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Deel 1: Toezicht en bestuur  

Woord vooraf 2016  
 
Het jaar 2016 was een enerverend jaar voor onze organisatie. Een belangrijke gebeurtenis was het vertrek van 
Margaret Zeeman die bijna tien jaar lang sturing heeft gegeven aan Jutphaas Wonen. Zij heeft in die periode haar 
stempel gedrukt op de sociale huisvesting in Nieuwegein in het algemeen en op het transformeren van 
kantoorpanden in het bijzonder. In dat verband hebben we in oktober ons laatste project afgerond, namelijk de 
transformatie van een kantoorpand aan de Merwedehof (voorheen Villawal). In dit kantoorpand zijn naast 45 
koopwoningen, 41 sociale huurwoningen gerealiseerd die door ons worden verhuurd. 
 
Sinds 1 september ben ik directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen en de periode na mijn indiensttreding stond 
vooral in het teken van kennismaken. Zo heb ik kennisgemaakt met bewoners, met organisaties waar we mee 
samenwerken en natuurlijk met collega’s. En veel van wat ik gehoord en gezien heb tijdens deze gesprekken en 
ontmoetingen maakt me blij. Blij, omdat de meeste huurders heel tevreden zijn over de dienstverlening van 
Jutphaas Wonen. Datzelfde geldt voor de organisaties waar we mee samenwerken.  
 
Dit beeld wordt bevestigd door de uitkomsten van de visitatie die we dit jaar hebben laten uitvoeren door Ecorys. 
Extra trots ben ik op het feit dat de visitatiecommissie een extra prestatieveld voor de transformatie van kantoren 
heeft toegevoegd waarop zij ons beoordeeld heeft met een cijfer 8. De resultaten van de visitatie zijn een stuk 
waardering voor de manier waarop onze medewerkers invulling geven aan hun werk. Voor mij persoonlijk vormen 
ze een mooie uitdaging om ook de komende jaren ervoor te zorgen dat we dit positieve beeld handhaven en waar 
mogelijk nog verbeteren. 
 
2016 was een jaar van afscheid nemen en van kennismaken en daarmee een jaar van achterom – en vooruit 
kijken. Aan de collega’s van Jutphaas Wonen een oprecht dankjewel voor hun flexibiliteit en voor de warme 
ontvangst die ze mij hebben geboden. 
 
 
Directeur-bestuurder 
Bram Lipsch 
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Leeswijzer 
 
Het jaarverslag bestaat uit vier delen: 
 
Toezicht en bestuur – Dit eerste deel geeft een globaal beeld van de prestaties van onze organisatie in 2016. De 
directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen geven een korte terugblik op het jaar. 
 
Context en keuzes van Jutphaas Wonen – In dit deel van het bestuursverslag geven wij aan wie wij zijn, komt de 
context ter sprake waarin wij werken en wordt beschreven waar onze prioriteiten liggen. Ook worden hier onze 
mogelijkheden en strategische keuzes besproken. Het geeft u een kader voor de context waarin onze prestaties in 
2016 geplaatst moeten worden. 
 
Thema’s verder uitgewerkt in 2016 – In deze hoofdstukken vindt u de thema’s die door ons zijn vertaald in 
activiteiten. Per thema leest u wat de activiteiten de lokale samenleving hebben opgeleverd en wat zij betekenen 
voor de toekomst. 
 
Jutphaas Wonen als organisatie – Tot slot volgen de hoofdstukken met informatie over het betrekken van 
huurders, de organisatie, governance, risicomanagement en financiën. 
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1. Jaarbericht 2016  
 
Implementatie Woningwet – Om te voldoen aan de Woningwet zijn onze statuten en de reglementen 
aangepast en opnieuw vastgesteld. Daarnaast hebben wij, onder begeleiding van Finance Ideas, ons 
vastgoed gewaardeerd op “marktwaarde in verhuurde staat”. Ten behoeve van deze waardering hebben wij 
de vierkante meters van ons woningbezit volgens NEN-normering in kaart laten brengen. In het kader van het 
scheiden van DAEB – en niet-DAEB activiteiten komen wij in aanmerking voor het zogenaamde “verlicht 
regime”. Dit houdt in dat wij onze activiteiten niet administratief en/of juridisch hoeven te scheiden.  
 
Kantoortransformatie Merwedehof (Villawal) – Wij hebben 41 sociale huurwoningen “turn key” afgenomen 
in een getransformeerd kantoorgebouw aan de Merwedehof. Het uit acht kantoorgebouwen bestaande 
kantoorpand is getransformeerd naar 45 koopwoningen en 41 huurwoningen en beschikt over een 
parkeerkelder en een gezamenlijke binnentuin. In oktober zijn de sleutels aan de huurders uitgereikt. 
 
Verduurzaming woningbezit – In de wijken Batau en Zuilenstein hebben wij in 2016 166 woningen 
gerenoveerd en tevens verduurzaamd. Door die maatregelen hebben deze woningen nu een energielabel A.   
 
Visitatie – Ecorys heeft de maatschappelijke visitatie uitgevoerd en heeft daarbij gekeken naar de periode 
2011-2015. Wij hebben een gemiddelde beoordeling van 7,3 gekregen en de visitatiecommissie heeft de 
prestaties hiermee met een ruime voldoende beoordeeld. De visitatiecommissie was bovendien van mening 
om een extra prestatieveld met betrekking tot het transformeren van kantoren in haar beoordeling op te 
nemen en dit te beoordelen met het cijfer 8.  
 
Digitalisering – Sinds het begin van 2016 werken wij met een nieuw primair systeem: Microsoft Dynamics 
AX van Aereon. Na een soepele implementatie is in de tweede helft van het jaar een begin gemaakt met de 
implementatie van de modules “contacten”, “leefbaarheid” en “mobiele inspecties”. In 2017 wordt ook nog 
een digitaal klantenportaal geïntroduceerd.  
 
Wisseling van directeur-bestuurder – Eind februari heeft Margaret Zeeman afscheid genomen als 
directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen. In de periode van 1 maart tot 1 september is haar rol 
waargenomen door interim directeur-bestuurder Leo Urgel. In diezelfde periode heeft de werving en selectie 
plaatsgevonden van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit heeft geleid tot de benoeming per 1 september van 
Bram Lipsch.  
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2. Verslag Raad van Commissarissen  

 

2.1 Over besturen en toezichthouden 

2.1.1 Onze visie op toezicht en toetsing 
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, het functioneren van het 
bestuur, de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van 
het beleid. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten van Jutphaas 
Wonen omschreven. Eén en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen. 
Deze is in 2016 aangepast en geplaatst op onze website. Zo is de werkwijze van de RvC beschreven in dit 
reglement. Hierin is opgenomen dat de RvC werkt met separate commissies (een auditcommissie en een 
selectie- en remuneratiecommissie). De werkzaamheden van deze commissies in 2016 zijn in dit verslag van 
de RvC opgenomen. Deze commissies hebben ook separate reglementen. Zij adviseren de RvC over 
onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van RvC voor. Dit laat de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de RvC onverlet. 
 
Naast de toezichthoudende rol heeft de RvC ook haar klankbordfunctie vervuld, onder andere door overleg te 
hebben met de directeur-bestuurder in reguliere en tussentijdse vergaderingen, en themabijeenkomsten. De 
RvC adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming van 
de directeur-bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Ook geeft de RvC de 
accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie 
die elke vier jaar wordt uitgevoerd. 
 
Het toezichtkader van de RvC is in 2016 geactualiseerd. Bij het neerzetten van het nieuwe toezichtkader was 
de nieuwe Governancecode 2015 leidend. Dit toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de 
taken van de woningcorporatie en omvat het geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van zijn 
taken volgt. In het toezichtkader heeft de RvC de volgende aandachtsvelden van toezicht geformuleerd: 
 

 strategisch beleid  

 maatschappelijke prestaties  

 verankering in de samenleving 

 financiële weerbaarheid  

 adequaat en effectief functioneren van de interne beheersing 

 risicomanagement 
 
De RvC toetst het functioneren van de organisatie op basis van externe onderzoeken en benchmarks, 
kwartaalrapportages en jaarrapportages, externe metingen (zoals de visitatie), oordelen van derden (zoals de 
managementletter van de externe accountant en oordeelsbrieven van externe toezichthouders) en 
overleggen over beleidskeuzes met anderen dan de directeur-bestuurder in en buiten de organisatie 
(huurdersplatform, ondernemingsraad). Daarnaast laat de RvC zich intensief door de directeur-bestuurder 
informeren over beleid, actuele thema’s en ontwikkelingen. 
 
De RvC heeft in 2016 haar toezichthoudende taak vervuld met inachtneming van de Woningwet 2015, de 
inhoud van de nieuwe statuten, het geactualiseerde reglement voor de RvC en de Governancecode 2015. 

2.1.2 Governancecode Woningcorporaties 2015 
Een vernieuwde code – In 2015 is de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties ingevoerd. De 
Governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht.  
 
De code is mede opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan 
hoge normen moeten voldoen. In de Governancecode is aandacht voor cultuur en gedrag die past bij 
transparante en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct-
belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. Ook hebben de gemeente en de huurdersorganisaties een 
uitdrukkelijke positie in de Governancecode. 
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De Governancecode is niet vrijblijvend. Het is verplicht voor leden van Aedes en de VTW (de Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties) de code te volgen, en dus ook voor Jutphaas Wonen en haar RvC. 
Laatstgenoemde onderschrijft de code van harte. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe de code 
wordt toegepast. 
 
Verantwoording van ‘leg uit’ bepalingen – Woningcorporaties kunnen voor een deel afwijken van de 
bepalingen van de Governancecode. Maar alleen als dit volgens de woningcorporatie tot een beter resultaat 
leidt. Wij voldeden in 2016 aan de Governancecode 2015.  
 
Wij hebben ervoor gekozen af te wijken van bepaling 3.9:  
 
“De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder(s) en rapporteert over het proces in het 
jaarverslag.”  
 
Er hebben namelijk in 2016 geen beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurders plaatsgevonden, 
omdat zij maar kort hun functie hebben uitgeoefend. Het beoordelingsgesprek met Margaret Zeeman, 
directeur-bestuurder tot 1 maart 2016, vond eind 2015 plaats. Om haar beoordelingsgesprek te voltooien, 
heeft in januari 2016 een eindgesprek plaatsgevonden. Het functioneren van de op 1 september 2016 
gestarte directeur-bestuurder Bram Lipsch is in 2016 niet beoordeeld, maar wel besproken. Met hem is in 
november 2016 een inventariserend gesprek gehouden over de doelen waarop hij eind 2017 zal worden 
beoordeeld.  
 
Ook is afgeweken van bepaling 3.3 van de Governancecode.  
 
“Een bestuurder wordt door de RvC benoemd, geschorst en ontslagen

1
. Bij benoeming worden de wettelijke 

termijnen in acht genomen
2
.” 

 
Margaret Zeeman had namelijk een aanstelling voor 30 uur per week voor onbepaalde tijd. Maar de 
aanstelling als directeur-bestuurder vond voor de totstandkoming van de Governancecode plaats  

2.1.3 Implementatie governance in verslagjaar 
Vanwege veranderingen in de wet- en regelgeving zijn in het verslagjaar statuten en reglementen 
geactualiseerd. De RvC heeft de volgende stukken die betrekking hebben op governance vastgesteld en 
respectievelijk goedgekeurd: 
 

 statuten Woonstichting Jutphaas 

 toezichtkader Jutphaas Wonen 

 reglement Raad van Commissarissen met als bijlagen: 
o samenstelling en profielen Raad van Commissarissen Jutphaas Wonen 
o rooster van aftreden Raad van Commissarissen 
o profielschets van omvang en samenstelling van het bestuur 
o reglement auditcommissie Jutphaas Wonen 
o reglement selectie- en remuneratiecommissie Jutphaas Wonen 

 regeling zelfevaluatie Raad van Commissarissen 

 bestuursreglement met als bijlagen: 
o reglement werving, selectie, (her) benoeming, schorsing en ontslag bestuur Jutphaas Wonen 
o reglement financieel beleid en beheer 
o treasurystatuut 
o investeringsstatuut 
o procuratie- en delegatiereglement  

                                                           
1
 Herzieningswet arikel 25 lid 1 en 6 schrijft dit voor. 

2
 Herzieningswet artikel 25.3 bestuurder wordt benoemd voor ten hoogste vier jaar en kan telkens herbenoemd worden 

voor ten hoogste vier jaar. 
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2.2 Verslag vanuit toezichthoudende rol 

2.2.1 Toezicht op strategie 
De RvC houdt toezicht op de inhoud van de strategie van de organisatie en de mate waarin deze strategie 
wordt gerealiseerd. Zij toetst, door middel van de begroting en de kwartaalrapportages, of de doelstellingen in 
lijn zijn met het ondernemingsplan “Anders Durven Kijken”. In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-
2019 goedgekeurd. Voor het eerst is in juni, volgens de Woningwet, een bod gedaan voor de actualisatie van 
de prestatieafspraken. De geactualiseerde prestatieafspraken 2016-2019 zijn in november 2016 
goedgekeurd. De RvC toetst of deze afspraken vallen binnen de kaders van het ondernemingsplan en de 
financiële mogelijkheden.  
 

Scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB – Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB activiteiten. Zo wordt ervoor gezorgd 
dat maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken die aan 
woningcorporaties zijn opgedragen. Een voorstel tot administratieve scheiding of juridische splitsing moet 
vooraf instemming krijgen van de Autoriteit Woningcorporaties. Het ontwerpvoorstel moet voor 1 januari 2017 
bij de Aw zijn ingediend. 
 
Kleine woningcorporaties vallen onder een verlicht regime en zijn vrijgesteld van een verplichting om 
administratief te scheiden of juridisch te splitsen. Dit zijn woningcorporaties die gedurende twee boekjaren 
een jaaromzet hebben van minder dan €30 miljoen, waarvan de niet-DAEB activiteiten maximaal 5% 
bedragen van de jaaromzet en waarvan de niet-DAEB investeringen per boekjaar maximaal 10% bedragen 
van de totale jaarinvesteringen. Woningcorporaties die aan deze voorwaarden voldoen, moeten in hun 
boekhouding wel onderscheid maken tussen kosten en opbrengsten (lasten en baten) van DAEB activiteiten 
aan de ene kant en niet-DAEB-activiteiten aan de andere kant. 
 
Jutphaas Wonen valt onder dit verlichte regime doordat de contracten voor het beheer van derden zijn 
opgezegd en een deel van de vrije sectorhuurcontracten zijn omgezet naar sociale huurcontracten. De RvC 
vindt het belangrijk dat op deze manier de administratieve lasten van de organisatie beperkt blijven.  
 
Samenwerkingsverbanden – Om de digitalisering binnen Jutphaas Wonen vorm te geven en verder te 
brengen, is er samenwerking gezocht met Viveste in Houten. Een, op dit gebied, gespecialiseerde 
medewerker van Viveste wordt ingehuurd om ons hierbij te helpen. De RvC is er een voorstander van om op 
deze manier expertise te delen.  

2.2.2 Toezicht op financiële en operationele prestaties 
Auditcommissie – Voor het ontwikkelen van een transparant financieel afwegingskader voor besluitvorming 
binnen de RvC is er een auditcommissie. Deze commissie bestond in 2016 uit twee leden van de RvC; Fred 
Wehrmeijer (voorzitter) en Hennie Hagen. De directeur-bestuurder en het hoofd Bedrijfsbeheer van Jutphaas 
Wonen vertegenwoordigen de werkorganisatie. Op afroep kunnen ook externe – (o.a. de accountant en 
treasurydeskundigen) en interne adviseurs deelnemen.  
 
De auditcommissie verzorgt de communicatie tussen de RvC en de externe verslaglegging of verantwoording 
van Jutphaas Wonen. Verder adviseert de auditcommissie de RvC bij besluitvorming op het gebied van 
investeringen, financiële risico’s, waarderingsgrondslagen en bij de benoeming van een nieuwe accountant.  
 
