen van de voorziening latente
belastingverplichting wordt verwezen naar de post belastingen. De voorziening latente
belastingverplichting is gewaardeerd tegen contante waarde, gebaseerd op het tarief waartegen de
afwikkeling naar verwachting zal plaatsvinden, rekening houdend met een netto-rente van 2,3%.
17-18. Langlopende Schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de
kortlopende schulden.
19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
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.
20-23. Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met direct daartoe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve rente methode. Winst of verlies worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede het
amortisatieproces.

Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening
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 verliesrekening wordt gepresenteerd conform het
functionele model. Om tot de functionele indeling te komen wordt gebruik gemaakt van een kosten
verdeelstaat. Hierbij worden de niet direct toerekenbare lasten toegerekend aan de verschillende
activiteiten. De verdeelsleutel is bepaald op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers.
24. Huuropbrengsten
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten
huurovereenkomsten. Huuropbrengsten worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen
gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders
verhoogd in overeenstemming met het huurbeleid van SallandWonen.
25. 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.
26. Lasten servicecontracten
De lasten servicecontracten betreffen de kosten voor levering en dienst zoals energie, glasverzekering
en zonnepanelen.
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27. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur- en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de
kosten verdeelstaat verantwoord.
28. 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. Reeds aangegane
verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt
onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.
29. Overige directe exploitatielasten exploitatie bezit
Onder deze post worden kosten verantwoord die direct veroorzaakt worden doordat SallandWonen
vastgoed heeft, maar die niet aan de activiteiten verhuur, beheer, onderhoud of leefbaarheid
toegerekend kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de verhuurderheffing, belastingen en
verzekeringskosten.
30-32. 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).
33-35. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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.
36-37. Nettoresultaat overige activiteiten
Onder deze post zijn de opbrengsten en kosten van beheer voor derden en VvE beheer verantwoord.
38. Overige organisatiekosten
Onder de post overige organisatiekosten worden kosten verantwoord die niet zijn toe te rekening aan
de primaire activiteiten van SallandWonen. Het betreft hier niet-object gebonden kosten en algemene
organisatiekosten.
39. Kosten omtrent leefbaarheid
Onder de post leefbaarheid zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten
opgenomen. Voorbeelden van sociale activiteiten zijn wijk gebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, uitgaven inzake bestrijding overlast, buurtbemiddeling en schuldsanering. Bij
fysieke activiteiten kan gedacht worden aan uitgaven voor groenvoorziening, schoonmaakkosten of
kosten voor verlichting van achterpaden.
40-41. Financiële baten en lasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar
rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de
opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde
rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de
amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het
jaar waarover zij verschuldigd worden.
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42. 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.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder financiële vaste activa
indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latenties worden gewaardeerd tegen contante
waarde.
Resultaat uit deelnemingen (enkelvoudige winst- en verliesrekening)
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.
Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst- en verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van
een kostenverdeelstaat. De kosten verdeelstaat dient een zo betrouwbaar mogelijke weergave te zijn
van de werkelijkheid maar geen exactheid. Hierbij is de afweging belangrijk tussen enerzijds
nauwkeurigheid en anderzijds de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan.
Middels deze kostenverdeelstaat worden de kosten van personeel, organisatie en afschrijving
toegerekend naar de activiteiten zoals opgenomen in de functionele winst- en verliesrekening. Om tot
deze verdeling te komen wordt jaarlijks bepaald hoe de tijdsbesteding van de medewerkers is geweest.
Deze tijdsbesteding is de basis voor de toerekening van de diverse kosten aan de activiteiten in de
functionele jaarrekening.

Grondslagen voor het 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
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financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.

Continuïteitveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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14.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019
1. DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2018
Mutaties in het boekjaar
Nieuwbouw
Investeringen na eerste waardering
Verkopen
Terugkoop verkoop onder voorwaarden
Waardeveranderingen verantwoord in het resultaat
Totale mutaties in het boekjaar
Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2019

DAEB
652.006

Niet-DAEB
39.519

2.061
321
-3.690
129
35.655
34.476

-10
-507
1.349
832

686.482

40.351

Per 31 december 2019 is in totaal € 373 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de
herwaarderingsreserves begrepen (2018: € 347 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 (complexgewijze) verkoop of
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn
beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en
ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 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 beheerlasten 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 € 395 miljoen.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 is als volgt opgebouwd:
Tabel: Beleidswaarde 2019

Marktwaarde
Afslag wegens beschikbaarheid
Afslag wegens betaalbaarheid
Afslag wegens kwaliteit
Afslag wegens beheer
Maatschappelijke bestemming
Beleidswaarde

726.833
-3.166
267.880
136.642
4.241
405.596
321.237

Dit impliceert dat circa 72% 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 door exploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.
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•
•

•

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 (onderhoud)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 beheerlasten 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.

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 voorschriften 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:
Uitgangspunt per woning
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

2019
6,4%
572
3.142

2018
6,2%
562
2.501

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

Mutatie t.o.v.
uitgangspunt

Effect op
beleidswaarde 2019

Effect op
beleidswaarde 2018

Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

0,5% hoger
€ 25 hoger
€ 100 hoger

25.016 lager
24.070 hoger
15.899 lager

29.884 lager
15.287 hoger
10.741 lager

2. Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde
Boekwaarde

2019

2018

1.031
-721
310

5.797
-3.229
2.569

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Ten laste van voorziening onrendabele investeringen
Naar exploitatie – woningen in exploitatie genomen
Naar exploitatie – afwaardering in verband met reële waarde
Totale mutaties in het boekjaar

8.916
-5.494
-5.127
2.901
1.196

6.536
-1.698
-11.302
4.206
-2.258

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde
Boekwaarde

4.820
-3.314
1.506

1.031
-721
310

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie heeft betrekking op de lopende projecten welke nog
niet zijn opgeleverd. In 2019 is het project de Werfhorst opgeleverd, hier is een kantoorpand
getransformeerd naar 14 appartementen. Daarnaast zijn 4 buitengewoonthuis woningen opgeleverd in
Heeten en is het groot onderhoud project Boskamp afgerond. Waardering van de opgeleverde
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projecten heeft plaatsgevonden op basis van de toegerekende marktwaarde in verhuurde staat. Op
basis van deze waarde is de definitieve onrendabele top verantwoord, zie voor nadere uitsplitsing van
deze onrendabele top de rubriek overige waardeveranderingen vastgoedbeleggingen in de winst- en
verliesrekening. In 2019 is er voor € 494.000 aan eigen productie geactiveerd onder het vastgoed in
ontwikkeling.
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Stand per 1 januari

2019
2.501

2018
2.438

Mutaties in het boekjaar
Waardemutaties
Terugkoop woningen
Totale mutaties in het boekjaar

115
-129
-14

181
-118
63

Stand per 31 december

2.487

2.501

Het aantal woningen opgenomen onder onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt 18
(2018: 19). Ultimo boekjaar zijn er geen onverkochte woningen gelabeld voor verkoop onder
voorwaarden.
4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2019

2018

12.291
-4.354
7.937

12.005
-3.729
8.276

183
-23
-550
-390

286
-625
-339

12.410
-4.863
7.547

12.291
-4.354
7.937

Er zijn geen materiële vaste activa als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden.
5. Latente belastingvordering
2019
Stand per 1 januari
1.724

2018
8.872

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Afboeking oude activa
Afschrijvingen
Totale mutaties in het boekjaar
Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Mutatie in het boekjaar

-47

-7.148

Stand per 31 december

1.677

1.724

2018
Mutatie
-67
-360
46
-6.767
-7.148

Eind
107
1.617
1.724

De post latente belastingvordering is als volgt te specificeren:
2019
Begin
Mutatie
Eind
Lening portefeuille
107
-40
67
Afschrijving potentieel
1.617
-172
1.445
Toekomstige verkopen
165
165
Verrekenbaar verlies
Totaal boekwaarde
1.724
-47
1.677

Begin
174
1.977
-46
6.767
8.872

Het tijdelijke verschil inzake de lening portefeuille bedraagt nominaal € 295.000, de latente
belastingvordering bedraagt nominaal € 69.000. De looptijd van deze latentie bedraagt circa 3 jaar.
Van deze latentie heeft € 36.000 een looptijd korter dan een jaar.
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Ultimo 2019 bestaat er een waarderingsverschil tussen de commerciële en de fiscale waardering van
het vastgoed in exploitatie. Dit verschil zal enkel worden gerealiseerd door afschrijving en bij sloop of
verkoop. Hiervoor zijn aparte latenties gevormd. Voor het restant voorziet SallandWonen geen
toekomstige afwikkeling. Realisatie neigt naar een oneindige duur, waardoor de contante waarde van
dit verschil op nihil wordt gewaardeerd. Ultimo 2019 is de commerciële waarde van het vastgoed in
exploitatie € 726,8 miljoen , de fiscale waarde bedraagt € 684 miljoen.
Het tijdelijke verschil inzake het afschrijvingspotentieel bedraagt nominaal € 6.800.000, de latente
belastingvordering bedraagt nominaal € 1.469.000. De looptijd van deze latentie bedraagt circa 5
jaar. Bij deze latentie wordt geen rekening gehouden met de toekomstige WOZ waardeontwikkeling.
Van deze latentie heeft € 440.000 een looptijd korter dan een jaar.
Het tijdelijke verschil inzake toekomstige verkopen bedraagt nominaal € 795.000, de latente
belastingvordering bedraagt nominaal € 176.000. De looptijd van deze latentie bedraagt circa 5 jaar.
Dit betreft woningen waarvan de fiscale waarde hoger is als de commerciële waarde. Bij woningen met
een lagere fiscale waardering, wordt het verschil als gevolg van toepassing van de HIR niet
gerealiseerd, derhalve wordt dit verschil niet gewaardeerd. Van deze latentie heeft € 29.000 een
looptijd korter dan een jaar.
Naast de hiervoor genoemde waarderingsverschillen is er ook sprake van een waarderingsverschil op
de activa ten dienste van de exploitatie, en de voorraad grondposities. Vanwege de beperkte omvang
zijn de belastingvorderingen met betrekking tot deze waarderingsverschillen niet gewaardeerd. De
contante waarde van het waarderingsverschil op de activa ten dienste van bedraagt € 24.000. De
nominale van dit waarderingsverschil bedraagt € 160.000, de nominale waarde van de latentie
bedraagt € 33.000. De looptijd van de latentie bedraagt circa 8 jaar. De contante waarde van het
waarderingsverschil op de voorraad grondposities bedraagt € 63.000. De nominale waarde van dit
waarderingsverschil bedraagt € 303.000, de nominale waarde van de latentie bedraagt € 66.000. De
looptijd van de latentie bedraagt circa 2 jaar.
Met ingang van 1 januari 2019 is de ATAD-richtlijn van toepassing waardoor voor de bepaling van het
fiscaal belastbaar bedrag de renteaftrek beperkt is. De aftrekbeperking ziet toe op het meerdere van
30% van de fiscale EBITDA met een ondergrens van € 1 miljoen (ATAD-norm). Indien in toekomstige
jaren de rente daalt onder de hiervoor genoemde ATAD-norm is de eerder niet in aftrek genomen rente
alsnog aftrekbaar. Hierdoor ontstaat een tijdelijk verschil. Ultimo 2019 bedraagt het saldo niet
aftrekbare rente € 844.500. Op basis van de fiscale meerjarenbegroting is de inschatting gemaakt dat
deze niet aftrekbare rente in de komende 10 jaar niet alsnog aftrekbaar is, derhalve is dit tijdelijke
verschil niet gewaardeerd.
SallandWonen beschikt over een tijdelijk waarderingsverschil in de materiele vaste activa in
ontwikkeling in combinatie met de voorziening onrendabele investeringen. Realisatie van dit verschil
kan dan wel plaatsvinden via afschrijving na ingebruikname, dan wel bij toekomstige verkoop. Omdat
er nog geen WOZ-waarde bekend is en SallandWonen niet het voornemen heeft van verkoop, zal
realisatie als gevolg van duurzame doorexploitatie, neigen naar een oneindige duur en derhalve
worden gewaardeerd op nihil.
6-7. Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Overige voorraden
Totaal voorraden

2019
1.001
74
1.075

2018
1.003
78
1.081

De voorraad vastgoed bestemd voor verkoop bestaat uit nog niet verkochte kavels. Deze worden
gewaardeerd op basis van historische kostprijs, of lagere netto-opbrengstwaarde.
Vorderingen
Huurdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen

2019
390
20
228
638

2018
357
27
605
989

Alle onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.
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8. Huurdebiteuren
Zittende huurders
Vertrokken huurders
Voorziening debiteuren
Totaal huurdebiteuren

2019
248
294
-152
390

2018
242
281
-167
357

9. Overige vorderingen
Diverse overige vorderingen

2019
20

2018
27

10. Overlopende activa
Te activeren activa
Transitoria
Totaal overlopende activa

2019
228
228

2018
55
550
605

11. Liquide middelen
Kas
Rabobank
Bank Nederlandse Gemeenten
Totaal direct opvraagbaar

2019
3
2.259
2.604
4.866

2018
2
20
3.932
3.954

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking en zijn direct opvraagbaar.
12-14. Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1 januari
Resultaat vorig
boekjaar
Resultaat boekjaar
Gerealiseerde
herwaarderingen
Niet gerealiseerde
herwaarderingen
31 december