In 2016 is de auditcommissie drie keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren: 

 verslag van de treasurycommissie met een treasuryrapportage en treasurystatuut (in aanwezigheid en op 
basis van advies van Thésor) 

 accountantsverslag 2015 en jaarstukken 2015 (in aanwezigheid van Deloitte accountants) 

 managementrapportages van het eerste kwartaal, eerste halfjaar en het derde kwartaal  

 begroting 2017 

 invulling van risicomanagement en interne controle 

 keuze nieuwe accountant vanaf 2017 

 vermindering van de verhuurdersheffing 

 accountantscontrole 2016 

 reglement financieel beleid en beheer 
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De auditcommissie kan inzoomen op het bestuur van Jutphaas Wonen aan de hand van 
kwartaalrapportages, managementrapportages, de begroting en de jaarrekening. 
 
Waardering op marktwaarde – Waardering op marktwaarde vond in 2016 voor de eerste keer plaats. De te 
hanteren parameters voor marktwaardering zijn eind 2015 geactualiseerd. Tijdens de themabijeenkomst op 4 
juli 2016 is in het bijzonder stilgestaan bij de veranderingen die plaatsvinden in de waardering van het 
vastgoed. Aan de RvC is uitgelegd hoe de marktwaarde in verhuurde staat is berekend. Tevens is toegelicht 
welke stappen doorlopen worden voor de implementatie van de marktwaarde.  

 
Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag – De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van 
de accountant. De externe accountant rapporteert aan de RvC en het bestuur over zijn bevindingen. In de 
vergadering van de RvC op 30 mei 2016 zijn, na voorafgaande bespreking in de auditcommissie, de 
jaarrekening en het jaarverslag met de accountant besproken. Nadat is kennisgenomen van de 
controleverklaring van de accountant, heeft de RvC op 30 mei 2016 de jaarrekening en het jaarverslag 2015 
goedgekeurd. 

Managementletter – Door de externe accountant is er geen managementletter uitgebracht, daar er geen 

interim controle heeft plaatsgevonden. Deze werkzaamheden worden samengevoegd met de controle van de 
jaarrekening 2016, waarover de externe accountant in 2017 middels zijn accountantsverslag rapporteert.  

2.2.3 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
Jutphaas Wonen is, als maatschappelijk ondernemende woningcorporatie gericht op het realiseren van 
maatschappelijke prestaties. Het ondernemingsplan kent vijf speerpunten waaraan later het speerpunt 
“betaalbaarheid“ is toegevoegd. Deze speerpunten zijn vertaald in concrete doelstellingen. De RvC toetst 
deze speerpunten door te kijken naar welke doelstellingen zijn gehaald en welke doelstellingen (nog) niet zijn 
gerealiseerd. Deze informatie komt naar voren in de managementrapportages, kwartaalrapportages en de 
jaarrekening. De RvC toetst of het bod en de actualisatie van de prestatieafspraken passen binnen de 
Woonvisie 2015 van de gemeente Nieuwegein, het ondernemingsplan en de financiële kaders van de 
woningcorporatie. Jutphaas Wonen is haar verplichting tot het maken van prestatieafspraken, het uitbrengen 
van een bod en het actualiseren van de afspraken in nauw overleg met het huurdersplatform, nagekomen.  
 

Klachtenbehandeling – In 2016 is er één klacht door een huurder behandeld door de Regionale 
Klachtencommissie. Hiervan heeft het bestuur tijdens de vergadering van 19 december 2016  de RvC op de 
hoogte gebracht. De klacht betrof geluidsoverlast in het plafond van een woning. Na onderzoek bleek dat de 
overlast veroorzaakt werd door het langs elkaar schuren van metalen delen van het ophangsysteem van het 
plafond. Voordat de Regionale Klachtencommissie tot een uitspaak kwam, was het plafond al hersteld en 
hiermee de oorzaak van de klacht weggenomen. De Regionale Klachtencommissie deed begin 2017 
uitspraak over de klacht. Aangezien de oorzaak van de klacht reeds was verholpen, heeft de Regionale 
Klachtencommissie zich vooral gericht op de hoogte van de vergoeding voor het gederfde huurgenot.   
 
Visitatie – De RvC is nauw betrokken geweest bij de visitatie van Jutphaas Wonen in 2016, zowel bij de 
selectie van het bureau als bij de voortgang. Ook heeft de visitatiecommissie gesprekken gevoerd met de 
RvC-leden. De RvC is erg tevreden met de beoordeling van de visitatiecommissie en ziet erop toe dat de 
genoemde aandachtspunten worden meegenomen in de herijking van het beleid.  

2.2.4 Toezicht op stakeholderdialoog 
In het jaarverslag wordt genoemd wie Jutphaas Wonen als belanghebbende partijen beschouwd. Het bestuur 
voert regelmatig en uitvoerig overleg met deze belanghebbenden, onder meer over het huurbeleid, 
maatschappelijke doelstellingen, de voorgenomen werkzaamheden en de prestatieafspraken. Door middel 
van cursussen en ondersteuning van een externe adviseur zorgt het bestuur dat het huurdersplatform hierbij 
een professionele sparringpartner is. Tijdens de bespreking van het visitatierapport met de RvC is de 
betrokkenheid van belanghebbenden op het beleid aan de orde geweest. De RvC ziet erop toe dat er in het 
nieuwe ondernemingsplan extra aandacht wordt besteed aan overleg met externe belanghebbenden.  

2.2.5 Toezicht op risicobeheersing 
In 2016 is uitgebreid aandacht besteed aan risicomanagement, zowel in de auditcommissie als bij de RvC. 
Adviesbureau EY Montesquieu is aangesteld voor werkzaamheden op het gebied van risicomanagement en 
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interne controle. De auditcommissie heeft onder andere als taak om de RvC te adviseren ten aanzien van 
risicobeheersing en het toezicht op significante financiële risico’s. Het bespreken van risico’s is een 
standaard agendapunt voor het overleg tussen het bestuur en de RvC.  
 
In 2016 heeft de RvC kennisgenomen van de meerjarenbegroting met als doel om inzicht te verkrijgen in de 
mogelijke financiële implicaties en risico’s van het voorgestelde beleid. De RvC vindt het belangrijk dat de 
organisatie goed zicht houdt op de ontwikkelingen en weet waar de risico’s liggen. Het opstellen van een 
stappenplan van de risicoanalyse is uitgevoerd door bureau EY Montesquieu. Bureau Arcadis heeft in het 
kader van de portefeuillestrategie, de wensportefeuille doorgerekend en de invloed op de financiële ratio’s 
zichtbaar gemaakt. Zo wordt goed inzicht verkregen in de financiële situatie voor de komende jaren. De 
organisatie heeft een goed toekomstbeeld en inzicht in de verschillende scenario’s.  
 
Op grond van alle informatie is de RvC van mening dat Jutphaas Wonen binnen de financiële kaders haar 
ambities zal kunnen realiseren, zonder dat de financiële continuïteit in het geding komt. Meer informatie over 
risicomanagement is opgenomen in hoofdstuk 13. 

2.2.6. Toezicht op verbindingen 
Jutphaas Wonen heeft geen dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden of andere verbindingen.  
 

2.2.7 Toezicht externe auditor 
Benoeming accountant – De accountantscontrole voor 2016 is door Deloitte uitgevoerd. Met ingang van 
2017 komt er een nieuwe accountant, omdat Deloitte de maximale termijn van acht jaar heeft volbracht. Vier 
accountantskantoren, die voldoen aan de regels van de OOB, werden uitgenodigd om een offerte in te 
dienen en een gesprek te hebben bij de auditcommissie. In de RvC-vergadering van 19 december 2016 is, 
op voordracht van de auditcommissie, Baker Tilly Berk benoemd tot externe accountant.  
 
Beoordeling functioneren accountant – Het bestuur en de auditcommissie maken tenminste één keer in 
de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. Deze beoordeling 
wordt besproken in deRvC. De laatste beoordeling van de accountant vond plaats in 2016.  
 

2.2.8 Conclusies toezichthoudende rol 
De RvC oordeelt dat Jutphaas Wonen in 2016 de volkshuisvestelijke taken goed heeft uitgevoerd en dat de 
besluitvorming is gericht op het vergroten van de maatschappelijke prestaties binnen het beschikbare 
vermogen. Jutphaas Wonen slaagt er goed in om haar eigen opgaven en ambities te realiseren en levert zo 
een bij de woningcorporatie passende bijdrage aan de lokaal maatschappelijke opgaven. Daarbij is de lokale 
verankering een belangrijke eigenschap. Dit bereikt Jutphaas Wonen door nauw samen te werken met haar 
stakeholders. De RvC is van mening dat het beleid van Jutphaas Wonen is gericht op het leggen van 
verbindingen tussen de woningcorporatie en haar maatschappelijke omgeving, zowel via informatie-
uitwisseling, beleidsafstemming, als concrete samenwerking en investeringen. 
 
De RvC toetst of de continuïteit van Jutphaas Wonen gewaarborgd is door te kijken of de organisatie op de 
langere termijn voldoet aan de minimale financiële eisen van de Autoriteit Woningcorporaties en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De RvC vindt het belangrijk dat de organisatie goed zicht houdt op de 
ontwikkelingen en weet waar de risico’s liggen. De RvC meent dat dit het geval is. 

2.3 Verslag vanuit werkgeversrol 

2.3.1 Invulling werkgeversrol voor bestuur 
Topstructuur, profielen en benoeming – Eind 2015 heeft directeur-bestuurder Margaret Zeeman te kennen 
gegeven per 1 maart 2016 te stoppen als directeur-bestuurder bij Jutphaas Wonen. De RvC is 
verantwoordelijk voor de werving en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder. Gezien de korte termijn 
tussen opzegging en vertrek heeft de RvC in eerste instantie gekozen voor de ervaren interim directeur-
bestuurder Leo Urgel. Dit gaf de tijd om een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure te volgen voor de 
nieuwe directeur-bestuurder. In samenwerking met het huurdersplatform en de ondernemingsraad is er een 
profielschets opgesteld. Voor de benoeming van de interim directeur-bestuurder en de directeur-bestuurder is 
advies gevraagd aan de ondernemingsraad. Zowel het huurderplatform als de ondernemingsraad was 
onderdeel van de selectiecommissie voor de nieuwe directeur-bestuurder. Zowel de interim directeur-
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bestuurder als de nieuwe directeur-bestuurder heeft een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets 
ondergaan. Deze toets is door de Autoriteit Woningcorporaties uitgevoerd, die voor beide een positieve 
zienswijze als uitkomst had.  
 
Per 1 september 2016 is Bram Lipsch door de Raad van Commissarissen benoemd als directeur-bestuurder 
voor een periode van 4 jaar.  
 
Educatie bestuur – De directeur-bestuurder wil zich steeds verder professionaliseren door training en 
ontwikkeling van de competenties. De volgende cursussen zijn door de directeur-bestuurder gevolgd sinds 
zijn benoeming: 
 
Wie  Wat en wanneer Datum Aanbieder PE-punten 

Bram Lipsch 
 

- Themabijeenkomst governance 
en riskmanagement 

- Aedes-congres leiderschap 
 

06-10-2016 
 
24-11-2016 
 
Totaal 2016 

MKW Platform 
 
Aedes VTW 
 
 

3 punten 
 
4 punten 
 
7 punten 

 

Beoordelingskader en beoordeling 
Selectie- en remuneratiecommissie – De selectie- en remuneratiecommissie ondersteunt de RvC bij de 
selectie, benoeming en beloning van de commissarissen en het bestuur. Ook voert deze commissie 
functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder. Daarnaast bereidt de selectie- en 
remuneratiecommissie de besluitvorming van de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de leden van de 
RvC voor. 
 
In 2016 bestond de selectie- en remuneratiecommissie uit de RvC-leden Denise Bakker-Van den Berg 
(voorzitter) en Anna Vroege (lid en voorzitter selectie- en remuneratiecommissie). De selectie- en 
remuneratiecommissie is in 2016 driemaal bijeen geweest, waarbij onderstaande zaken aan de orde zijn 
geweest: 
 

 voordracht voor de benoeming van de interim directeur-bestuurder en directeur-bestuurder 

 voorstel voor profielschetsen voor de te herbenoemen RvC-leden en voor het te benoemen vijfde RvC-lid 

 werven, selecteren en voordragen van een nieuwe commissaris 

 voorstel voor de bezoldiging van de bestuurder en de commissarissen 

 voorbereiding van de zelfevaluatie van de RvC  

 voorbereiding persoonlijk ontwikkelingsplan directeur-bestuurder 

 reglement selectie- en remuneratiecommissie 

 opleidingsbeleid van de RvC 

 voorbereiding van de evaluatie van het functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie 
 
Beoordelingsbeleid directeur-bestuurder Bram Lipsch – Als referentiekader voor de beoordelingscyclus en de 
te maken afspraken gelden de bestuurdersverantwoordelijkheden en –bevoegdheden, en de afspraken die 
gemaakt zijn over de te behalen doelen. Deze zijn gekoppeld aan de strategie van Jutphaas Wonen en de 
doelstellingen. Het beoordelingsbeleid voor de directeur-bestuurder is gebaseerd op een oordeel van de RvC 
over het functioneren van de directeur-bestuurder in algemene zin, op de reflectie van de directeur-
bestuurder daarop en op de evaluatie van de prestaties zoals die geformuleerd zijn als speerpunten in het 
ondernemingsplan, de begroting en activiteiten voor 2017. 
 
Eind november 2016 heeft de selectie- en remuneratiecommissie een eerste terugkoppeling gegeven aan de 
directeur-bestuurder over zijn functioneren en over de samenwerking tussen de directeur-bestuurder en 
deRvC. Vervolgens is in inventariserende zin gesproken over de jaarafspraken en het ontwikkelplan, en is 
een aanzet tot de vertaling daarvan in prestatiecriteria gemaakt. Er zijn verder afspraken gemaakt over de te 
houden gesprekken in 2017. Eind 2017 zal de formele beoordeling plaatsvinden over de afgelopen periode,  
van 1 september 2016 tot eind 2017. 
 
Beloningskader en beloning 
Honorering van het bestuur – In 2016 waren drie directeur-bestuurders actief. De honorering van deze 
directeur-bestuurders is hieronder opgesplitst en met afgeronde bedragen weergegeven: 
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 Het honorarium voor directeur-bestuurder Margaret Zeeman was gebaseerd op de CAO Woondiensten 
en ingeschaald in schaal O. De honorering voldeed aan de overgangsregeling van de Wet Normering 
Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). Jutphaas Wonen valt per 1 
januari 2016 in bezoldigingsklasse D van de WNT (gebaseerd op 1.835 verhuureenheden en meer dan 
60.000 inwoners in Nieuwegein). Naast de bezoldiging voor de directeur-bestuurder Margaret Zeeman ad 
€ 15.000 over de periode 1 januari 2016 tot 1 maart 2016 is € 3.000 aan pensioenpremie betaald. 

 Het honorarium voor Leo Urgel, interim directeur-bestuurder van 1 maart 2016 tot 1 september 2016, 
was in totaal € 78.000, excl. BTW. De honorering voldeed hiermee aan de Wet Normering Bezoldiging 
Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). 

 Naast de bezoldiging voor Bram Lipsch ad € 20.000 over de periode 1 september 2016 tot 1 januari 2017 
is € 4.000 aan pensioenpremie betaald voor de directeur-bestuurder. De honorering voldeed hiermee aan 
de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT) 
(bezoldigingsklasse D van de WNT, gebaseerd op 1.835 verhuureenheden en meer dan 60.000 inwoners 
in Nieuwegein). 

2.3.2 Organisatiecultuur en integriteit 
Cultuur – De RvC is tevreden over de cultuur in de organisatie. Er is sprake van een integere open cultuur. 
De RvC is er zich van bewust dat zowel de RvC als het bestuur hierin een voorbeeldfunctie vervult en dat 
iedereen, waaronder alle medewerkers, hier een verantwoordelijkheid heeft dit uit te dragen. Het gedrag van 
een ieder is immers van invloed op het functioneren en de reputatie van Jutphaas Wonen en 
woningcorporaties in het algemeen.  
 
Integriteit – De RvC is van oordeel dat er voldoende waarborgen zijn geschapen om fraude te voorkomen. 
De RvC houdt dit goed in de gaten door regelmatig overleg te hebben met de directie. Daarnaast zijn er de 
controlesystemen, zoals het klokkenluidersreglement, dubbele procuratie en de integriteitscode.  
 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel 
bedrijven als overheden) direct melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een 
ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de 
persoonsgegevens zijn gelekt). Interim-bestuurder Leo Urgel heeft het personeel bewust gemaakt van deze 
nieuwe regelgeving en het belang van het voorkomen van datalekken. Adviesbureau Eiffel heeft een 
quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden om de beveiliging van persoonsgegevens te verbeteren. De 
verbetering van de beveiliging van persoonsgegevens wordt, met behulp van een externe adviseur, 
opgepakt.  
 
In de Woningwet 2015 is bepaald dat woningcorporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden een aparte 
controller moeten aanstellen. Dit kan een medewerker zijn, zolang het andere deel van de functie geen 
betrekking heeft op het financieel beleid en beheer, of de woningcorporatie kan een externe controller 
inhuren. Jutphaas Wonen is hiertoe niet verplicht, maar vindt het belangrijk om hier toch invulling aan te 
geven. Er is gekeken om dit gezamenlijk met andere woningcorporaties in te vullen, maar de 
onafhankelijkheid is bij een dergelijke constructie moeilijk te regelen. Daarom heeft Jutphaas Wonen voor 
2017 EY Montesquieu ingehuurd als controller.  

2.3.3 Conclusies werkgeversrol 
Door de opvang van de werkzaamheden door interim directeur-bestuurder Leo Urgel voor een half jaar en de 
vloeiende overdracht van werkzaamheden naar de nieuwe directeur-bestuurder is de RvC van mening dat 
Jutphaas Wonen in 2016 continue over een goed bestuur met voldoende competenties heeft beschikt.  

2.4 Verslag vanuit klankbordfunctie 
De RvC heeft een signaal- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. Dit kan op verzoek van de 
directeur-bestuurder of op eigen initiatief. Om deze functie goed te vervullen is er een open cultuur waar 
ruimte is voor reflectie en tegenspraak. De RvC en de directeur-bestuurder staan open voor elkaars ideeën 
en andere invalshoeken. Zowel de RvC als de directeur-bestuurder is samenwerkingsbereid en heeft respect 
voor elkaars rol.  
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In 2016 is de klankbordfunctie van groot belang geweest voor de RvC, omdat er in 2016 drie verschillende 
directeur-bestuurders zijn geweest met verschillende achtergronden, persoonlijkheden en ervaringen.  

2.5 Over de Raad van Commissarissen 

2.5.1. Samenstelling 
Profielschetsen – De RvC streeft naar diversiteit. Om de kwaliteit van het toezicht te borgen heeft de RvC 
ten behoeve van haar samenstelling een schriftelijk profiel opgesteld waarin omvang, expertise en 
leeftijdsopbouw zijn opgenomen. Tevens is een competentiematrix van de RvC opgesteld.  

 

(Her) benoeming leden van de RvC – Denise Bakker-Van den Berg is na een positieve zienswijze van de 
ILT per 1 februari 2016 herbenoemd als voorzitter van de RvC. De gevolgde procedure is eind 2015 
opgestart. De positieve zienswijze van de ILT is gebaseerd op een motivatie voor herbenoeming, een door de 
leden van de RvC ingevulde geschiktheidsmatrix van de ILT, een functieprofiel voor de voorzitter van de 
RvC, het Curriculum Vitae van Denise Bakker-Van den Berg, een betrouwbaarheidsonderzoek door de ILT 
en een VOG.  
 
Voor Hennie Hagen verliep de eerste benoemingstermijn van vier jaar op 1 januari 2017. De RvC heeft het 
functioneren van Hennie Hagen geëvalueerd en heeft geconstateerd dat Hennie Hagen voldeed aan het 
opgestelde profiel en past in de competentiematrix voor de gehele RvC. En dat hij, als voorgedragene door 
het huurdersplatform, conform verwachting heeft gefunctioneerd. De RvC heeft Hennie Hagen, na consultatie 
en op voordracht van het huurdersplatform en, onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de ILT, 
herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar.  
 
In de vergadering van 30 mei 2016 is besloten om een vijfde lid toe te voegen aan de RvC, onder meer ter 
versterking van de deskundigheid op het terrein van projectontwikkeling en vastgoed. Er is al enige 
deskundigheid op vastgoedgebied aanwezig, maar gespecialiseerde deskundigheid ontbreekt. Daarom is 
besloten een specifiek profiel voor een lid van de RvC met vastgoedprofiel op te stellen. 
  
De RvC is eind 2016 gestart met het proces voor het benoemen van een extra lid van de RvC. Het proces 
wordt ondersteund door een extern searchbureau. De selectie wordt gedaan door de selectie- en 
remuneratiecommissie. Daarna vindt een kennismakingsgesprek met de kandidaat plaats met de gehele 
RvC, afgevaardigden van het huurdersplatform en de personeelsvertegenwoordiging. Vervolgens zal de RvC 
een besluit nemen en zal, indien de RvC voornemens is de kandidaat te benoemen, een zienswijze worden 
aangevraagd bij de ILT.  
 
Schema, samenstelling en rooster van aftreden – De RvC bestond in 2016 uit vier personen en kende in 
2016 de volgende samenstelling: 
 
 
Naam en functie  Deskundigheid Herkiesbaar Hoofdfunctie Relevante nevenfuncties 

Denise Bakker-Van 
den Berg 
13-05-1973 
Voorzitter 
Lid selectie- en 
remuneratiecommissie 

Juridisch Lid sinds februari 
2012, herbenoemd 
per februari 2016. 
Niet herbenoembaar 
per februari 2020 
vanwege het 
bereiken van de 
maximum termijn van 
acht jaar 

Advocaat - Lid Raad van Toezicht 
Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak voor 
Milieu en Ruimtelijke 
Ordening. 

- Vicevoorzitter Vereniging van 
Toezichthouders in 
Woningcorporaties 

- Lid ontslagadviescommissie 
UWV Werkbedrijf (tot 1 juli 
2016) 

- Vicevoorzitter van de Raad 
van Commissarissen van 
Woningbouwvereniging 
Laurentius (lid tot 29 
november 2016) 

- Lid Raad van 
Toezicht Wereldkidz 
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Hennie Hagen 
10-07-1950 
Vicevoorzitter, 
huurderszetel,  
Lid auditcommissie 

Personeel en 
Organisatie; 
Zorg en Welzijn 

Lid sinds januari 
2013. Herbenoemd 
per januari 2017 

Gepensioneerd 
directeur zorg 
en welzijn 

- Lid Raad van Toezicht lokale 
welzijnsorganisatie Houten & 
Co 

- Voorzitter woongroep 
Dassenburg 

Fred Wehrmeijer 
24-10-1947 
Lid, Voorzitter 
auditcommissie 
 

Financiën Lid sinds juli 2013. 
Herbenoembaar per 
juli 2017 
 

Gepensioneerd 
manager 
Toezicht De 
Nederlandsche 
Bank N.V. 

- Vicevoorzitter Raad van 
Commissarissen Stichting 
WoonopMaat te Heemskerk 

- Lid gemeenteraad gemeente 
Bloemendaal 

Anna Vroege 
23-08-1948 
Lid, huurderszetel, 
Voorzitter selectie- en 
remuneratiecommissie 

Volkshuisvesting Lid sinds januari 
2015. 
Herbenoembaar per 
januari 2019 

Gepensioneerd 
senior adviseur 
Aedes 

- Lid van het 
Verantwoordingsorgaan van 
SPW, Pensioenfonds voor de 
woningcorporaties 

 
Voor individuele leden geldt op grond van de Governancecode een benoemingsperiode van vier jaar met een 
maximale zittingsperiode van acht jaar. De leden van de RvC opereerden in 2016 onafhankelijk van het 
bestuur van Jutphaas Wonen. Er deden zich in 2016 in de zin van de Governancecode geen tegenstrijdige 
belangen voor.  
 
Conclusie samenstelling – De RvC meent dat met de toevoeging van een lid van de RvC de deskundigheid 
op het gebied van projectontwikkeling en vastgoed versterkt wordt. Voor het overige zijn de competenties 
naar de mening van de RvC goed belegd. Uit onder andere de twee zelfevaluaties van de RvC die in 2016 
zijn gehouden is gebleken dat de leden van de RvC elkaar door hun specifieke deskundigheid en 
verschillende achtergronden goed kunnen aanvullen en scherp houden.  

2.5.2 Functioneren 
Onafhankelijkheid – De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directeur-
bestuurder onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De 
leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Jutphaas Wonen. Zo 
kunnen de leden van de RvC op onafhankelijke wijze tot hun oordeel komen. De commissarissen melden 
nieuwe (neven)functies. De RvC concludeert dat alle leden in het verslagjaar onafhankelijk hun taak hebben 
uitgeoefend. 
 
Aanspreekbaarheid – Een ieder kan zich tot de RvC wenden als daartoe aanleiding is. 
  
Meldingsplicht – Voor Raden van Toezicht van toegelaten instellingen geldt op basis van de nieuwe 
regelgeving een brede meldingsplicht voor ongewone omstandigheden die mogelijk ernstige schade aan het 
belang van de volkshuisvesting teweegbrengen of onoverbrugbare verschillen tussen het bestuur en de RvC. 
De RvC is op de hoogte van de meldingsplicht. De RvC zoekt contact en heeft waar nodig ook contact 
onderhouden met de betreffende instanties. Begin 2016 was dit naar aanleiding van de bestuursvacature. 
  
Informatievoorziening – De leden van de RvC nemen de verantwoordelijkheid om te beschikken over alle 
relevante informatie om hun functie goed uit te voeren. De directeur-bestuurder zorgt voor het verstrekken 
van voldoende informatie op financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied. De 
RvC is van oordeel dat de planning- en controlcyclus van Jutphaas Wonen goed functioneert en de informatie 
toereikend is voor de toezichthoudende taak van de RvC. 
 
Zelfevaluatie functioneren RvC – De RvC heeft in 2016 uitgebreid haar eigen functioneren geëvalueerd. Dit 
is in twee bijeenkomsten gebeurd, in mei en in december. Dit jaar hebben de evaluaties zonder externe 
begeleiding plaatsgevonden. Er zijn verslagen van gemaakt. Besproken onderwerpen zijn: 

 aanbevelingen uit de zelfevaluatie van 2015 

 diverse rollen binnen de RvC 

 onderlinge samenwerking en aandacht voor het elkaar onderling aanspreken 

 functioneren van de individuele commissarissen 

 reflectie op processen en besluitvorming 

 besluitvorming zo mogelijk gefaseerd laten plaatsvinden 

 betrokkenheid bij MT, OR en huurdersplatform 
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 In 2015 heeft een externe zelfevaluatie plaatsgevonden, dit zal ook in 2017 weer het geval zijn. 
 
Permanente educatie – De RvC wil zich steeds verder professionaliseren door training en ontwikkeling van 
competenties. De leden nemen zelf initiatief om cursussen te volgen en rapporteren dit aan de RvC. In de 
jaren 2015 en 2016 moeten de leden van de RvC ieder minimaal 10 punten behalen. Alle leden voldoen hier 
aan. De volgende cursussen zijn in 2015 en 2016 door de leden van de RvC gevolgd:  
 
 
Wie  Wat en wanneer Datum Aanbieder PE-punten 

Denise 
Bakker-Van 
den Berg 
 

- De betekenis van de nieuwe 
Woningwet en Governancecode 

- Masterclass De dag van de 
governance 

- Themabijeenkomst 
risicomanagement 

- Themabijeenkomst de nieuwe 
Woningwet 

- Burgerkracht met burgermacht en 
disruptieve innovaties 

- De hoogtepunten uit de recente 
arbeidsrechtelijke 
cassatierechtspraak 

-  
- VAAN onder professoren 
- Gevraagd? Leiderschap met 

passie        tussen mensen 

10-11-2015 
 
28-08-2015 
06-07-2015 
23-06-2015 
 
Totaal 2015 

 
29-03-2016 
 
08-03-2016 
 
 
14-06-2016 
24-11-2016 
 
Totaal 2016 

GenP Governance 
 
GenP Governance 
Montesquieu 
Peter Boelhouwer 
 
 
 
VTWVer.HaagseArbeidsrecht 
AdvocatenVAAN 
Aedes/NVBW/ 
VTW 
 

2 punten 
 
6 punten 
2 punten 
1 punt 
 
11 punten 

 
 
1 punt 
 
2 punten 
 
7 punten 
3 punten 
 
13 punten 

Hennie 
Hagen 

- Themabijeenkomst 
risicomanagement 

- VTW-congres 
- Onderzoek Commissarissen 
- Actualiteitenseminar 

woningcorporaties 
 
 
 
- VTW ronde tafel 
- VTW-congres 
- Masterclass strategic control  
- Masterclass effectief 

communiceren in de boardroom  
 

06-07-2015 
18-09-2015 
13-03-2015 
14-04-2015 
 
Totaal 2015 

 
09-09-2016 
23-09-2016 
16-11-2016 
01-12-2016 
 
Totaal 2016 

 

Montesquieu 
VTW 
Grand Thornton 
EY 
 
 
 
VTW 
VTW 
Erly 
Erly 
 
 

2 punten 
2 punten 
2 punten 
3 punten 
 
9 punten 

 
2 punten 
3 punten 
4 punten 
5 punten 
 
14 punten 
 

Fred 
Wehrmeijer 
 

- Themabijeenkomst 
risicomanagement 

- Workshop zorgvastgoed 
- Kennissessie novelle Woningwet 
- Relatie tussen RvC en accountant 
 
 
 
- Seminar EY  
- Verschillende 

investeringsscenario’s en effecten 
daarvan 

- Werking risicoraamwerk WSW 
 
 

06-07-2015 
19-05-2015 
11-05-2015 
11-02-2015 
 
Totaal 2015 

 
05-04-2016 
04-07-2016 
 
26-05-2016 
 
Totaal 2016 

Montesquieu 
VTW 
Finance Ideas 
EY accountants 
 
 

 
EY 
EY Montesquieu 
 
WSW 
 
 

2 punten 
4 punten 
3 punten 
2 punten 
 
11 punten 

 
2 punten 
1 punten 
 
2 punten 
 
5 punten 

 

Anna Vroege - Actualiteitenseminar voor 
woningcorporaties 

- Toezien in legitimiteit 
- Actualiteitenseminar 

woningcorporaties 
- Themabijeenkomst 

23-11-2015 
 
20-05-2015 
01-04-2015 
06-07-2015 
 

EY  
 
VTW 
EY  
EY Montesquieu 
 

3 punten 
 
1 punt 
3 punten 
2 punten 
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risicomanagement  
 
- Masterclass toezicht financiën 
- Verschillende 

investeringsscenario’s en effecten 
daarvan 

- Werkgeversrol RvC 
  

Totaal 2015 

 
10-05-2016 
04-07-2016 
 
 
27-09-2016 
 
Totaal 2016  

 
 
VTW 
EY Montesquieu 
 
Grant Thornton 
 
 

9 punten 

 
6 punt 
1 punten 
 
2 punten 
 
9 punten 

 

2.5.3 Bezoldiging 

Honorering – Commissarissen ontvangen een vaste vergoeding per jaar op basis van de Wet Normering 
Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). 
 