2019
513.172
36.171
549.343

Herwaardering
reserve
346.685

2019
Overige
reserves
112.597

Resultaat

Herwaardering
reserve
301.808

53.890

2018
Overige
reserves
119.506

2018
459.282
53.890
513.172

Resultaat

37.968
36.171

-

53.890

-2.453

2.453

-

-1.913

1.913

29.196

-29.196

-

46.790

-46.790

373.428

139.744

36.171

346.685

112.597

-

53.890

Voorstel tot resultaatbestemming
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming van het eigen vermogen. In de jaarrekening
2019 is resultaat nog niet in het eigen vermogen verwerkt.
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Latente belastingverplichtingen
Totaal voorzieningen
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90 van 117

15. Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
Dotatie voorziening nieuwe projecten
Mutatie voorziening nieuwe projecten
Mutatie voorziening bestaande projecten
Totale mutaties in het boekjaar
Stand per 31 december

2019
3.122

2018
977

11.524
-5.494
-262
5.768

3.843
-721
-977
2.145

8.890

3.122

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen projecten (materiële activa in
ontwikkeling). SallandWonen heeft voor een zevental projecten een voorziening getroffen.
16. Latente belastingverplichtingen
Stand per 1 januari

2019
5.685

2018
3.775

Mutaties in het boekjaar

-5.685

1.910

Stand per 31 december

-

5.685

De voorziening latente belastingen ziet op de resterende opwaardeerverplichting. In verband met
gewijzigde inzichten in de sector over hoe om te gaan met het tot waardering laten komen van
(tijdelijke) verschillen en de onzekerheid over het moment en de omvang van de toekomstige
belastingafdracht is dit waarderingsverschil ultimo 2019 niet gewaardeerd.
Langlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken VoV
Totaal langlopende schulden

2019
8.535
159.962
2.162
170.659

2018
9.084
160.114
2.344
171.542

17. Schulden aan overheid
Stand per 1 januari

2019
9.084

2018
9.340

Mutaties in het boekjaar
Nieuwe leningen
Aflossingen
Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden
Totale mutaties in het boekjaar

-560
11
-549

-257
-257

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting volgend boekjaar

8.535
251

9.084
262

2019
160.114

2018
165.567

8.000
-8.450
298
-152

3.000
-8.508
55
-5.453

159.962
8.150

160.114
8.448

18. Schulden aan kredietinstellingen
Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
Nieuwe leningen
Aflossingen
Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden
Totale mutaties in het boekjaar
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting volgend boekjaar
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Rentevoet
De gemiddelde rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt circa 3,00 % (2018:
circa 3,30 %). De rente van de vastrentende leningen is danwel voor de gehele looptijd gefixeerd dan
wel 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%.
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 €
172.190.000 (2018: € 175.639.000). Tevens is voor een bedrag van € 3.126.000 garantie verstrekt
door de gemeente Olst-Wijhe.
Reële waarde langlopende schulden
De reële waarde van de langlopende leningen wordt berekend als de contante waarde van de
toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen. De reële waarde van de langlopende schulden
bedraagt € 235.199.000 per 31 december 2019.
Tegenpartijrisico
BNG
NWB
SNS
Gemeente
Energiefonds
Totaal lening portefeuille

2019
82.627
73.987
10.000
6.424
3.860
176.898

2018
86.913
70.248
10.000
6.886
3.860
177.907

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. Nederlandse 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.
19. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Stand per 1 januari

2019
2.344

2018
2.522

Mutaties in het boekjaar
Waardemutaties
Terugkoop woningen
Totale mutaties in het boekjaar

-47
-135
-182

-50
-128
-178

Stand per 31 december

2.162

2.344
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Het aantal woningen opgenomen onder onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt 18
(2018:19). Ultimo boekjaar zijn er geen onverkochte woningen gelabeld voor verkoop onder
voorwaarden.
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2019
8.401
2.808
3.267
3.262
17.738

2018
8.710
1.968
2.080
3.742
16.500

Alle onder de kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van minder dan één jaar.
20. Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting leningen kredietinstellingen

2019
8.401

2018
8.710

De aflossingsverplichting bestaat uit 3,4 miljoen reguliere aflossingen en 5 miljoen eindaflossingen.
21. Schulden aan leveranciers
2019
2018
Schulden aan leveranciers
2.808
1.968
22. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekering en pensioenpremie
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2019
1.895
1.156
216
3.267

2018
1.251
599
182
48
2.080

23. Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Reservering verlofuren
Vooruit ontvangen huur
Te verrekenen servicekosten
Nog te ontvangen facturen
Diverse overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

2019
2.356
138
464
93
209
3.262

2018
2.486
144
511
96
63
442
3.742

Financiële instrumenten
Algemeen
De toegelaten instellingen loopt kredietrisico over financiële vaste activa, vorderingen en effecten. Het
maximale kredietrisico inzake financiële vaste activa bedraagt € 1,7 miljoen (zijnde een latente
belastingvordering). Het maximale kredietrisico inzake vorderingen bedraagt € 1,7 miljoen en het
maximale kredietrisico inzake effecten bedraagt € 0,-. De vorderingen van de toegelaten instelling uit
hoofde van de huurdebiteuren ad € 0,39 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.
Beleggingsrisico
De Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn geïntegreerd
in het treasurystatuut. Naast de (vordering op) deelnemingen heeft SallandWonen geen beleggingen,
waardoor zij terzake geen (wezenlijke) beleggingsrisico’s loopt.
Liquiditeitsrisico
De toegelaten instelling beschikt ultimo 2019 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
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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 rente-instrumenten 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 2019 €
235.199.000 (2018: € 195.367.000) en is daarbij gebaseerd op de kasstromen van de
leningenportefeuille (exclusief interestderivaten) gebruikmakend van een disconteringsvoet gebaseerd
op actuele marktrente voor vergelijkbare leningen. De boekwaarde bedraagt ultimo 2019 €
176.897.836 (2018: € 177.907.228). 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 in deze jaarrekening. 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.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Obligo
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. Per 31
december 2019 heeft SallandWonen een obligo uitstaan van € 6.629.315. Er zijn geen indicaties dat
de obligo verplichting zal worden opgevraagd.
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 Grekening constructie als de Btw-verleggingsregeling 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. Elke vennootschap en de toegelaten instelling SallandWonen zijn
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 bevindt zich in de
afsluitende fase.
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Terugkoopverplichting
SallandWonen heeft in 2008 het pand Olsterhof 26 te Olst verkocht. In de verkoopovereenkomst is een
terug verkoopmogelijkheid opgenomen. Op dit moment is er geen indicatie dat het pand op korte
termijn teruggekocht moet worden, derhalve is deze verplichting niet gewaardeerd.
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen ten aanzien van nieuwbouw en renovatie tot een
bedrag van € 8,9 miljoen.
Prestatieafspraken
SallandWonen heeft met de gemeente binnen het werkgebied afspraken gemaakt ten aanzien van de
betaalbaarheid van het woningaanbod, met name voor de doelgroep van beleid. Deze afspraken
beperken de mogelijkheden tot huurverhoging bij het leegkomen van woningen.
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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14.7 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2019
24. Huuropbrengsten
Netto huren
Derving wegens oninbaarheid en leegstand
Afboeking dubieuze debiteuren
Mutatie voorziening oninbaarheid
Totaal huuropbrengsten