De RvC is terughoudend bij de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging van haar leden. De bezoldiging 
van de RvC-leden lag in 2015 ruim onder de WNT-norm en de lagere norm van de Vereniging 
Toezichthouders in Woningcorporaties (hierna: VTW). Hoewel de afgelopen periode zeer intensief is geweest 
voor de RvC-leden, is de bezoldiging al enige tijd niet meer verhoogd. De RvC heeft een extern adviesbureau 
gevraagd na te gaan of een verhoging van de bezoldiging gepast is en zo ja, wat binnen de kaders van de 
WNT en de VTW-normen redelijk is. 
 
De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld: 
 
Allereerst de WNT en de bindende beroepsregel van de VTW. De RvC heeft ook kennis genomen van het feit 
dat de wetgever heeft erkend dat de norm voor commissarissen in eerste instantie niet aansloot bij de 
daadwerkelijke tijdsbesteding aan de uitoefening van hun functie. De WNT 1 ging uit van een tijdbesteding 
van 8 uur per maand voor de leden en 12 uur per maand voor de voorzitter. Voor de WNT 2 is hier opnieuw 
naar gekeken en is de wetgever tot de conclusie gekomen dat dat onvoldoende is om de functie op een 
verantwoorde wijze te kunnen vervullen. Bij de bepaling van de hogere normen voor commissarissen is de 
wetgever – na onderzoek – uitgegaan van een tijdbesteding van 16 uur per maand voor de leden van de RvC 
en 24 uur per maand voor de voorzitter van de RvC.  
 
De groeiende verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn een ontwikkeling die ook voor de RvC van 
Jutphaas Wonen geldt. Onder meer door de invoering van de Herzieningswet toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. Aangezien de commissarissen van Jutphaas Wonen ook meer tijd aan hun functie 
besteden dan de 8, respectievelijk 12 uur per maand waar de WNT-1 norm op is gebaseerd, is het naar de 
mening van de RvC passend om de bezoldiging naar boven aan te passen, zodat de bezoldiging beter 
aansluit bij de groeiende verwachtingen en verantwoordelijkheden en de daadwerkelijke tijdbesteding. De 
wens van de RvC is om de bezoldiging minder dan de VTW-norm te laten bedragen. 
  
De selectie- en remuneratiecommissie heeft op grond van het bovenstaande een voorstel gedaan voor de 
aanpassing van de vergoeding voor de RvC. In de RvC-vergadering van 19 september 2016 is besloten om 
de vergoeding voor 2016 aan te passen tot 80% van de VTW-norm. Dit betekent concreet voor 2016 een 
jaarvergoeding van € 10.386, excl. BTW voor de voorzitter en een jaarvergoeding van € 6.924, excl. BTW 
voor de leden.  
 
Overige door commissarissen gemaakte kosten voor 2016 bestonden afgerond uit: 
 

 kosten contributie VTW  €  1.900 

 reiskostenvergoeding  €  1.100  

 cursussen    €  2.800 

 werving extra RvC-lid 2017  € 13.200 

 advocatenkosten   €  7.300 

 externe kosten zelfevaluatie €  2.800  
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2.5.4 Vergaderingen en overleg 
 
Statutaire verantwoordelijkheden – Op grond van de statuten behoeft in 2016 een aantal besluiten van het 
bestuur de expliciete goedkeuring van de RvC. De RvC heeft erop toegezien dat de besluiten zorgvuldig zijn 
voorbereid en heeft na bespreking besloten in te stemmen met de volgende (bestuurlijke) besluiten: 
 

 vaststelling begroting 2017 

 vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2015 

 treasurystatuut 

 treasuryrapportage  

 treasuryjaarplan 2016 

 benoeming interim directeur-bestuurder 

 Benoeming directeur-bestuurder 

 herbenoeming Denise Bakker-Van den Berg tot voorzitter RvC 

 statuten Woonstichting Jutphaas 

 RvC reglement plus bijlagen 

 bestuursreglement plus bijlagen 

 werving extra lid RvC 

 herbenoeming Hennie Hagen tot commissaris en vicevoorzitter onder voorbehoud van positieve 
zienswijze ILT 
 

Reguliere vergaderingen – De RvC is in 2016 vier keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. De 
onderwerpen die onder andere besproken zijn, zijn de huurverhoging, de kwartaalrapportages, de 
managementrapportages, het jaarverslag en jaarrekening 2015, en de begroting 2016. 
  
Buiten de onderwerpen uit de jaarcyclus heeft de RvC in haar vergaderingen in 2016 tevens aandacht 
gegeven aan: 
 

 prestatieafspraken 

 implementatie Woningwet 

 brief WSW 

 aanpassingen van reglementen 

 visitatie 

 aanstelling accountant 

 waardering marktwaarde in verhuurde staat 

 bezoldiging RvC 

 risicomanagement 

 Aedes Benchmark 

 herbenoeming Hennie Hagen tot lid van de RvC 
 
De directeur-bestuurder heeft de RvC op de hoogte gehouden van het onderzoek naar het uitbesteden van 
het dagelijks onderhoud.  
 
Themabijeenkomsten – Naast de reguliere vergaderingen zijn er twee themabijeenkomsten geweest. Deze 
waren voor de leden van de RvC en het bestuur van Jutphaas Wonen. De eerste bijeenkomst ging over de 
portefeuillestrategie en werd begeleid door Arcadis. In de tweede themabijeenkomst heeft Finance Ideas 
uitleg gegeven over de herwaardering naar marktwaarde in verhuurde staat. Het tweede deel van de 
bijeenkomst ging over risicoanalyse en investeringsruimte. Dit werd toegelicht door bureau EY Montesquieu.  
 
Overleg met huurders(vertegenwoordiging) – In 2016 is meerdere malen contact geweest met het 
huurdersplatform. Het ging hier vooral over de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder en de 
herbenoeming van het RvC-lid Hennie Hagen. De RvC heeft twee afgevaardigden van het huurdersplatform 
onderdeel laten zijn van de selectiecommissie voor de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder.  
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Hennie Hagen en Anna Vroege hebben tijdens een bijeenkomst met het huurdersplatform de motivatie van 
Hennie Hagen uiteengezet voor zijn herbenoeming als lid van de RvC.  
 
Overleg met het managementteam (MT) – De RvC heeft overleg gehad met het MT over het proces tot 
benoeming van een interim directeur-bestuurder en nieuwe directeur-bestuurder. De RvC heeft overleg 
gehad met het MT over het profiel van de directeur-bestuurder. Het MT was onderdeel van de 
selectiecommissie voor de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder.  
 
Overleg met de ondernemingsraad (OR) – De RvC heeft overleg gehad met de OR over het proces tot 
benoeming van een interim directeur-bestuurder en nieuwe directeur-bestuurder. De RvC heeft overleg 
gehad met de OR over het profiel van de directeur-bestuurder. De RvC heeft twee afgevaardigden van de 
OR onderdeel laten zijn van de selectiecommissie voor de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder. 
  
Overleg met overige stakeholders – De RvC heeft zich door de directeur-bestuurder laten informeren over 
het gevoerde overleg met verschillende stakeholders. De RvC acht de dialoog met stakeholders van belang 
om de volkshuisvestelijke opgave goed te kunnen uitvoeren.  

2.6 Tot slot 
In 2016 hadden de medewerkers van Jutphaas Wonen te maken met veel veranderingen op bestuurlijk 
niveau. Dit gebeurde in een jaar dat er, door nieuwe wet- en regelgeving, ook veel nieuwe maatregelen 
binnen de organisatie geïmplementeerd moesten worden en processen worden aangepast. Tevens is het 
nieuwe administratieve systeem Tobias AX geïmplementeerd. Dit heeft  impact op een kleine organisatie als 
Jutphaas Wonen en vraagt veel van de medewerkers. Ondanks deze focus op veranderingen binnen de 
organisatie was de aandacht voor de externe opgave onverminderd groot en zijn er positieve 
maatschappelijke en volkshuisvestelijke resultaten bereikt. Terugkijkend op 2016 zijn de veranderingen 
soepel verlopen. Wij beginnen 2017 met een stabiele, deskundige en financieel gezonde organisatie en 
kijken met vertrouwen naar de toekomst van Jutphaas Wonen. Daar mogen we trots op zijn. De Raad van 
Commissarissen waardeert de enorme inzet die medewerkers in 2016 hebben getoond en bedankt hen van 
harte voor hun medewerking en flexibiliteit.  

 

Ondertekening 

 

Nieuwegein, 27 juni 2017 
 
Denise Bakker-van den Berg Anna Vroege 
Voorzitter Lid 
 
 
 
 
 
 
 
Hennie Hagen Fred Wehrmeijer  
Vicevoorzitter Lid 
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Deel 2: Context en keuzes  

3. Jutphaas Wonen, haar omgeving en keuzes 
 
In dit hoofdstuk geven wij een beeld van onze organisatie en waar wij voor staan. De keuzes die wij maken 
zijn mede afhankelijk van de omgeving waarin wij opereren. De ontwikkelingen binnen de gemeente 
Nieuwegein, de regio, landelijk, op Europees niveau en zelfs wereldwijde trends hebben invloed op onze 
werkwijze, doelstellingen en financiële situatie. Keuzes maken wij niet alleen. Deze worden mede 
vormgegeven door onze belanghouders. 

3.1 Profiel van Jutphaas Wonen  
Jutphaas Wonen is een kleine organisatie die werkzaam is in Nieuwegein. Met 19 medewerkers beheren wij 
1.859 wooneenheden,13 garages, 7 ateliers en 2 gemeenschappelijke ruimtes. Wij werken nauw samen met 
de gemeente Nieuwegein en woningcorporaties Mitros en Portaal om te voorzien in de behoefte van onze 
gezamenlijke doelgroep. 
 
Het grootste deel van ons woningbezit is gebouwd tussen 1970 en 1980 gebouwd en ligt voornamelijk in de 
wijken Batau-Zuid, Doorslag en Jutphaas-Wijkersloot. Bijna 40% hiervan zijn eengezinswoningen. 60% is 
gestapelde bouw en bestaat uit appartementen, boven- en benedenwoningen en torenflats. Het aandeel 
appartementen is de laatste jaren iets toegenomen door de uitbreiding van het woningbezit met 
getransformeerde kantoren.  

3.2 Opgave  
In ons ondernemingsplan “Anders Durven Kijken 2013-2017” hebben wij onze speerpunten vastgelegd. De 
ambities van de directie en medewerkers, en de verwachtingen van onze belanghouders zijn hierin 
vastgelegd en de opgave benoemd. In de vier jaar dat het ondernemingsplan geldt, veranderen de 
omstandigheden zoals de wet- en regelgeving, de economische omstandigheden en de markt. Daarom 
hebben wij in ons ondernemingsplan niet alles in detail vastgelegd, maar geeft het meer onze prioritieten en 
focus weer. Het is vooral een leidraad voor onze activiteiten die we in onze begrotingen benoemen. De 
belangrijkste focus van onze werkzaamheden uit het ondernemingsplan zijn: 
 

 het toevoegen van woningen, met transformatie als slim en betaalbaar alternatief; 

 het stimuleren van de doorstroming; 

 wooninitiatieven ontplooien en hiermee extra kansen bieden aan huishoudens met een middeninkomen 
en bijzondere doelgroepen; 

 de kwaliteit van ons woningbezit behouden en waar mogelijk verbeteren; 

 inzetten op wonen zonder ergernis. 
 
In 2017 wordt gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan die geldt vanaf 2018.   

3.3 Thema’s  
Voor de begroting van 2016 heeft Jutphaas Wonen de prioriteit bij een aantal thema’s gelegd. Deze thema’s 
komen overeen met de thema’s uit het ondernemingsplan met de toevoeging van het thema betaalbaarheid.  
 
In dit jaarverslag wordt aangesloten op de thema’s, zodat getoetst wordt: 
 

 in hoeverre de geplande activiteiten ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn; 

 zo niet, waarom dit niet gebeurd is; 

 in hoeverre het beoogde effect bereikt is. 
 

Om de activiteiten goed te kunnen realiseren is een professionele organisatie belangrijk. Ook hier zijn 
activiteiten voor geformuleerd. Deze worden in deel 4 toegelicht. In het volgende hoofdstuk hebben wij de  
thema’s en activiteiten voor 2016  beschreven. De activiteiten zijn in bijlage 1 van dit jaarverslag samengevat.  
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In 2016 zijn deze thema’s vertaald in een groot aantal activiteiten. De activiteiten monitoren wij in de 
kwartaalrapportages. De activiteiten die de thema’s in de praktijk vorm geven, worden in dit jaarverslag 
uitgebreid behandeld.  

3.4 Omgeving van Jutphaas Wonen  
De omgeving waarin wij opereren, verandert voortdurend. Wij hebben te maken met veranderingen op de 
woningmarkt. Zo wordt regelmatig de wet- en regelgeving vanuit verschillende overheidsniveaus aangepast. 
Ook het beleid van onze collega-woningcorporaties en concurrenten is van invloed op de woningmarkt waarin 
wij functioneren. Daarnaast moet ingespeeld worden op de veranderende bevolkingssamenstelling en de 
woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Ook het verwachtingspatroon van onze belanghebbenden 
over de kaders van ons werk verschuift door de tijd heen.  
 
Veranderingen in 2016 – Aanpassingen in de wet- en regelgeving hebben een grote invloed op de 
werkzaamheden van woningcorporaties. Hieronder worden een aantal belangrijke wijzigingen benoemd: 
 

Woningwet – Wij hebben in 2016 voor het eerst gegevens aangeleverd bij de Autoriteit Woningcorporaties op 

basis van marktwaarde in verhuurde staat. Aan het eind van 2016 moeten woningcorporaties het voorlopige 
voorstel voor het scheiden of splitsen hebben. Wij hebben gekozen voor het verlichte regime. Ook zijn in 
2016, volgens de Woningwet, de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ gestart. De veranderingen liggen in het 
nauwer betrekken van de huurderskoepels en vaste data, ten aanzien van het indienen van een bod en 
afronden van de afspraken.  

 
Inkomens- en huurgrens – Jutphaas Wonen moet per 1 januari 2016 minstens 90% van de vrijkomende 
sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 39.874. Tenminste 80% moet gaan naar 
huishoudens met een inkomen tot € 35.739.  
 

Passend toewijzen – Vanaf 2016 geldt het passend toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag. 

Deze huishoudens moeten een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de 
huurtoeslag (€ 586,68 voor huishoudens van één of twee personen, € 628,76 voor huishoudens met meer 
dan twee personen). In 5% van de toewijzingen mag een woningcorporatie hiervan afwijken. 
 
Woningmarkt – De bevolking in de provincie Utrecht groeit harder dan gemiddeld in Nederland. Verwacht 
wordt dat de groei van de bevolking de komende jaren aanhoudt. Het aantal verhuizingen is weer terug op 
het niveau van voor de crisis. In de koopsector stijgen de prijzen, evenals het aantal transacties. Ook de druk 
op de sociale huurmarkt neemt toe. Het aantal verhuringen nam in de eerste helft van 2016 af, ten opzichte 
van de tweede helft van 2015, terwijl het aantal actief woningzoekenden in de provincie Utrecht is gegroeid. 
Het aantal actief woningzoekenden is in delen van de provincie wel iets afgenomen, maar de druk op de 
sociale huurmarkt blijft onverminderd groot met een gemiddelde zoektijd van 4,1 jaar.  
 
De regio Utrecht-Midden heeft, net als de rest van Nederland, te maken met een vergrijzende bevolking. Dit 
zien wij vooral terug in de lage inkomensgroep die in 2030 voor bijna de helft uit 65-plussers zal bestaan. 
Hierdoor neemt de zorgvraag rondom woningen toe. Gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en 
woningcorporaties werken samen om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen.  

Prestatieafspraken – Samen met de gemeente Nieuwegein en de in Nieuwegein werkzame 
woningcorporaties Mitros en Portaal hebben wij de prestatieafspraken 2016-2019 in februari 2016 getekend. 
De prestatieafspraken zijn een belangrijke leidraad voor onze werkzaamheden. De Woningwet schrijft voor 
dat woningcorporaties voor 1 juli een bod moeten doen op hun bijdrage aan de Woonvisie 2015 van de 
gemeente Nieuwegein. Dit betekent een actualisatie van de prestatieafspraken binnen een paar maanden en 
heeft geleid tot een aantal aanpassingen, zoals ondersteuning van de huurderskoepels door de gemeente, 
strengere eisen ten aanzien van onze uitgaven aan wijknetwerken en meer inzicht in de verwachte 
ontwikkeling van energielabels. Zoals voorgeschreven in de Woningwet zijn de huurderskoepels in deze 
actualisatieronde van de prestatieafspraken een gelijkwaardige partij en hebben zij de actualisatie van de 
prestatieafspraken mede ondertekend.   

3.5 Draagvlak voor onze activiteiten bij belanghebbenden  
Samenwerking met belanghebbenden is van essentieel belang. Alleen dan weten wij wat er van ons 
verwacht wordt en op welke manier wij het beste kunnen inspelen op behoeftes. Gedurende het jaar hebben 

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/financi-n-n/waarderingsgrondslagen/marktwaarde-in-verhuurde-staat-vragen-en-antwoorden
https://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/instrumenten/keuzehulp-voor-administratief-of-juridisch-scheide.xml
https://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/instrumenten/keuzehulp-voor-administratief-of-juridisch-scheide.xml
https://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/gedateerd/handreiking-prestatieafspraken-voor-huurders--verh.xml
https://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/inkomens--en-huurgrens--de-regels-per-2016.xml
https://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/betaalbaar-wonen/passend-toewijzen/norm-passend-toewijzen-geldt-per-1-januari-2016.xml
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wij dan ook frequent contact met onze maatschappelijke partners; bilateraal en in kleine verbanden. Wij 
hechten grote waarde aan het contact met en de meningen van allerlei partijen uit de samenleving. Deze 
contacten leveren een reeks aandachtspunten en thema’s op voor ons beleid. Deze nemen wij namelijk mee 
in de beleidsvoornemens en uiteindelijk in de begroting.  

In onderstaand schema is aangegeven welke groepen wij onderscheiden.  

Belanghouders Jutphaas Wonen 

Gebruikers Huurders, woningzoekenden (toekomstig), bewonerscommissies, Huurdersplatform 
Jutphaas, eigenaar-bewoners (medegebruikers), Vereniging van Eigenaren, 
wijknetwerken (medegebruikers woonomgeving), Woonbond (belangenbehartiging) 

Zorg en welzijn Zorgspectrum, Vitras /CMD, Lister, Stichting Reinaerde, Humanitas DMH, Stichting 
Fokus, Geijnwijs, mantelzorgers/ woonbegeleiders, Movactor,  Stichting Leergeld, 
Stichting Mee, Altrecht, GGD Midden Nederland, Samen Veilig Midden Nederland  

Overheid Gemeente Nieuwegein, Provincie Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkszaken, politie, budget- en inkomensbeheer, Werk en Inkomen Lekstroom 
(WIL), scholen, Stichting ROC, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ILT (Inspectie 
Leefomgeving en Transport).  

Collega-woningcorporaties Aedes, Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht, RWU, Mitros, Portaal, Lekstede 
Wonen, Bo-Ex, Provides, Viveste, WBV Lopik, MKW (Midden en Kleine Corporaties), 
Housing Europe 

Ontwikkelaars Vorm, Achmea Vastgoed, Van Dillen, Local, Trebbe, Lunee Vastgoed  

Adviseurs WMO Raad, Vluchtelingenwerk, VACpunt Wonen, Ngin Automatisering,  EY 
Montesquieu, Arcadis, Atriensis 

Leveranciers Woningnet, deurwaarders, makelaars, notaris, advocaten, 
verzekeringsmaatschappijen, aannemers, softwarelevaranciers 

Politiek Politieke fracties, B&W, College, gedeputeerden 
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Deel 3: Thema’s verder uitgewerkt in 2016  
 

Voor 2016 hebben wij de prioriteit bij een aantal thema’s gelegd. Deze thema’s hebben wij vertaald in een 
groot aantal activiteiten. De thema’s zijn woningen toevoegen, doorstroming bevorderen, wooninitiatieven 
ontplooien, de kwaliteit van de woningvoorraad, wonen zonder ergernis en betaalbaarheid. Ook 
bewonersparticipatie en professionalisering van de organisatie vinden wij belangrijke thema’s. Deze komen in 
deel 4 over onze organisatie verder aan de orde.  

In de begroting van 2016 hadden wij een aantal activiteiten voor ogen die wij in 2016 bereikt wilden hebben. 
Per hoofdstuk is een schema van deze activiteiten opgenomen. Deze activiteiten hebben wij beschreven en 
vervolgens weergegeven in hoeverre deze afgerond zijn. Maar naast deze specifiek benoemde activiteiten 
hebben wij nog veel meer gedaan om onze doelgroep te huisvesten. Ook dit wordt toegelicht.  

4. Woningen toevoegen  
 
Het aantal woningzoekenden in Nieuwegein is onverminderd hoog. De gemiddelde zoektijd voor een woning 
bedraagt ongeveer vier jaar. Wij willen woningzoekenden een grotere kans bieden om in Nieuwegein te 
(blijven) wonen. Het toevoegen van woningen is een belangrijk middel om dit te bereiken.   
 
Daarnaast hebben wij de wens om te groeien. Om als organisatie minder kwetsbaar te zijn, is het goed als 
het aantal woningen toeneemt. Het uitgangspunt hierbij is dat deze groeidoelstelling binnen Nieuwegein 
gerealiseerd wordt.  
 
Het toevoegen van woningen hebben wij in 2016 primair gedaan door het aankopen van een, tot 
appartementen omgebouwd, kantoorcomplex. Verder is het van belang om ons te concentreren op acquisitie, 
om zo ook in de komende jaren onze ambitie voor het toevoegen van woningen waar te maken.   
 
Activiteiten 2016 
 
Woningen toevoegen Doel bereikt? 

Villawal  

 Start transformatie - januari 2016 √ 

 Werving en selectie huurders - februari 2016 √ 

 Oplevering - 2
e
 kwartaal 2016 √ 

Iepenhoeve   

 Definitief besluit over de ontwikkeling of verkoop van de grond x 

Nieuwbouw  

 Acquisitie nieuwbouwlocaties in Nieuwegein √ 

√ = uitgevoerd  X= (nog) niet uitgevoerd 

4.1 Transformatie   
Villawal – In oktober 2016 werden wij officieel eigenaar van 41 woningen aan de Villawal in het centrum van 
Nieuwegein. Via een “turn-keyovereenkomst” werden de woningen aan ons overgedragen en opgeleverd. Op 
5 oktober hebben wij alle sleutels van de woningen aan de bewoners uitgereikt.  
 
In de voorbereiding naar de sleuteluitreiking hebben wij met aannemer Trebbe afspraken gemaakt over de 
technische afwerking van de woningen en de keuzemogelijkheden voor de bewoners op het gebied van 
keukens en tegelwerk in de keuken, badkamer en het toilet. 
 
In januari en februari hebben kandidaat-huurders zich via Woningnet ingeschreven voor de woningen. Na 
een periode van toetsing van alle gegevens hebben de nieuwe bewoners een keuze gemaakt voor de 
kleuren van hun basiskeuken en eventuele uitbreidingen, en de kleur van het tegelwerk. Dit heeft Bruijnzeel 
als onderaannemer van Trebbe begeleid.  
 
In mei hebben wij een eerste kijkmiddag georganiseerd en na de bouwvakvakantie nog een tweede 
kijkmiddag. Hierdoor kregen de bewoners een goede indruk van hun nieuwe woning. Dit werd ook erg 
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gewaardeerd. Inmiddels zijn de woningen allemaal bewoond en hebben wij 41 energiezuinige woningen door 
middel van transformatie toegevoegd aan onze woningvoorraad. 

4.2 Nieuwbouw 
Iepenhoeve – De huidige tennishal op de grond in Blokhoeve verhuren wij aan de voormalige eigenaar. 
Deze overeenkomst geldt tot oktober 2017. In 2016 heeft de ondernemer van de klimhal, Mountain Network, 
samen met ontwikkelaar Lunee een principeverzoek ingediend bij de gemeente. Dit principeverzoek heeft 
betrekking op de grondpositie van Jutphaas Wonen en het achterliggende terrein van de gemeente.  
 
De voorgestelde invulling bestaat uit een stadspark waar ook geklommen kan worden en appartementen voor 
sociale huur (op onze grond), de vrije sector en/of koop. De inhoud hiervan is in nauw overleg met ons en 
met input van de gemeente samengesteld en voor alle partijen financieel haalbaar. Dit princiepverzoek zal 
nog verder uitgewerkt moeten worden, waarbij in eerste instantie is gewerkt aan overleg met de 
naastliggende bedrijven die bezwaren hebben tegen de invulling, zoals in het principeverzoek wordt 
voorgesteld.  
 
De grond verkopen is voor ons geen optie meer. Locaties zijn schaars in Nieuwegein. Onze ambitie is om 
met gemiddeld 50 woningen per jaar te groeien. In dat kader zien wij mogelijkheden om op deze locatie 
sociale huurappartementen te realiseren als aanvulling op onze portefeuille. Het gaat om 64 tot 86 woningen. 

4.3 Acquisitie   
In 2016 hebben wij gemerkt dat, ondanks de eerste tekenen van economisch herstel, ontwikkelingen rond 
grondposities en/of transformaties opnieuw zijn afgenomen. Zo heeft dat in het geval van de locatie 
Rijnhuizen helaas geleid tot de keuze van de ontwikkelaar om daar juist geen sociale huurappartementen te 
ontwikkelen, maar in plaats daarvan luxe villa’s te realiseren.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de aangeboden kantoren voor transformatie of locaties voor nieuwbouw en 
een korte opsomming van de ondernomen acties en resultaten. 
 
Kantoortransformaties 
Meander – Begin 2016 is er gesproken met de eigenaar en de gemeente over de transformatie van het 
voormalige gemeentehuis op bedrijventerrein Plettenburg. Jutphaas Wonen heeft haar input gegeven ten 
aanzien van de grootte van de woningen en de kosten. Het plan is om het gehele gebouw met sociale 
huurwoningen te vullen. Daarmee is dit te groot voor Jutphaas Wonen. De eigenaar is nu in gesprek met 
Portaal. 
 
Luifelstede – De gemeente is in gesprek met de eigenaar van de Luifelstede, een kantoor in het centrum van 
Nieuwegein. Het uitgangspunt is om de locatie voor een korte termijn naar onzelfstandige eenheden te 
transformeren voor de doelgroep statushouders en de locatie dan mee te nemen in de herontwikkeling van 
het westelijke centrumgebied van de binnenstad. De gemeente heeft ons gevraagd het beheer voor de eerste 
periode op ons te nemen en daarna te participeren in de herontwikkeling. Eind 2016 hebben wij een eerste 
verkenning gedaan. In 2017 verwachten wij hierover een besluit te nemen. 
 
Nieuwbouw 
Rijnhuizen (Plettenburg) – Een ontwikkelaar heeft ons benaderd voor de afname van sociale huurwoningen 
op het terrein van de FOM op landgoed Rijnhuizen. De gemeente heeft in 2014 besloten het omliggende 
bedrijventerrein (waar ook Einsteinbaan deel van uitmaakt) geleidelijk te transformeren naar een 
woongebied. De locatie voor huurwoningen is goed, het zou gaan om ongeveer 50 woningen, verdeeld over 
twee gebouwen. Helaas heeft de ontwikkelaar, vanwege de aantrekkende economie, de keuze gemaakt om 
het plan met een ander type woningen in te vullen. 
  
Locatie P15 (Doorslag) – De gemeente Nieuwegein heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om tijdelijke woonunits te plaatsen en te beheren op de locatie P15 in de wijk Doorslag. Het is 
nu een parkeerterrein, ingeklemd tussen de parkeergarage, het ziekenhuis en een centrale van Eneco. Een 
eerste verkenning laat geen financieel haalbaar plan zien en voorlopig is besloten deze mogelijkheid te laten 
rusten. 
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Locatie politiebureau centrum – Met Monviso Vastgoed zijn wij in gesprek over de herontwikkeling van het 
huidige politiebureau in het centrum, vlakbij het gemeentehuis. De bedoeling is om het politiebureau te 
slopen en op de begane grond horeca en een bioscoop te realiseren met daarboven sociale 
huurappartementen. Vooralsnog gaat het om circa ongeveer 80 verhuureenheden. Afspraken hierover zijn 
vastgelegd in een intentieovereenkomst. In 2017 wordt een eerste plan met de gemeente en Jutphaas 
Wonen besproken. Deze locatie zou in 2020 gerealiseerd kunnen worden. 

5. Doorstroming bevorderen  
 
Het is van belang om in te zetten op maatregelen die het passend huisvesten en een effectieve verdeling van 
huurwoningen bevordert. Door het bevorderen van de doorstroming van huishoudens die niet passend of niet 
naar wens gehuisvest zijn, komen er woningen vrij voor woningzoekenden. In de volgende twee paragrafen 
gaan wij in op het percentage en het aantal woningen dat vrij is gekomen voor verhuur in 2016. In paragraaf 
5.3 gaan wij in op maatregelen die de doorstroming mogelijk bevorderen.  

5.1 Mutatiegraad   
De mutatiegraad over 2016 is 5,4%. Dit is exclusief het Gemeenschappelijk Wonencomplex (GW). Met dit 
complex erbij komt de mutatiegraad uit op 6,6%. Dit is een daling van 1,2% ten opzichte van 2015.  
 
De woningen in het GW tellen wij niet mee in de totale mutatiegraad, omdat toewijzing tot stand komt door 
middel van coöptatie en niet via het Regionaal Woonruimteverdeelsysteem. De woningen in het GW zijn wel 
sociale huurwoningen, dus kandidaat-huurders moeten wel aan de passendheidscriteria voldoen.  
 

 
 
Bron: Jutphaas Wonen 

5.2 Opzeggingen en toewijzingen   
Wij hebben in 2016 126 opzeggingen ontvangen, waaronder 11 zelfstandige – en 11 onzelfstandige  
wooneenheden die in het GW gesitueerd zijn. Dit zijn 18 opzeggingen minder dan in 2015. Er zijn in 2016 in 
totaal 155 huurcontracten afgesloten. Dit is inclusief de oplevering van 41 appartementen aan de Villawal.  
 
Conform de Europese regelgeving hebben wij 94,8% van onze sociale huurwoningen toegewezen aan 
woningzoekenden met een laag inkomen (inkomen < € 35.739). Dit moet minimaal 80% zijn. 1,9% is 
toegewezen aan inkomensgroepen met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874. 3,25% hebben wij 
toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven € 39.874. De vrije toewijzingsruimte is hiermee niet 
volledig benut. Dit komt, omdat wij in 2016 een aantal geliberaliseerde contracten van zittende huurders 
hebben omgezet naar een gereguleerd contract (huurprijsverlaging). Begin 2016 was nog onduidelijk of een 
huurprijsverlaging wel of niet meegenomen moest worden in de verantwoording van het “passend toewijzen”. 
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Inmiddels stelt de wet dat er in deze gevallen geen sprake is van een nieuwe woningtoewijzing of verhuring 
en dat de huurder-verhuurdersrelatie wordt gecontinueerd.    
 
Er zijn 118 sociale huurwoningen aangeboden via het Regionaal Woningruimteverdeelsysteem. Dit is 
inclusief de 41 opgeleverde appartementen aan de Villawal. 22 woningen zijn toegewezen door middel van 
coöptatie. De overige woningen zijn toegewezen via woningruil (6 keer) of aan statushouders (9 woningen 
aan in totaal 25 statushouders). 