2019
38.347
-156
-86
12
38.117

2018
37.925
-168
-168
70
37.659

De huurderving is 0,35% van de jaarhuur (2018: 0,43%). Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in
Nederland. De netto huur is per 1 juli 2019 verhoogd met gemiddeld 1,72% (2018: 1,40%).
25. Opbrengsten servicecontracten
Vergoedingen
Derving wegens oninbaarheid en leegstand
Totaalopbrengsten servicecontracten

2019
1.129
-7
1.122

2018
1.044
-4
1.040

Dit betreft ontvangen bedragen van huurders en bewoners voor dekking van te maken en gemaakte
servicekosten. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
26. Lasten servicecontracten
Servicekosten
Glasverzekering
Zonnepanelen
Totaal lasten servicecontracten

2019
630
75
455
1.160

2018
609
72
340
1.021

27. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Direct toerekenbare lonen en salarissen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2019
1.582
1.905
3.487

2018
1.036
1.911
2.947

De toegerekende organisatiekosten zijn gebaseerd op een interne inschatting van de urenbesteding
naar activiteiten waarbij in hoofdlijnen onderscheid wordt gemaakt naar exploitatie, onderhoud,
verkoop en leefbaarheid. De organisatiekosten die worden doorberekend hebben onder andere
betrekking op lonen en salarissen en overige bedrijfslasten.
28. Lasten onderhoudsactiviteiten
Dagelijks onderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Vraag gestuurd onderhoud
Onderhoudslasten uit groot onderhoud projecten
Dekking eigen dienst
Direct toerekenbare lonen en salarissen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

29. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Saneringsheffing
Contributie Aedes
Heffing toezicht AW
Erfpacht
Diversen
Totaal overige direct operationele lasten exploitatie bezit
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2019
1.607
321
6.079
2.110
-359
1.618
1.171
12.547

2018
2.705
455
4.585
336
1.690
-377
1.559
1.299
12.252

2019
1.656
148
4.083
38
32
17
5.974

2018
1.666
121
4.326
388
38
36
19
233
6.827
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In onderstaand overzicht zijn de totale lonen en salarissen gepresenteerd op basis van de categorale
indeling. Afzonderlijke presentatie hiervan is van toepassing omdat deze niet afzonderlijk te herleiden
zijn vanuit de winst- en verliesrekening.
Lonen en salarissen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten
Totaal lonen en salarissen

2019
2.926
530
450
965
4.871

2018
2.897
511
429
720
4.557

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (exclusief ingehuurd
personeel) bij SallandWonen, omgerekend naar het aantal vaste fte’s 56 (2018: 53).
Pensioenen
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 afspraken. De pensioenregeling wordt
volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. Per 31 december 2019 bedroeg
de geschatte dekkingsgraad van SPW 110,7%. De minimumvereiste dekkingsgraad volgens DNB is
125,5%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen.
In 2019 heeft SPW een nieuw herstelplan ingediend. De verwachting is dat de dekkingsgraad in 2023
125% bedraagt. Op grond van het herstelplan zijn kortingen op aanspraken niet noodzakelijk.
30-32. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Opbrengst verkoophuurwoningen
Verkoopkosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Resultaat verkochte huurwoningen
Resultaat teruggekochte woning VoV
Resultaat verkochte kavels uit voorraad
Toegerekende organisatiekosten
Totaal resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2019
5.349
-178
-4.225
946

2018
4.164
-123
-3.244
797

-23
66
-207
783

-21
-327
449

2019
-11.262
37.004
162
25.904

2018
363
55.910
231
56.504

In 2019 zijn 31 huurwoningen en 1 grondpositie regulier verkocht.
33-35. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreft de mutatie in de voorziening onrendabele
investeringen in het boekjaar en de overige waardeveranderingen van het vastgoed in ontwikkeling.
36-37. Netto resultaat overige activiteiten
Overige opbrengsten

2019
97

2018
103

Het nettoresultaat 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.

SallandWonen, Jaarverslag 2019

97 van 117

38. Overige organisatiekosten
Kosten externe controle
Kosten juridisch advies
Kosten fiscaal advies
Kosten waarderingen en taxaties
Kosten treasury
Totaal overige organisatiekosten

2019
91
30
18
121
33
293

2018
127
29
29
90
30
305

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat
gebracht.
Specificatie accountantshonoraria
BDO controle van de jaarrekening 2019
BDO controle van de jaarrekening 2018
BDO controle van de jaarrekening 2017
EY fiscale advisering
Totaal accountantshonoraria

2019
83
8
18
109

2018
83
40
29
152

39. Kosten omtrent leefbaarheid
Kosten leefbaarheid
Toegerekende organisatiekosten
Totaal leefbaarheid

2019
130
472
602

2018
115
479
594

40-41. Financiële baten en lasten
Renteopbrengsten uitgezette middelen en vorderingen
Geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling
Verschuldigde rente leningen
Overige rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

2019
2
88
-5.723
-5.633

2018
-8
125
-6.167
-11
-6.061

42. Belastingen
Acute vennootschapsbelasting 2019
Acute vennootschapsbelasting 2018
Mutatie latente belastingen
Totaal belastingen

2019
-4.315
-1.477
5.638
-155

2018
-2.799
-9.058
-11.857

Het toepasselijk (wettelijke) belastingtarief bedraagt 25% (2018: 25%). Het effectieve belastingtarief,
zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor
belastingen, bedraagt 0,4% (2018: 18,0%).
Effectief belastingtarief (x %)
Toepasselijk belastingtarief
Niet gewaardeerde verschillen
Effectief belastingtarief
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2019
25,0
24,6
0,4

2018
25,0
7,0
18,0
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Bezoldigingsinformatie op grond van de Wet normering topinkomens
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 2019 €
162.000, het bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties klasse F.
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband als deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking

Mevrouw Kool
Bestuurder
01/01 – 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 117.542
€ 20.750
€ 138.292

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 162.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

€ 138.292

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband als deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking

N.v.t.
N.v.t.