5.3 Doorstroommaatregelen 
In Nieuwegein komen te weinig woningen vrij om alle woningzoekenden te faciliteren. Eén van onze 
speerpunten is het stimuleren van de doorstroming door het bieden van een wenkend perspectief aan 
senioren. Als senioren uit hun eengezinswoning verhuizen, komen deze vrij voor de vele (jonge) gezinnen die 
in Nieuwegein zoeken naar een passende woning. De kleinere woningen of appartementen van deze (jonge) 
gezinnen komen vervolgens vrij voor starters. Zo ontstaat er een verhuisketen.  
 
Voor senioren die bij ons huren hebben wij drie maatregelen ingevoerd die doorstroming bevorderen: een 
voorrangsregeling, huurkorting of een financiële tegemoetkoming in de verhuiskosten. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen 55-plussers die nu in een eengezinswoning wonen en willen verhuizen naar een 
appartement, gebruik maken van deze regelingen. Voor de inzet van de maatregelen is het belangrijk dat het 
voor de bewoners heel duidelijk is wat de voorwaarden zijn. Wij zetten daarom in op duidelijke communicatie 
en voorlichting.  
 
Door de invoering van de nieuwe Huisvestingswet in 2015 is het niet meer mogelijk om woningzoekenden uit 
te sluiten voor een woning. Voor de seniorenwoningen betekent dit dat, als er geen senioren geïnteresseerd 
zijn in een bepaalde woning, ook jongere woningzoekenden in aanmerking komen voor die woning. In 2015 is 
begonnen met het labelen van de seniorenwoningen met “voorrang voor 65 plussers”. Het aantal reacties op 
seniorenwoningen was laag. Deze nieuwe maatregel moet de  verhuurbaarheid van seniorenwoningen 
verbeteren. In 2016 is gekeken wat het effect van deze verandering is.   
 
Activiteiten 2016 
 
Doorstroming bevorderen Doel bereikt? 

 Monitoren en evalueren van de ingevoerde doorstroommaatregelen en eventueel aanpassen  √ 

 Extra communicatie voor het stimuleren van de doorstroming √ 

 Monitoren van het aantal reacties van seniorenwoningen en maatregelen nemen als de 
verhuurbaarheid van deze woningen in gevaar komt 

√ 

√ = uitgevoerd  
 
Monitoren en evalueren van ingevoerde doorstroommaatregelen – Drie huishoudens hebben in 2016 
gebruik gemaakt van de financiële doorstroommaatregelen. Veel bewoners hebben gebeld of een gesprek 
gehad met medewerkers over de maatregelen en oriënteren zich op het gebruik van de maatregelen. De 
evaluatie van de regionale kortingsregeling heeft niet geleid tot een aanpassing van de maatregel. Er wordt 
niet op grote schaal gebruik gemaakt van de kortingsregelingen, maar voor een aantal huishoudens is het 
een uitkomst om toch te kunnen verhuizen.  
 
Verhuisadviseur – In mei 2016 is gestart met verhuisadviseurs voor Nieuwegein. Dit is in gezamenlijke 
opdracht van de gemeente Nieuwegein en de drie woningcorporaties. De verhuisadviseurs worden ingezet 
voor advies en begeleiding aan ouderen voor het bevorderen van verhuizingen van ouderen van een grote 
woning naar een kleinere passende woning. Wij hebben samen met de andere woningcorporaties een 
rondleiding georganiseerd voor de verhuisadviseurs langs de meest geschikte complexen voor ouderen. 
Tevens hebebn wij veel informatie aangeleverd met gegevens over de complexen en over de 
doorstroommaatregelen. 
 
Extra communicatie om doorstroming te bevorderen – In het bewonersblad van oktober 2016 hebben wij 
uitgebreid aandacht besteed aan het werk van de verhuisadviseurs en wat zij kunnen betekenen om 
doorstroming vanuit een eengezinswoning naar een appartement te bevorderen. Hierin is ook aandacht 
geweest voor de Nieuwegeinse doorstroomregelingen. Op onze website worden de regelingen ook uitgebreid 
uiteengezet.  
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Evaluatie reacties op seniorenwoningen – In 2016 hebben wij vier seniorenwoningen verhuurd. Twee 
hiervan leverden tussen 30 en 40 reacties op en twee woningen hadden rond 100 reacties. Het hoger aantal 
reacties op één van de vrijgekomen seniorenwoningen komt waarschijnlijk door de lagere huur. De andere 
seniorenwoning is een vierkamerappartement waar ook veel woningzoekenden van andere leeftijdsgroepen 
op hebben gereageerd. Er zijn geen verhuurbaarheidsproblemen waar actie op ondernomen moest worden.   
 
Sinds 1 juli 2015 krijgen 65-plussers voorrang op seniorenwoningen, maar worden jongere huishoudens niet 
meer uitgesloten. Dit betekent dat, als er geen 65-plussers reageren of weigeren, woningzoekenden met een 
lagere leeftijd automatisch in aanmerking komen voor de seniorenwoning. Dit komt de verhuurbaarheid van 
seniorenwoningen ten goede. In de regio is het gemiddelde aantal reacties op seniorenwoningen gestegen 
van gemiddeld 10 reacties in 2014 naar gemiddeld 50 reacties in 2016. Vooral huishoudens in de 
leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar komen, naast de 65-plussers, in seniorenwoningen te wonen. Dit is ook de 
grootste groep woningzoekenden (Kwartaalrapportage SWRU Q3, 2016). 

6. Wooninitiatieven ontplooien  
 
Het bedienen van mensen met een smalle beurs is onze kerntaak. Daarnaast zetten wij ons ook in voor 
bijzondere doelgroepen. Dit zijn groepen die vanwege hun zwakke positie op de woningmarkt maar moeilijk 
in aanmerking komen voor geschikte huisvesting. Door gerichte wooninitiatieven te ontplooien, willen wij hun 
kansen op de woningmarkt verbeteren.  
 
 
Activiteiten 2016 
 
Wooninitiatieven ontplooien Doel bereikt? 

Middeninkomens  

 Kansen bieden aan middeninkomens door aanpassen van vrije sectorwoningen naar sociale 
huursector 

√ 

Perspectief bieden aan mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblemen  

 Evalueren samenwerking met Lister voor beheer De Wenck √ 

Proefproject Verzorgd Wonen  

 Concretiseren voorstel in overleg met bewonerscommissie √ 

 Toewijzing van woningen voor Verzorgd Wonen regelen x 

 Concretiseren aanpassingen voor woningen voor Verzorgd Wonen  x 

 Faciliteren zorginstelling voor het realiseren van een zorgpost √ 

Vergunninghouders  

 Voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders √ 

√ = uitgevoerd x = (nog) niet uitgevoerd 

6.1 Huisvesten middeninkomens 
Naast het bedienen van onze primaire doelgroep zetten wij ons ook in voor de middeninkomens. Hun 
perspectief op de woningmarkt is slecht. Zij komen namelijk nauwelijks meer in aanmerking voor een sociale 
huurwoning, terwijl zij te weinig verdienen om een woning op de vrije markt te kunnen betalen.  
 
Van de leegkomende woningen mag 10% toegewezen worden aan huishoudens met een huishoudinkomen 
boven € 34.678. Vanaf 1 januari 2016 zijn er meer mogelijkheden om middeninkomens te huisvesten binnen 
de sociale huursector, doordat woningcorporaties 10% extra vrijkomende woningen mogen toewijzen aan 
huishoudens met een inkomen tussen € 34.678 en € 38.000. Ons streven is om het aantal vrije 
sectorwoningen terug te brengen tot ongeveer 50. Een deel van de overige vrije sectorwoningen wordt bij 
mutatie teruggebracht naar de sociale huursector.  
 
Door regionale afspraken om woningzoekenden met recht op huurtoeslag uit te sluiten voor woningen met 
een huur boven € 628,76 en € 710,68 krijgen middeninkomens meer kans op woningen binnen deze 
huurcategorie.  
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6.2 Perspectief bieden aan mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblemen 
Wij hebben een overeenkomst met organisatie Lister voor het beheer van ontmoetingsruimte De Wenck op 
het Wenckebachplantsoen. Lister begeleidt mensen met een psychiatrische – en/of verslavingsproblematiek. 
Zij ondersteunen cliënten bij het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. Door 
(vrijwillige) werkplekken te creëren voor het beheer van de ontmoetingsruimte doen cliënten van Lister 
werkervaring op en hebben zij een nuttige besteding van hun dag. Dit biedt perspectief op een beter herstel. 
Begin 2015 is deze samenwerking gestart. Er zijn twee evaluatiemomenten geweest. Het aantal activiteiten in 
De Wenck is sinds de start behoorlijk uitgebreid. Ongeveer 35 clienten van Lister doen werkervaring op in De 
Wenck. Dit is naar tevredenheid van Lister. Zij zullen hun activiteiten in De Wenck daarom voortzetten.   

6.3 Ouderen 
De vergrijzing van Nieuwegein zal tot omstreeks 2030 sterk toenemen. Jutphaas Wonen wil een bijdrage 
leveren aan de behoeften van deze doelgroep door het aanbieden van passende huisvesting. Het doel is om 
deze groep mensen zolang mogelijk zelfredzaam te laten zijn.  
 
Verzorgd Wonen – Door veranderingen in de zorg komen minder ouderen met een zorgbehoefte in 
aanmerking voor zorg in een tehuis. Dit betekent dat veel ouderen die voorheen in een verzorgingstehuis 
kwamen, in hun eigen woning moeten blijven wonen. Met thuiszorg is er veel mogelijk, maar een deel van de 
diensten en voordelen van het wonen in een verzorgingstehuis zijn niet aanwezig in de eigen woning. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om voldoende toezicht, het wegvallen van gezamenlijke activiteiten, een beschutte 
woonomgeving, een gevoel van veiligheid en voorzieningen op zeer korte afstand van de woning. Dit pakket 
aan diensten noemen wij Verzorgd Wonen.  
 
Het proefproject Verzorgd Wonen voor het Wenckebachplantsoen is in 2015 uitgewerkt, samen met 
zorgorganisatie Zorgspectrum, de gemeente Nieuwegein en een adviesbureau. Hier is een voorstel 
uitgekomen. Samen met de bewonerscommissie, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente geven wij hier 
verder vorm aan. Het gaat om het aanpassen en toewijzen van een klein deel van de woningen aan het 
Wenckebachplantsoen, om het realiseren van een zorgpunt en het bevorderen van sociale samenhang en 
informele hulpverlening. Ontmoetingsruimte De Wenck speelt hier een belangrijke rol bij.  
 
De toewijzing van woningen voor Verzorgd Wonen wordt via een besluit van het college van B&W geregeld. 
In dit besluit wordt aangegeven door wie en onder welke voorwaarden een indicatie voor Verzorgd Wonen 
wordt gegeven. In overleg met de gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties en Zorgspectrum is er een 
concept-collegebesluit gemaakt. Binnen de gemeente is het toesturen van dit voorstel naar het college van 
B&W een aantal keer uitgesteld waardoor het niet gelukt is om de toewijzing in 2016 voor elkaar te krijgen. 
Wij willen investeringen doen in het Verzorgd Wonenproject op het moment dat de toewijzing geregeld is.  
 
In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van een zorgpost. Er is overleg geweest met de 
gemeente Nieuwegein en Zorgspectrum over het aanvragen van een omgevingsvergunning en het 
huurcontract. Er is gekozen voor de kortste procedure om het risico van leegstand zo klein mogelijk te 
houden.  

6.4 Huisvesten van vergunninghouders 
De Nederlandse gemeenten moesten in 2016 anderhalf keer zoveel vergunninghouders huisvesten dan in 
2015. De taakstelling voor Nieuwegein voor 2016 was het huisvesten van 155 vergunninghouders (93 in 
2015). Samen met de achterstand uit 2015 moesten er 162 vergunninghouders gehuisvest worden. De 
gemeente Nieuwegein heeft in 2016 168 vergunninghouders gehuisvest. Wij hebben tot en met 31 december 
2016 25 vergunninghouders gehuisvest.  
 
Door de toename van het aantal te huisvesten statushouders is er behoefte aan creatieve oplossingen. 
Samen met de provincie Utrecht, de 16 gemeenten in de regio, het COA, Vluchtelingenwerk en 
woningcorporaties uit de regio wordt gezocht naar oplossingen om knelpunten weg te nemen en de 
vluchtelingen een stabiele thuisbasis te bieden. Omdat er ook voor andere doelgroepen een groot tekort is 
aan huisvesting, worden er oplossingen bedacht die ook voor andere doelgroepen geschikt zijn en een 
menging van groepen mogelijk is.  
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6.5 Bijzondere doelgroepen  
Wij willen ook huurders die behoren tot de bijzondere doelgroepen een perspectief bieden. Wij verhuren 224 
woningen aan bijzondere doelgroepen. Hieronder is een overzicht weergegeven van de onderverdeling. 
 
Bijzondere doelgroepen  

109 seniorenwoningen Inclusief 3 woningen voor Lister intramuraal. Seniorenwoningen zijn bestemd voor huurders 
met een leeftijd boven 65 jaar. Andere woningzoekenden worden niet uitgesloten van 
seniorenwoningen, maar senioren boven 65 jaar krijgen voorrang. 

47 jongerenwoningen Deze woningen zijn voor bewoners die bij toewijzing jonger zijn dan 30 jaar. 22 jongeren-
woningen liggen aan de Wierselaan en 25 aan de Brinkwal. 

18 MIVA woningen Dit zijn minder validewoningen en zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. 

15 Fokuswoningen Deze woningen worden toegewezen via Stichting Fokus. De bewoners hebben 24-uurs zorg 
nodig. De woningen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en aangepast aan de behoefte 
van de bewoners. 

4 kangoeroewoningen Deze woningen zijn bedoeld voor een zorgbehoevende en zijn/ haar mantelzorger. 

6 libellewoningen Deze woningen zijn bedoeld voor bewoners die een grote woning achterlaten, die wel dicht in 
de buurt van een vriend, vriendin of familielid willen wonen, maar daar geen 
gemeenschappelijke huishouden mee willen voeren. 

23 wooneenheden voor 
Humanitas DMH 

In het Gemeenschappelijk Wonenproject in Fokkesteeg zijn 21 zelfstandige wooneenheden 
bestemd voor cliënten van Humanitas DMH. Ook huren zij 2 eengezinswoningen voor 
tijdelijke opvang in onzelfstandige units voor cliënten.  

2 woningen voor 
Stichting Reinaerde 

Stichting Reinaerde is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd 
en volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij werk, dagbesteding en wonen. 

Totaal 224 woningen  

Bron: Jutphaas Wonen 

In 2016 hebben wij 22 woningzoekenden met een urgentie gehuisvest. Dit waren twaalf woningzoekenden 
met een medische urgentie, vijf als gevolg van relatiebeëindiging en vijf met een hardheidsclausule.  
 
Het afgelopen jaar zijn er vier seniorenwoningen vrijgekomen. Gemiddeld hebben 70 woningzoekenden op 
deze woningen gereageerd. Vorig jaar waren dat nog gemiddeld 39 reacties. 
 
Verhuurbaarheid van de Fokuswoningen verbeteren – In 2016 zijn twee Fokuswoningen leeggekomen. 
Een woning heeft een half jaar leeggestaan voor verhuur. Bij leegstand langer dan drie maanden is de 
afspraak met Stichting Fokus gemaakt de woning tijdelijk te verhuren. 

7. Kwaliteit van de woningvoorraad  
 
Een goede woonkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor bewoners om prettig te wonen. Een goed 
beheer van onze woningen is daarom een belangrijk onderdeel van ons beleid. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de verschillende soorten onderhoud die ervoor zorgen dat onze woningen kwalitatief goed 
blijven. Wij maken onderscheid in onderhoud als gevolg van een defect of klacht (klachtenonderhoud), 
onderhoud bij mutatie van een woning (mutatieonderhoud), gepland onderhoud (planmatig onderhoud) en 
onderhoud in het kader van een serviceabonnement (Jutphaas Plus serviceabonnement).  
 
Verder verbeteren wij de kwaliteit van onze woningen door te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Ons 
ambitieniveau is om in 2020 een woningvoorraad te hebben met gemiddeld een energielabel B. 
 
Activiteiten 2016 
 
Kwaliteit woningvoorraad Doel bereikt? 

Energiebeleid   

 194 woningen aanpassen tot energielabel B  √ 

√ = uitgevoerd 

7.1 Klachten- en mutatieonderhoud  
Het budget voor klachtenonderhoud is in 2016 met ongeveer 47% overschreden. Dit komt onder andere door 
56 opdrachten van gemiddeld € 2000 per opdracht. De aard van deze opdrachten is nogal divers:  
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 hardnekkige lekkages die zich lastig laten opsporen en repareren; 

 muizenoverlast bij een aantal complexen; 

 verstoppingen van het riool, vaak gecombineerd met verzakt straatwerk in achterpaden en/of tuinen; 

 vervangen van binnendeuren. 
 
Ook is gebleken dat het budget voor klachtenonderhoud al jaren op € 200.000 staat, terwijl ons woningbezit 
wel ouder wordt en er ruim 200 woningen toegevoegd zijn aan de woningvoorraad.  
 
In 2016 hebben wij voor ruim € 157.000 aan mutatieonderhoud uitgegeven en daarmee is het budget met 
7,5% overschreden. De kosten per mutatie zijn gestegen van € 730 per mutatie in 2015 naar € 1.256 per 
mutatie in 2016. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat bij 15% van de mutaties (ongeveer 20 woningen) vrij 
veel geld nodig was om de woning weer te kunnen verhuren. Het gaat dan vooral om werkzaamheden in 
woningen uit de periode 1970-1980 waar bij mutatie vooral herstel van stucwerk en de vervanging van 
binnendeuren noodzakelijk is.  
 
De kosten voor contractonderhoud zijn voor het eerst sinds jaren boven het budget uitgekomen. Deels wordt 
dit veroorzaakt door de toename van contracten door de toevoeging van nieuwe woningcomplexen als 
Einsteinbaan en Bakenmonde. Anderzijds was er in 2016 ook sprake van uitval van onderdelen aan 
installaties en zijn de herstelkosten op contractonderhoud verantwoord.  

7.2 Planmatig onderhoud  
Meerjarenonderhoudsraming – Op basis van verrichte visuele inspecties van maatregelen die in de 
meerjarenprognose voor 2016 gepland stonden, is de jaarbegroting van 2016 tot stand gekomen.  
 
De meest opvallende zaken zijn het groot onderhoud en de verduurzaming van twee keer 50 woningen in de 
wijken Batau en Zuilenstein. Voor 92 (Zuilenstein) en 100 (Batau) woningen is asbestsanering, 
verduurzaming en schilderwerk opgenomen.  
 
Daarnaast is in de meerjarenprognose ook de verdere verduurzaming opgenomen voor de jaren 2017 en 
2018.  
 
Vanuit de inspecties zien wij steeds vaker dat het geplande schilderwerk er nog goed uitziet en soms een of 
twee jaar doorgeschoven kan worden.   
 
Naast de visuele inspecties hebben wij in 2016 ook de conditiemeting conform de NEN 2767 laten uitvoeren 
door een extern bureau. Deze methodiek brengt alle onderdelen en materialen van onze woningen in kaart 
en van al deze onderdelen worden de gebreken en de ernst en omvang bepaald. Dit is een meer objectieve 
methode die ook andere partijen inzicht geeft in de staat van onderhoud van ons woningbezit. De uitkomsten 
resulteren in een kwaliteitsniveau en dit wordt later naast het (nog te bepalen) gewenste kwaliteitsniveau 
gelegd. Op basis hiervan worden alle geplande maatregelen herijkt en zonodig in de meerjarenprognose 
aangepast. Dit zal in 2017 plaatsvinden.   
 
Uitgevoerde planmatige werkzaamheden 2016 – Bijna alle geplande onderhoudswerkzaamheden zijn in 
2016 ook daadwerkelijk aanbesteed en uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormt de verduurzaming en 
uitvoering van groot onderhoud aan 92 woningen in de wijk Zuilenstein. Dit project loopt nog door tot eind 
maart 2017.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de verrichte werkzaamheden in 2016: 
 
Complex 2: Ten Baanstraat en Vredebestlaan (12 woningen) – Voor onderhoud aan de pijpventilator van de 
douche is advies opgevraagd. Door een specialist is geconstateerd dat de ventilatoren nog goed werken, 
weinig slijtage vertonen en voldoende capaciteit hebben. Er is geadviseerd om geen onderhoud uit te voeren 
en de ventilatoren over drie à vier jaar te vervangen.   
 
Complex 3: Torenflats – Het budget is besteed op basis van meldingen van wateroverlast op het balkon door 
slecht afschot. Na opdracht van ons is het afschot op drie balkons verbeterd.   
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Complex 4: Zuilenstein (92 woningen) – A3 Hoogland is nog bezig met de uitvoering van het verwijderen van 
asbest, het verder isoleren en het schilderen van de woningen. In voorbereiding hierop is met een 
klankbordgroep een kleurkeuze gemaakt voor het schilderwerk en hebben wij samen met A3 Hoogland de 
warme opnames in de woningen uitgevoerd.  
 
Er is een proefwoning gemaakt en bepaald welke werkzaamheden per woning worden uitgevoerd. Bij het 
uitvoeren van type B asbestonderzoek zijn sporen van asbesthoudende kit aangetroffen achter de beglazing 
van de woningen. Dit geldt zowel bij ruiten die niet eerder vervangen zijn als kitresten die aangetroffen zijn in 
sponningen achter dubbel glas wat in de loop der jaren is aangebracht. Nu alle ruiten vervangen worden door 
HR++glas, in het kader van de verduurzaming, betekent dit een extra kostenpost van bijna € 3.000 per 
woning. Wij hebben dit terug kunnen brengen tot bijna € 2.700 per woning door het voordeurkozijn in zijn 
geheel uit te zagen en te vervangen. Dit is een besparing ten opzichte van het verwijderen van de ruit boven 
de voordeur en het saneren van het asbest in een hogere risicoklasse. Naast deze extra kostenpost is er ook 
meer geld uitgegeven aan houtrotsanering.  
 
Door de extra werkzaamheden vond de afronding van de werkzaamheden niet, zoals gepland, voor de kerst 
van 2016 plaats, maar loopt dit door tot eind maart 2017. Van de 92 woningen waren er 66 voor de 
kerstvakantie gereed. 
 
Door de isolerende maatregelen, bestaande uit HR++beglazing, vloerisolatie en een CO2-gestuurd 
ventilatiesysteem hebben de meeste woningen nu energielabel A, terwijl deze woningen eerst een 
energielabel C of D hadden. Bewoners zullen hierdoor in de winterperiode meer comfort ervaren en een lager 
energieverbruik hebben.  
 
Complex 5: Batau-Zuid (100 woningen) – De opdracht voor dit complex is aan Van Dillen verstrekt. In het 
derde kwartaal van 2016 is de voorbereiding gestart door alle woningen voor een warme opname te 
bezoeken. Er is een proef uitgevoerd bij een woning door de dakopbouw met asbesthoudende plaat te 
verwijderen en er een prefab-dakopbouw met onderhoudsarme materialen voor terug te plaatsen. Dit is 
succesvol verlopen en trok in de wijk veel aandacht met als gevolg dat ook kopers geïnteresseerd zijn om 
hiervoor een aanbieding te ontvangen. Dit is verder opgepakt door Van Dillen.  
 
Ook zijn voor deze wijk nieuwe kleuren voorgesteld en in samenwerking met een klankbordgroep gekozen. 
De uitvoering vond plaats in de periode oktober - december 2016. 
 
De isolerende maatregelen bestonden hier uit het aanvullen van isolatie in de spouwmuren, het aanbrengen 
van dakisolatie (waar dit door de bewoners nog niet uitgevoerd was) en het isoleren van de bergingwand. De 
nieuwe prefab-dakopbouw is voorzien van goede isolerend materiaal. Hierdoor komen ook deze woningen uit 
op een energielabel A.   
 
Complex 6: Doorslag – Wij hebben opdracht gegeven voor het reinigen van de gevelbekleding die veelal op 
het noorden gesitueerd is (algaangroei). Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd. Het overige 
budget is aangewend voor het vervangen van dakbedekking van bergingen als daar op basis van klachten 
van bewoners aanleiding toe was. Ook was er budget gereserveerd voor het controleren en reinigen van 
mechanische ventilaties. Deze post wordt in de meerjarenbegroting samengevoegd met andere complexen 
en later uitgevoerd (hele wijk wordt in één keer aangepakt). 
 
Complex 10: Muiderschans en Dintherseschans (22 woningen) – Bij dit complex is de dakbedekking van de 
bergingen vervangen en regulier schilderwerk uitgevoerd met enkele aanvullende isolerende maatregelen om 
vocht- en schimmelklachten op te lossen. Het vervangen van de dakbedekking was al vroeg in het jaar 
uitgevoerd. De isolerende maatregelen en het schilderwerk zijn later in het jaar uitgevoerd en opgeleverd. 
Door de isolerende maatregelen hebben deze woningen nu een lagere energie-index die overeenkomt met 
energielabel A.  
 
Complex 16: Schermerhornpark – Bij dit complex is schilderwerk aan kopgevels en algemene ruimten 
uitgevoerd en heeft de lift een grondige renovatie en vernieuwing ondergaan. De werkzaamheden zijn 
opgeleverd.     
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Complex 17: Ten Baanstraat (30 eengezinswoningen) – Bij dit complex is de mechanische ventilatie 
gereinigd, gecontroleerd en opnieuw ingeregeld.  
 
Complex 18: Ten Baanstraat (18 meergezinswoningen) – De verlichting op de buitengalerij vertoonde 
regelmatig storingen doordat vocht/water in de armaturen kon komen. De armaturen zijn vervangen.   
 
Complex 20: Grindoever – De lift in is gereviseerd waarbij enkele vitale onderdelen vervangen zijn.   
 
Complex 22: Brinkwal – Dit budget is aan de begroting toegevoegd via een bestuursbesluit. Wij hebben 25 
woningen voorzien van een individuele aansluiting voor elektra en verwarming. Eerst was dit nog een 
collectieve aansluiting. Stedin heeft de aansluitingen tot de buitenmeterkast aangelegd, installateur H.Ek 
heeft de aansluiting naar de binneninstallatie verzorgd. Nu wij de individuele aansluitingen gerealiseerd 
hebben, zijn wij geen energieleverancier meer en kunnen bewoners zelf hun energieleverancier kiezen. Voor 
de stadsverwarming sluiten de bewoners een overeenkomst met Eneco.   
 
Complex 23: Einsteinbaan – Bij dit complex is het reviseren van de lift uitgevoerd en opgeleverd. De post 
wordt overschreden door het vervangen van de terreinverlichting (na veelvuldige storingen) en de kosten 
voor de ondergrondse containers die door de gemeente bij de oplevering in 2014 zijn geleverd en in 2016 
gefactureerd zijn.  
 
Complex 24: Bakenmonde – Bij de transformatie van Bakenmonde zijn enkele sobere maatregelen getroffen 
rond de inrichting van de vijver met als doel om met bewoners de inrichting na bewoning verder vorm te 
geven. Dit is in samenspraak met een werkgroep uitgewerkt en heeft geleid tot een bestuursbesluit om 
maximaal € 20.000 te besteden aan beplanting en andere maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de 
vijver een beschutte en toegankelijk plek wordt voor iedere bewoner van Bakenmonde. 
 
Daarnaast is de eindafrekening met TransVorm met betrekking tot de afronding van het transformatieproject 
afgewikkeld. De kosten bestaan vooral uit de afwikkeling van de kosten die voortvloeien uit het faillissement 
van de keukenleverancier tijdens de transformatie in 2015. Wij hebben garant gestaan voor de gederfde 
kosten van huurders en hebben met Keller en TransVorm afgesproken de kosten onder de drie partijen te 
verdelen. De kosten konden niet meer op het project geboekt worden en zijn daarom in dit overzicht 
opgenomen.   
 
Complex 502: kantoor Jutphaas Wonen – Enkele enkel glasruiten zijn vervangen door isolerende beglazing.  
 
Nagekomen interieuraanpak – Deze post is bedoeld voor het vervangen van keukens, badkamers en/of 
toiletten, indien de technische levensduur voorbij is of wanneer er sprake is van technische mankementen die 
vervolgschade kunnen opleveren. Dit kan bij mutatie zijn van een woning of in bewoonde staat. De 
werkzaamheden variëren van een compleet interieur vervangen tot alleen een keuken, badkamer of toilet. 
Ook zijn in enkele woningen nog zachtboardplafonds vervangen voor plafonds met gipsplaten. In 2016 zijn in 
26 woningen werkzaamheden in dit kader uitgevoerd binnen het beschikbare budget. 
 
Voorbereiding- en toezichtkosten algemeen beheer – De besteding van deze post bestaat onder andere uit 
een doorlopende CAR-verzekering, advies- en onderzoekskosten ten behoeve van planmatig onderhoud en 
aanpassingen van EPA-labels. In 2016 hebben wij ook een extern bureau ingeschakeld voor de volgende 
onderdelen: 
 

 berekening van de m² van ons woningbezit conform de NEN2580. De gegevens gebruiken wij voor de 
waardering van ons bezit in verhuurde staat; 

 begeleiden van het proces om te komen tot een andere organisatie van ons dagelijks onderhoud; 

 uitvoeren van de conditiemeting van ons woningbezit conform de NEN 2767. 
 
Advies- en saneringskosten asbest – In het verleden is er via klachtenonderhoud veel geld uitgegeven aan 
asbestsanering. Vanaf 2015 hebben wij in de jaarbegroting een aparte post gebudgetteerd. Zo kunnen wij 
beter volgen wat de trend is in de uitgaven op dit specifieke onderdeel. Asbestsanering komt nog veelvuldig 
voor bij mutaties of bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het dagelijks onderhoud. In deze 
post zijn zowel de advies- en onderzoekskosten opgenomen als de sanering. 
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Bijdragen planmatig onderhoud VvE’s – Wij participeren in en beheren een flink aantal VvE’s. Het 
noodzakelijke onderhoud aan onze woningen die deel uitmaken van deze VvE’s is niet opgenomen in onze 
meerjarenbegroting. Elke VvE heeft namelijk een eigen meerjarenbegroting. Onze bijdrage wordt hieruit 
afgeleid en is in deze post samengevat. 

7.3 Serviceonderhoud  
Het serviceabonnement is een handreiking aan onze huurders om kleine klussen binnenshuis voor hen te 
verrichten. Eind 2016 waren er bijna 600 leden van het Jutphaas Plus serviceabonnement. Dit aantal is de 
afgelopen jaren stabiel. De reparaties via het serviceabonnement werden meestal uitgevoerd door een 
medewerker van Jutphaas Wonen.  

7.4  Investeren in energiebesparende maatregelen  
Het uitgangspunt voor het investeren in energiebesparende maatregelen voor ons is om een zo groot 
mogelijk aantal woningen energetisch te verbeteren tot minimaal energielabel B. Dit doen wij door zoveel 
mogelijk aan te sluiten op reeds geplande en begrote werkzaamheden in de meerjarenonderhoudsraming. 
Het resultaat hiervan is dat het comfort voor bewoners toeneemt en er minder energie nodig is om de 
woningen te verwarmen.  
 
De doelstelling voor 2016 was om 194 woningen in de wijken Batau en Zuilenstein naar minimaal een 
energielabel B te brengen. In de wijk Batau is dat voor 100 woningen gelukt, evenals voor 66 woningen in 
Zuilenstein. De resterende woningen worden begin 2017 afgerond. Binnen de financiële mogelijkheden zijn 
deze 194 woningen zelfs op een energielabel A uitgekomen.  
  