01/01 – 31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 114.119
€ 20.059
€ 134.178

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging in 2018

€ 156.000
€ 134.178
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Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
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
2019 exclusief BTW is als volgt:
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Drs. H.W.J. Buijs
Voorzitter
01/01 – 31/12

E.R. Veenstra
Vicevoorzitter
01/01 – 31/12

€ 14.100
€ 24.300

€ 10.000
€ 16.200

-

-

€ 14.100

€ 10.000

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Totale bezoldiging in 2018

€ 14.100

€ 10.000

Individueel toepasselijk maximum

€ 23.400

€ 15.600

Drs. R. Niehof RA
Lid
01/01 – 31/12

E. Van Proosdij
Lid
01/01 – 31/12

€ 9.700
€ 16.200

€ 8.700
€ 16.200

-

-

€ 9.700

€ 8.700

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

01/01 – 31/12

01/07 – 31/12

€ 9.700

€ 4.350

€ 15.600

€ 7.864

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd bedrag
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd bedrag
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Totale bezoldiging in 2018
Individueel toepasselijk maximum
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Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd bedrag
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Totale bezoldiging in 2018
Individueel toepasselijk maximum

L. Faber
Lid
01/01 – 31/05

H. de Bruijn
Lid
01/06 – 31/12

€ 4.042
€ 6.702

€ 5.658
€ 9.498

-

-

€ 4.042

€ 5.658

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

01/01 – 31/12

-

€ 9.700

-

€ 15.600

-

Overige rapportageverplichtingen op grond van de Wnt
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben
ontvangen.
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 heeft het coronavirus niet alleen grote gevolgen gekregen voor de volksgezondheid en het
maatschappelijk leven, maar ook voor de economie in Nederland en mondiaal. Naar onze inschatting
zijn de economische gevolgen voor corporaties voor zover het zich nu laat aanzien beperkt van
omvang. Van discontinuïteit is geen sprake.
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14.8 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (voor resultaatbestemming)
ACTIVA (bedragen x € 1.000)
VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
1. DAEB-vastgoed in exploitatie
1. niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal van vastgoedbeleggingen

2019

2018

686.482
40.351
1.506
2.487
730.827

652.006
39.519
310
2.501
694.336

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

7.547

7.937

Financiële vaste activa
5. Andere deelnemingen
6. Latente belastingvordering
7. Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste activa

1.869
1.677
450
3.996

1.845
1.724
450
4.019

742.370

706.292

Voorraden
8. Vastgoed bestemd voor verkoop
9. Overige voorraden
Totaal voorraden

245
74
319

278
79
357

Vorderingen
10. Huurdebiteuren
11. Vorderingen op groepsmaatschappijen
12. Overige vorderingen
13. Overlopende activa
Totaal van vorderingen

390
20
226
636

357
9
27
604
995

14. Liquide middelen

3.311

2.312

TOTAAL VAN VLOTTENDE ACTIVA

4.266

3.664

746.636

709.957

TOTAAL VAN VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL VAN ACTIVA

SallandWonen, Jaarverslag 2019

102 van 117

PASSIVA (bedragen x € 1.000)
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
15. Herwaarderingsreserves
16. Overige reserves
17. Resultaat na belastingen van het boekjaar
TOTAAL VAN EIGEN VERMOGEN

2019

2018

373.428
139.744
36.171
549.343

346.685
112.597
53.890
513.172

8.890
8.890

3.122
5.685
8.807

8.535
159.962
2.162
170.659

9.084
160.114
2.344
171.542

8.401
2.808
3.272
3.262
17.743

8.710
1.966
2.081
3.678
16.435

TOTAAL VAN VREEMD VERMOGEN

197.293

196.784

TOTAAL VAN PASSIVA

746.636

709.957

VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen
18. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructurering
19. Latente belastingverplichtingen
Totaal van voorzieningen
Langlopende schulden
20. Schulden aan overheid
21. Schulden aan kredietinstellingen
22. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Totaal van langlopende schulden
Kortlopende schulden
23. Schulden aan kredietinstellingen
24. Schulden aan leveranciers en handelskredieten
25. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
26. Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden
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14.9 ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
(Bedragen x € 1.000)
27. Huuropbrengsten
28. Opbrengsten servicecontracten
29. Lasten servicecontracten
30. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
31. Lasten onderhoudsactiviteiten
32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

2019
38.117
1.122
-1.160
-3.485
-12.547
-5.974
16.073

2018
37.659
1.040
-1.021
-2.883
-12.191
-6.827
15.778

33. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
34. Toegerekende organisatiekosten
35. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

5.359
-384
-4.225
750

4.143
-443
-3.244
456

36. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
37. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
38. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-11.262
37.004
162
25.904

363
55.910
231
56.504

97
97

103
103

-293
-602

-306
-594

43. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
44. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
45. Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

7
90
-5.723
-5.626

9
117
-6.178
-6.052

TOTAAL VAN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

36.302

65.889

-155
24

-11.857
-141

36.171

53.890

39. Opbrengst overige activiteiten
40. Kosten overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten
41. Overige organisatiekosten
42. Kosten omtrent leefbaarheid

46. Belastingen
47. Resultaat uit deelnemingen
TOTAAL VAN RESULTAAT NA BELASTINGEN
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14.10 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
1. DAEB en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2018
Mutaties in het boekjaar
Nieuwbouw
Investeringen na eerste waardering
Verkopen
Terugkoop verkoop onder voorwaarden
Waardeveranderingen verantwoord in het resultaat
Totale mutaties in het boekjaar
Boekwaarde vastgoed in exploitatie per 31 december 2019

DAEB
652.006

Niet-DAEB
39.519

2.061
321
-3.690
129
36.655
34.476

-10
-507
1.349
883

686.482

40.351

2. Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie DAEB
Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde
Boekwaarde

2019

2018

1.031
-721
310

5.797
-3.229
2.569

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Ten laste van voorziening onrendabele investeringen
Naar exploitatie – woningen in exploitatie genomen
Naar exploitatie – afwaardering in verband met reële waarde
Totale mutaties in het boekjaar

8.916
-5.494
-5.127
2.901
1.196

6.536
-1.698
-11.302
4.206
-2.258

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afboeking in verband met reële waarde
Boekwaarde

4.819
-3.314
1.506

1.031
-721
310

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Stand per 1 januari

2019
2.501

2018
2.438

Mutaties in het boekjaar
Waardemutaties
Terugkoop woningen
Totale mutaties in het boekjaar

115
-129
-14

181
-118
63

Stand per 31 december

2.487

2.501
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4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2019

2018

12.291
-4.354
7.937

12.005
-3.729
8.276

183
-23
-550
-390

286
-625
-339

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

12.410
-4.863
7.547

12.291
-4.354
7.937

5. Andere deelnemingen
Stand per 1 januari

2019
1.845

2018
1.986

Mutatie in het boekjaar
Resultaat deelnemingen
Beëindigen deelneming
Totaal mutaties

24
24

-141
-141

Stand per 31 december

1.869

1.845

6. Latente belastingvorderingen
Stand per 1 januari

2019
1.724

2018
8.872

Mutatie in het boekjaar

-47

-7.148

Stand per 31 december

1.677

1.724

7. Overige vorderingen
Lening u/g Het Saalien Holding BV

2019
450

2018
450

Mutaties in het boekjaar
Investeringen
Afboeking oude activa
Afschrijvingen
Totale mutaties in het boekjaar

De lening aan Het Saalien Holding BV heeft een einddatum van 30 juni 2029. De rente is gelijk aan de
10-jaars Euribor met een opslag van 1,5%.
8-9. Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Overige voorraden
Totaal voorraden

2019
245
74
319

2018
278
79
357

Vorderingen
Huurdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Totaal vorderingen

2019
390
20
226
636

2018
357
9
27
604
995

10. Huurdebiteuren
Zittende huurders
Vertrokken huurders
Voorziening debiteuren
Totaal huurdebiteuren

2019
248
294
-152
390

2018
242
281
-167
357
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11. Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekening courant Het Saalien Ontwikkeling BV

2019
-

2018
9

12. Overige vorderingen
Diverse overige vorderingen

2019
20

2018
27

13. Overlopende activa
Te activeren activa
Transitoria
Totaal overlopende activa

2019
226
226

2018
55
549
604

14. Liquide middelen
Kas
Rabobank
Bank Nederlandse Gemeenten
Totaal direct opvraagbaar

2019
3
2.258
1.050
3.311

2018
2
19
2.291
2.312

2019
513.172
36.171
549.343

2018
459.282
53.890
513.172

15-17. Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1 januari
Resultaat vorig
boekjaar
Resultaat boekjaar
Gerealiseerde
herwaarderingen
Niet gerealiseerde
herwaarderingen
31 december

Herwaardering
reserve
346.685

2019
Overige
reserves
112.597

Resultaat

53.890

2018
Overige
reserves
119.506

Resultaat

37.968
36.171

-

53.890

-2.453

2.453

-

-1.913

1.913

29.196

-29.196

-

46.790

-46.790

373.428

139.744

36.171

346.685

112.597

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Latente belastingverplichtingen
Totaal voorzieningen
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18. Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Stand per 1 januari

2019
3.122

2018
977

11.524
-5.494
-262
5.768

3.843
-721
-977
2.145

Stand per 31 december

8.890

3.122

19. Latente belastingverplichtingen
Stand per 1 januari

2019
5.685

2018
3.775

Mutaties in het boekjaar

-5.685

1.910

Stand per 31 december

-

5.685

2019
8.535
159.962
2.162
170.659

2018
9.084
160.114
2.344
171.542

20. Schulden aan overheid
Stand per 1 januari

2019
9.084

2018
9.340

Mutaties in het boekjaar
Nieuwe leningen
Aflossingen
Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden
Totale mutaties in het boekjaar

-560
11
-549

-257

Stand per 31 december

8.535

9.084

2019
160.114

2018
165.567

8.000
-8.450
298
-152

3.000
-8.508
55
-5.453

159.962

160.114

Mutaties in het boekjaar
Dotatie voorziening nieuwe projecten
Mutatie voorziening nieuwe projecten
Mutatie voorziening bestaande projecten
Totale mutaties in het boekjaar

Langlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken VoV
Totaal langlopende schulden

21. Schulden aan kredietinstellingen
Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
Nieuwe leningen
Aflossingen
Mutatie verantwoording onder kortlopende schulden
Totale mutaties in het boekjaar
Stand per 31 december
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22. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV
Stand per 1 januari

2019
2.344

2018
2.522

Mutaties in het boekjaar
Waardemutaties
Terugkoop woningen
Totale mutaties in het boekjaar

-47
-135
-182

-50
-128
-178

Stand per 31 december

2.162

2.344

2019
8.401
2.808
3.272
3.262
17.743

2018
8.710
1.966
2.081
3.678
16.435

23. Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting leningen kredietinstellingen

2019
8.401

2018
8.710

24. Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan leveranciers

2019
2.808

2018
1.966

25. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekering en pensioenpremie
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2019
1.895
1.161
216
3.272

2018
1.250
601
182
48
2.081

26. Overlopende passiva
Niet vervallen rente
Reservering verlofuren
Vooruit ontvangen huur
Te verrekenen servicekosten
Nog te ontvangen facturen
Diverse overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

2019
2.356
138
464
94
210
3.262

2018
2.486
143
511
96
442
3.678

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Obligo
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. Per 31
december 2019 heeft SallandWonen een obligo uitstaan van € 6.629.315. Er zijn geen indicaties dat
de obligo verplichting zal worden opgevraagd.
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 Grekening constructie als de btw-verleggingsregeling 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.
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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 bevindt zich in de
afsluitende fase.
Terugkoopverplichting
SallandWonen heeft in 2008 het pand Olsterhof 26 te Olst verkocht. In de verkoopovereenkomst is een
terug verkoopmogelijkheid opgenomen. Op dit moment is er geen indicatie dat het pand op korte
termijn teruggekocht moet worden, derhalve is deze verplichting niet gewaardeerd.
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen ten aanzien van nieuwbouw en renovatie tot een
bedrag van € 8,9 miljoen.
Prestatieafspraken
SallandWonen heeft met de gemeente binnen het werkgebied afspraken gemaakt ten aanzien van de
betaalbaarheid van het woningaanbod, met name voor de doelgroep van beleid. Deze afspraken
beperken de mogelijkheden tot huurverhoging bij het leegkomen van woningen.
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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14.11 TOELICHTING OP ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING 2019
27. Huuropbrengsten
Netto huren
Derving wegens oninbaarheid en leegstand
Afboeking dubieuze debiteuren
Mutatie voorziening oninbaarheid
Totaal huuropbrengsten

2019
38.347
-156
-86
12
38.117

2018
37.925
-168
-168
70
37.659

28. Opbrengsten service contracten
Vergoedingen
Derving wegens oninbaarheid en leegstand
Totaalopbrengsten service contracten

2019
1.129
-7
1.122

2018
1.044
-4
1.040

29. Lasten service contracten
Servicekosten
Glasverzekering
Zonnepanelen
Totaal lasten service contracten

2019
630
75
455
1.160

2018
609
72
340
1.021

30. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Direct toerekenbare lonen en salarissen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2019
1.905
1.580
3.485

2018
1.036
1.847
2.883

2019
1.607
321
6.079
2.110
-359
1.619
1.170
12.547

2018
2.705
455
4.585
336
1690
-377
1.558
1.239
12.191

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Saneringsheffing
Contributie Aedes
Heffing toezicht AW
Erfpacht
Diversen
Totaal overige direct operationele lasten exploitatie bezit

2019
1.656
132
4.083
38
32
17
16
5.974

2018
1.666
121
4.326
388
38
36
19
233
6.827

Lonen en salarissen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten
Totaal lonen en salarissen

2019
2.926
530
450
965
4.871

2018
2.897
511
429
720
4.557

31. Lasten onderhoudsactiviteiten
Dagelijks onderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Vraag gestuurd onderhoud
Onderhoudslasten uit groot onderhoud projecten
Dekking eigen dienst
Direct toerekenbare lonen en salarissen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

SallandWonen, Jaarverslag 2019

111 van 117

33-35. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Opbrengst verkoophuurwoningen
Verkoopkosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Resultaat verkochte huurwoningen

2019
5.349
-178
-4.225
946

2018
4.164
-123
-3.244
797

-23
33
-207
750

-21
-327
449

2019
-11.262
37.004
162
25.904

2018
363
55.910
231
56.504

39-40. Nettoresultaat overige activiteiten
Overige opbrengsten

2019
97

2018
103

41. Overige organisatiekosten
Kosten externe controle
Kosten juridisch advies
Kosten fiscaal advies
Kosten waarderingen en taxaties
Kosten treasury
Totaal overige organisatiekosten

2019
91
30
18
121
33
293

2018
127
29
29
90
30
305

42. Kosten omtrent leefbaarheid
Kosten leefbaarheid
Toegerekende organisatiekosten
Totaal leefbaarheid

2019
130
472
602

2018
115
479
594

43-45. Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Renteopbrengsten uitgezette middelen en vorderingen
Geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling
Verschuldigde rente leningen
Overige rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

2019
7
2
88
-5.723
-5.626

2018
9
-8
125
-6.167
-11
-6.052

46. Belastingen
Acute vennootschapsbelasting 2019
Acute vennootschapsbelasting 2018
Mutatie latente belastingen
Totaal belastingen

2019
-4.315
-1.477
5.638
-155

2018
-2.799
-9.058
-11.857

2019
24

2018
-141

Resultaat teruggekochte woning VoV
Resultaat verkochte kavels uit voorraad
Toegerekende organisatiekosten
Totaalresultaat verkoop vastgoedportefeuille
36-38. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille

47. Resultaat uit deelnemingen
Resultaat deelneming Het Saalien Holding BV
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Gescheiden DAEB/niet-DAEB balans per 31 december 2019 voor resultaatbestemming
ACTIVA (bedragen x €
1.000)
VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
DAEB-vastgoed in
exploitatie
niet-DAEB-vastgoed in
exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen
exploitatie
Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden
Totaal van
vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende
zaken ten dienste van de
exploitatie

DAEB

31-12-2019
NietEliminaties
DAEB

Totaal

DAEB

31-12-2018
NietEliminaties
DAEB

Totaal

686.482

-

-

686.482

652.006

-

-

652.006

-

40.351

-

40.351

-

39.519

-

39.519

1.506

-

-

1.506

310

-

-

310

2.487

-

-

2.487

2.501

-

-

2.501

690.475

40.351

-

730.826

654.817

39.519

-

694.336

7.128

419

-

7.547

7.481

456

-

7.937

29.668

1.869

-29.668

1.869

26.646

1.845

-26.646

1.845

1.584

93

-

1.677

1.625

99

-

1.724

13.691

450

-13.691

450

15.060

450

-15.060

450

44.943

2.412

-43.359

3.995

43.331

2.394

-41.706

4.019

742.547

43.182

-43.359

742.370

705.629

42.369

-41.706

706.292

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Latente
belastingvorderingen
Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste
activa
TOTAAL VAN VASTE
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor
verkoop
Overige voorraden

0

245

-

245

-

278

-

278

70

4

-

74

79

-

-

79

Totaal voorraden

70

249

-

319

79

278

-

357

Huurdebiteuren
Vorderingen op
groepsmaatschappijen
Overige vorderingen

368

22

-

390

336

20

-

356

-

-

-

-

-

9

-

9

19

1

-

20

25

2

-

27

Overlopende activa

213

13

-

226

571

32

-

603

Totaal van vorderingen

600

36

-

636

932

63

-

995

Liquide middelen

2.575

736

-

3.311

1.333

980

-

2.213

TOTAAL VAN VLOTTENDE
ACTIVA

3.246

1.020

-

4.266

2.344

1.320

-

3.664

745.793

44.202

-43.359

746.636

707.973

43.689

-41.706

709.957

Vorderingen

TOTAAL VAN ACTIVA
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PASSIVA (bedragen x €
1.000)
EIGEN VERMOGEN

DAEB

31-12-2019
NietEliminaties
DAEB

Totaal

DAEB

31-12-2018
NietEliminaties
DAEB

Totaal

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserves

362.656

10.772

-

373.428

336.555

10.130

-

346.685

Overige reserves
Resultaat na belastingen
van het boekjaar
TOTAAL VAN EIGEN
VERMOGEN

150.516

15.874

-26.646

139.744

122.727

13.129

-23.259

112.597

36.171

3.022

-3.022

36.171

53.890

3.387

-3.387

53.890

549.343

29.668

-29.668

549.343

513.172

26.646

-26.646

513.172

8.890

-

-

8.890

3.122

-

-

3.122

-

-

-

-

4.033

1.652

-

5.685

8.890

-

-

8.890

7.155

1.652

-

8.807

8.535

-

-

8.535

9.084

-

-

9.004

159.962

-

-

159.962

160.114

-

-

160.114

2.162

-

-

2.162

2.344

-

-

2.344

-

13.691

-13.691

-

-

15.060

-15.060

-

170.659

13.691

-13.691

170.659

171.541

15.060

-15.060

171.541

8.401

-

-

8.401

8.710

-

-

8.710

2.209

599

-

2.808

1.966

-

-

1.966

3.091

182

-

3.273

1.962

120

-

2.081

3.200

61

-

3.262

3.466

211

-

3.678

16.901

842

-

17.743

14.104

311

-

16.435

VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen
Voorziening voor
onrendabele investeringen
en herstructurering
Latente
belastingverplichtingen
Totaal van voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan
kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde
van onroerende zaken VoV
Interne lening DAEB/nietDAEB
Totaal van langlopende
schulden
Kortlopende schulden
Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
en handelskredieten
Schulden ter zake van
belastingen en premies
van sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal van kortlopende
schulden

TOTAAL VAN VREEMD
VERMOGEN

196.450

14.533

-13.691

197.293

194.801

17.043

-

196.784

TOTAAL VAN PASSIVA

745.793

44.202

-43.359

746.636

707.973

43.689

-41.706

709.957

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 geval is wordt de balanspost op basis van de
marktwaardeverhouding toegerekend aan de beide takken. De eliminatieposten betreffen de interne
lening DAEB/niet-DAEB en de nettovermogenswaarde van de niet-DAEB tak.
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Gescheiden DAEB/niet-DAEB winst- en verliesrekening over 2019
2019
(Bedragen x € 1.000)
Huuropbrengsten
Opbrengsten
servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en
beheeractiviteiten
Lasten
onderhoudsactiviteiten
Overige directe
operationele lasten
exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat
exploitatie van
vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst
vastgoedportefeuille
Toegerekende
organisatiekosten
Boekwaarde verkochte
vastgoedportefeuille
Totaal van netto
gerealiseerd resultaat
verkoop
vastgoedportefeuille
Overige
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VoV
Totaal van
waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Opbrengst overige
activiteiten
Kosten overige activiteiten
Nettoresultaat overige
activiteiten

DAEB
35.855

NietDAEB
2.262

2018

Eliminaties

Totaal

DAEB

-

38.117

35.402

NietDAEB
2.258

Eliminaties

Totaal

-

37.659

998

124

-

1.122

927

113

-

1.040

-1.018

-142

-

-1.160

-905

-116

-

-1.021

-3.277

-208

-

-3.485

-2.701

-196

-

-2.897

-12.122

-425

-

-12.547

-11.509

-695

-

-12.204

-5.748

-226

-

-5.974

-6.486

-341

-

-6.827

14.688

1.385

-

16.073

14.728

1.024

-

15.751

4.666

693

-

5.359

3.707

436

-

4.413

-353

-31

-

-384

-416

-29

-

-445

-3.685

-540

-

-4.225

-2.922

-322

-

-3.244

627

122

-

750

369

85

-

454

-11.262

-

-

-11.262

363

-

-

363

34.951

2.053

-

37.004

52.254

3.656

-

55.910

162

-

-

162

231

-

-

231

23.851

2.053

-

25.904

52.847

3.656

-

56.504

67

29

-

97

75

28

-

103

-

-

-

-

-

-

-

-

67

29

-

97

75

28

-

103

-277

-16

-

-293

-288

-18

-

-306

-574

-28

-

-602

-566

-

-

-566

547

7

-547

7

573

9

-573

9

90

-

-

90

118

-1

-

117

-5.723

-547

547

-5.723

-6.178

-573

573

-6.178

-5.087

-540

-

-5.626

-5.487

-565

-

-6.052

TOTAAL VAN RESULTAAT
VOOR BELASTINGEN

33.295

3.007

-

36.302

61.679

4.210

-

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen

-146
3.022

-9
24

-3.022

-155
24

-11.175
3.387

-682
-141

-3.387

-11.857
-141

TOTAAL VAN RESULTAAT
NA BELASTINGEN

36.171

3.022

-3.022

36.171

53.890

3.387

-3.387

53.890

Overige organisatiekosten
Kosten omtrent
leefbaarheid
Opbrengst van
vorderingen die tot de
vaste activa behoren
Overige rentebaten en
soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten
Saldo financiële baten en
lasten
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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.
Gescheiden DAEB/niet-DAEB kasstroomoverzicht 2019
2019
Directe methode
(bedragen x € 1.000)
Kasstroom operationele
activiteiten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overige
bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest
Totaal ingaande
kasstromen
Erfpacht
Betalingen aan
werknemers
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Verhuurderheffing

2018

DAEB

NietDAEB

Eliminaties

Totaal

DAEB

NietDAEB

Eliminaties

Totaal

35.820
1.087

2.244
124

-

38.064
1.211

35.586
1.027

2.212
118

-

37.798
1.145

75

25

-

100

86

22

-

108

547

-

-547

-

573

-

-572

1

37.529

2.394

-547

39.376

37.272

2.352

-572

39.052

-

17

-

17

-

19

-

19

3.725

229

-

3.954

3.648

223

-

3.871

8.830
5.900

269
441

-

9.099
6.341

7.912
5.984

475
511

-

8.387
6.494

4.001

83

-

4.084

4.587

126

-

4.713

Leefbaarheid externe
uitgaven niet investerings
gebonden
Betaalde interest

121

4

-

125

106

7

-

113

5.853

547

-547

5.853

6.249

573

-572

6.250

Vennootschapsbelasting

4.852

295

-

5.147

1.460

89

-

1.549

Totaal uitgaven

33.282

1.886

-547

34621

29.946

2.023

-572

31.397

TOTAAL VAN
KASSTROOM UIT
OPERATIONELE
ACTIVITEITEN

4.247

508

-

4.755

7.326

329

-

7.655

Kasstroom (des)
investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten
bestaande huur-, woon- en
niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
Totaal ontvangsten MVA

4.544

647

-

5.191

3.727

430

-

4.157

4.544

29
676

-

29
5.220

3.727

95
525

-

95
4.252

3.462

-

-

3.462

2.248

-

-

2.248

2.989

55

-

3.044

3.845

72

-

3.917

-

-

-

-

182

-

-

182

-

-

-

-

-

-31

-

-31

161

-

-

161

153

-

-

153

79

-

-

79

-

26

-

26

1.139
95
7.926

5
60

-

1.139
100
7.986

75
261
111
6.875

16
6
89

-

75
277
117
6.965

19

-

-

19

-

-

-

-

Nieuwbouw huur-, woonen niet woongelegenheden
Woningverbetering huur-,
woon- en niet
woongelegenheden
Leefbaarheid externe
uitgaven projectgebonden
Nieuwbouw verkoop
woon- en niet
woongelegenheden
Aankoop
woongelegenheden VoV
voor doorverkoop
Sloopuitgaven woon- en
niet woongelegenheden
Aankoop grond
Overige investeringen
Externe kosten bij verkoop
Totaal uitgaven MVA
Ontvangsten verbindingen
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Ontvangsten overige
Uitgaven overig

1.366
-

-1.366

-1.366
1.366

-

721
-41

-721

-721
721

-41

TOTAAL VAN
KASSTROOM UIT
INVESTERINGSACTIVITEITE
N

-1.997

-750

-

-2.747

-2.648

-285

-

-2.753

Nieuwe te borgen leningen

8.000

-

-

8.000

3.000

-

-

3.000

Aflossing geborgde
leningen

-9.008

-

-

-9.008

-8.764

-

-

-8.764

TOTAAL VAN
KASSTROOM UIT
FINANCIERINGSACTIVITEI
TEN

-1.008

-

-

-1.008

-5.764

-

-

-5.764

1.333

979

-

2.312

2.239

936

-

3.175

4.247

508

-

4.755

7.326

329

-

7.655

-1.997

-750

-

-2.747

-2.468

-285

-

-2.754

-1.008

-

-

-1.008

-5.764

-

-

-5.764

2.575

736

-

3.311

1.333

979

-

2.312

Kasstroom
financieringsactiviteiten

Geldmiddelen aan het
begin van de periode
Kostroom operationele
activiteiten
Kasstroom (des)
investeringsactiviteiten
Kasstroom
financieringsactiviteiten
Geldmiddelen aan het
einde van de periode

14.12 OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
SallandWonen kent geen statutaire resultaatbestemming. In de woningwet is bepaald dat toegelaten
instellingen alleen uitkeringen mogen doen in het belang van de volkshuisvesting.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Woningstichting SallandWonen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Woningstichting SallandWonen te Raalte gecontroleerd.
De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Woningstichting SallandWonen op
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor
de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering
topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting SallandWonen zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Bestuursverslag, inclusief het Volkshuisvestelijk verslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag inclusief het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in
overeenstemming met artikel 36 en 36a van de Woningwet.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
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toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
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omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Hengelo, 12 mei 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
R.W. van Hecke RA
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