Naast deze woningen hebben we ook 22 eengezinswoningen aan de Muiderschans en Dintherseschans van 
energielabel C naar energielabel A kunnen krijgen door het dubbelglas te vervangen door HR++ glas.   
 
Op basis van de uitkomsten van eerder uitgevoerd onderzoek door de provincie Utrecht willen wij in een pilot 
de gegeven adviezen onderzoeken om op basis van installatietechniek woningen naar Nul op de Meter te 
krijgen. Woningen met een energielabel A, B of C worden hierbij op basis van energieverbruik van de 
bewoners onderzocht. Hierover wordt een advies uitgebracht. Tijdens een door het huurdersplatform 
georganiseerde avond over energiebesparing hebben wij bewoners uitgenodigd om hun woning hiervoor 
beschikbaar te stellen. Vier bewoners hebben zich aangemeld. In 2016 zijn de adviezen uitgebracht, de 
budgetten zijn voor de begroting van 2017 opgenomen en naar verwachting in het eerste kwartaal worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van continue monitoring volgen wij dan het energieverbruik in deze 
woningen, waarbij het uitgangspunt is dat de opgewekte energie door zonnepanelen voldoende is om het 
totale energieverbruik door verwarming en apparatuur te dekken. Op basis van de uitkomsten van deze pilot 
beraden zij ons hoe wij hiermee verder gaan. 
  
In 2016 hebben wij ook het besluit genomen om op de 41 getransformeerde woningen aan de Villawal 
zonnepanelen te plaatsen. Dit besluit is op tijd genomen, zodat de zonnepanelen tijdens de bouw nog 
aangelegd konden worden. De zonnepanelen leveren de bewoners zo’n 1000 tot 1300 kWh per jaar aan 
elektriciteit op. Zo gebruiken wij alle mogelijkheden om ons woningbezit verder te verduurzamen. De meeste 
woningen hebben hier een energielabel A, enkele woningen beschikken zelfs over een energielabel A+.  
 
De ambitie om in 2020 ons woningbezit gemiddeld op energielabel B te hebben, denken wij in 2018 of 2019 
al te behalen. Daarmee zijn wij nog niet tevreden. Wij zullen ons vooral richten op de ambitie om zoveel 
mogelijk woningen naar een energielabel A of B te krijgen. 

8. Wonen zonder ergernis  
 

De aantrekkelijkheid of geschiktheid van een buurt om te wonen is belangrijk voor de waardering voor onze 
woningen. De woonomgeving is onderdeel van ons product. Er zijn veel factoren die de leefbaarheid van een 
buurt beïnvloeden. Het kan gaan om fysieke aspecten, zoals het onderhoud van de openbare ruimte, de 
woningen en de tuinen. Maar het gaat ook om sociale aspecten, zoals het gedrag van andere mensen die 
gebruik maken van de woonomgeving of het gevoel van veiligheid.  
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Activiteiten 2016 
 
Wonen zonder ergernis Doel bereikt? 

 Samenwerking met het Extreem Woonoverlast Team, afdeling CMPG van de gemeente 
Nieuwegein en Buurtbemiddeling voor het terugdringen van overlast  

√ 

 Tijdelijk één keer per maand spreekuur (complex Bakenmonde)  √ 

 Opzetten van een bewonerscommissie (complex Bakenmonde) √ 

 Themabijeenkomst(en) organiseren om bewonersparticipatie te bevorderen x 

 Extra communicatie over bewonersparticipatie x 

√ = uitgevoerd x = (nog) niet uitgevoerd 

 
Samenwerking met het Extreem Woonoverlast Team, afdeling CMPG van de gemeente Nieuwegein en 
Buurtbemiddeling voor het terugdringen van overlast –Wij hebben ons in 2016 ingezet om overlast terug 
te dringen. Dit vraagt om een goede samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende 
professionele partijen, zoals politie, hulporganisaties, wijkmanagers en woningcorporaties. Om tot een 
integrale oplossing te komen is vaak de betrokkenheid van meerdere instanties nodig. De extreme 
overlastgevallen worden behandeld door het Extreem Woonoverlast Team.  
 
Indien een huishouden overlast veroorzaakt en ook op andere leefgebieden (gezin, gezondheid, scholing, 
werk, financiën, huisvesting, overlast, politie en/of justitie) problemen heeft, wordt deze casus integraal 
opgepakt door de afdeling CMPG (Complexe Multi Probleem Gezinnen) van de gemeente Nieuwegein. Wij 
werken met deze afdeling samen als het huurders van Jutphaas Wonen betreft.  
 
Voor de minder ernstige overlastzaken schakelen wij in sommige gevallen buurtbemiddeling in. Bij 
buurtbemiddeling gaat het om de bemiddeling van conflicten tussen buren of buurtbewoners onder leiding 
van twee onpartijdige, getrainde vrijwilligers. In veel gevallen kan escalatie van problemen voorkomen 
worden doordat vrijwilligers van buurtbemiddeling mensen aanhoren en goed luisteren. Soms is bemiddeling 
daardoor al niet meer nodig. Het voorkomt extreme overlast en daardoor is minder inzet nodig van 
medewerkers van Jutphaas Wonen voor het oplossen van de overlast.  
 
Wij zijn positief over de samenwerking met het Extreem Woonoverlast Team, de afdeling CMPG en over 
buurtbemiddeling en zullen daarom ook in 2017 deze samenwerking voortzetten.  
 
Extreem Woonoverlast Team – Extreme overlast wordt gemeld bij het Extreem Woonoverlast Team. Het 
overlastteam komt één keer in de zes weken bij elkaar en bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, 
politie, woningcorporaties, Vitras, MEE, Altrecht, Lister en GGD/mn. Indien een andere partij betrokken is of 
betrokken moet worden bij een bepaalde casus, dan wordt deze incidenteel uitgenodigd. Tijdens de 
bijeenkomst worden aangemelde of in behandeling zijnde casussen besproken (volgens convenant) en een 
stappenplan vastgesteld. De voorzitter van dit overleg (gemeente) is tevens casusregisseur. Indien nodig 
komen de benodigde partijen per casus tussentijds bij elkaar voor een multi disciplinair overleg.  
 
Wij hebben eind 2016 vier lopende casussen bij het Extreem Woonoverlast Team. In totaal zijn acht 
casussen behandeld. Hiervan is bij twee gevallen het dossier gesloten en bij twee andere gevallen het 
dossier in de wacht gezet. 
 
Participatie in team CMPG (Complexe Multi Problem Gezinnen) – In het team CMPG werken professionele 
partijen samen om onder andere de overlast en andere problemen van gezinnen op te lossen. Het zijn 
gezinnen waar een bijzondere aanpak vereist is. De professionals stellen een plan op met maatregelen waar 
het gezin aan moet voldoen. De handelingen en communicatie van alle partijen behartigen allemaal dezelfde 
doelstelling. Door de samenwerking van alle organisaties die betrokken zijn bij het gezin, kan één 
gezamenlijk plan van aanpak gemaakt worden. Dit werkt veel beter dan wanneer alle partijen afzonderlijk van 
elkaar een plan maken om het gezin te helpen. Alle drie de Nieuwegeinse woningcorporaties zijn onderdeel 
van het team CMPG. Aanmelding kan alleen als er problematiek is in minstens drie van de negen 
leefgebieden. In incidentele gevallen kan ook een enkel persoon aangemeld worden (i.p.v. gezinnen).  
 
In  2016 hebben wij tien lopende casussen bij het team CMPG. De politie heeft één huishouden, wonend in 
een woning van Jutphaas Wonen, aangemeld. Van deze casussen worden er nog zes actief behandeld. De 
overige dossiers zijn gesloten, maar kunnen indien nodig, direct weer geactiveerd worden. 
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Buurtbemiddeling – Indien er sprake is van een klein conflict tussen buurtbewoners, kan beroep gedaan 
worden op buurtbemiddeling. Bij buurtbemiddeling werken speciaal opgeleide vrijwilligers die in gesprek gaan 
met de betrokken partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het inschakelen van 
buurtbemiddeling is onderdeel van de overlastprocedure. Met de inschakeling van buurtbemiddeling krijgen 
wij meer ruimte om ons te richten op complexere gevallen. Buurtbemiddeling lost vaak de mildere 
probleemgevallen op die anders voor ons veel tijd kosten. 
 
In  2016 hebben wij zes adressen bij  buurtbemiddelling gehad. Hiervan waren twee adressen aangemeld 
door de politie.  
 
Overlastmeldingen – Een groot deel van de overlastmeldingen wordt door ons zelf behandeld. Het aantal 
meldingen blijft stijgen. Door de slecht werkende opstart van de sociale wijkteams (Geynwijs) ontstaan 
schrijnende situaties. Deze situaties zijn vaak gerelateerd aan overlast. 
 
Spreekuur Bakenmonde – In het kader van de sociale cohesie en de bevordering van de leefbaarheid 
hebben wij in 2016 geinvesteerd in een spreekuur voor Bakenmonde. Bakenmonde is een wat groter 
complex met 106 appartementen en is opgeleverd in december 2015. Het uitgangspunt was dat het 
spreekuur één keer per maand zou plaatsvinden en dat dit van tijdelijke aard zou zijn (totdat de bewoners 
hun draai zouden hebben gevonden). Het spreekuur is goed gebruikt. Na verloop van tijd echter waren de 
vragen die nog binnenkwamen, goed te beantwoorden door medewerkers op kantoor. Daarom is besloten 
om het spreekuur begin 2017 stop te zetten 
 
Opzetten bewonerscommissie Bakenmonde – Het idee bestond om voor Bakenmonde een 
bewonerscommissie op te zetten. Naar aanleiding van de algemeen teruglopende interesse in deelname in 
bewonerscommissies en het nieuwe participatieplan is gekozen voor het opzetten van werkgroepen, elk met 
een ander thema. De meeste werkgroepen hadden een tijdelijk karakter. Dit maakte het werven van leden 
gemakkelijker dan bij het opzetten van een bewonerscommissie het geval is. De leden kunnen aansluiten bij 
een werkgroep waarvan het onderwerp hen het meest aanspreekt of zij kunnen zelf onderwerpen aandragen. 
Door de positieve ervaring met deze vorm van bewonersparticipatie wordt in 2017 gekeken of deze vorm ook 
in andere complexen toegepast kan worden.  
 
Themabijeenkomst(en) organiseren om bewonersparticipatie te bevorderen – Er is overleg geweest met 
het huurdersplatform over de toekomst van bewonerscommissies. Begin 2017 komt hier een vervolg op met 
de leden van de bewonerscommissies. Deze bijeenkomst wordt samen met het huurdersplatform voorbereid 
en moet antwoord geven op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de bewonerscommissies nieuw leven 
in te blazen of om deze te vervangen voor andere vormen van participatie.  
 
Extra communicatie over bewonersparticipatie – Op onze website wordt gecommuniceerd over 
mogelijkheden van bewonersparticipatie. De extra communicatie hierover in ons bewonersblad in december 
heeft niet plaatsgevonden, omdat het belangrijk is dat eerst de uitkomsten uit het overleg met de leden van 
de bewonerscommissies duidelijk en bekend moeten zijn.  
 
Reguliere werkzaamheden met betrekking tot wonen zonder ergenis 
Samenwerking voor een verzorgde woonomgeving – De inspecteurs van de afdeling Vastgoed controleren 
een à twee weken per jaar een hele wijk op tuinonderhoud, vervuiling en verloedering. Wij werken met rode 
en groene kaarten. Als bewoners een rode kaart ontvangen, nemen zij vaak contact met ons op. Wij 
adviseren en begeleiden de bewoners dan bij de tuinaanpak. Na ongeveer twee maanden wordt de 
inspectieronde nogmaals herhaald om te kijken of er verbetering is. Vaak is dit het geval. 
 
Indien wij gebreken signaleren in de openbare ruimte, geven wij dit door aan de wijkmanagers van de 
gemeente. In overleg met de gemeente kijken wij naar de openbare ruimte rond onze complexen en spreken 
wij af wat een ieder oppakt. De samenwerking met de gemeente op dit gebied verloopt goed.   
 
Betere buurten – Nieuwegein bestaat 45 jaar en in de loop van de tijd zijn andere ideeën ontstaan over de 
inrichting van de buitenruimte in de stad. Wij hebben daardoor te maken met buurten die een vernieuwings-
slag kunnen gebruiken. In 2015 heeft het college via een startnotitie ingestemd met de start van dit “Betere 
Buurtentraject”. Merwestein is gekozen als één van de drie pilotbuurten. Deze buurt scoort zeer laag in 
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diverse onderzoeken naar sociale kracht, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen (o.a. gemeente 
beleidsmonitor, 2016). Met de gemeente sparren wij over de (on)mogelijkheden van deze buurt. 
 
Sociale begeleiding – Wij hebben sociale begeleiding bij huurders hoog in het vaandel staan. Al is de 
expertise en capaciteit niet altijd voldoende in eigen huis, door ons brede netwerk kunnen wij hulpinstanties, 
vrijwilligers en sociale stichtingen vaak snel inschakelen. Door de geboden gelegenheid en de korte lijnen 
binnen de organisatie, is er vaak sprake van direct contact met bewoners en is door onze betrokkenheid een 
goede relatie ontstaan. Men weet dat situaties serieus genomen worden. Hierdoor melden steeds meer 
bewoners (bijzondere) situaties. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op de problematiek. Ook de belang-
houders vertrouwen op onze meldingen. Zij weten dat deze zorgvuldig afgewogen en onderzocht zijn. 
 
Project “Vroeg Eropaf!” – Sociale begeleiding gaat een steeds grotere rol spelen bij de toenemende 
schuldenproblematiek. Om hierin te faciliteren bestaat het project “Vroeg Eropaf!”. Aan dit project doen negen 
woningcorporaties, WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en de gemeenten mee. Het project betekent dat 
iedere vier á zes weken door een medewerker van de woningcorporatie en een medewerker van WIL een 
onaangekondigd huisbezoek wordt afgelegd bij een huurachterstand van een tot twee maanden. Door deze 
overvaltechniek en de deskundige medewerkers is de problematiek vaak snel boven water te krijgen en kan 
hier adequaat op ingespeeld worden. In veel gevallen wordt dan een signaal aan Geijnwijs doorgegeven die 
vervolgens de juiste hulpverlening in gang kan zetten. Voor de huurachterstand worden reële, haalbare 
betalingsregelingen afgesproken. Door maatwerk en uitzicht op een oplossing zijn bewoners beter 
gemotiveerd mee te werken in de voor hun vaak uitzichtloze situatie. 

9. Betaalbaarheid  
 
Woningcorporaties moeten zich vooral bezig houden met hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen voor 
mensen met een smalle beurs. De nieuwe Woningwet is erop gericht om de woningcorporaties zich meer te 
laten richten op het uitvoeren van hun kerntaak met als beoogd resultaat een grotere kans voor huisvesting 
voor de primaire doelgroep.  
In de begroting van 2016 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd om aandacht te besteden aan het 
vergroten van de betaalbaarheid van onze woningen.  
  
Activiteiten 2016 
 
Betaalbaarheid Doel bereikt? 

 Terugbrengen van het aantal vrije sectorwoningen om er uiteindelijk een kleine 50 over te houden 
(afhankelijk van mutaties) 

√ 

 Per 01-01-2016 de streefhuur van 194 sociale huurwoningen verlagen tot onder de grens van € 
618,24 

√ 

 Monitoren van de 95% passendheidsnorm √ 

 Evaluatie van de slaagkans van woningzoekenden met recht op huurtoeslag √ 

√ = uitgevoerd  
 

Het aantal vrije sectorwoningen terugbrengen – Met de herziening van de Woningwet zijn onze 
werkzaamheden ingeperkt. Zo is het aantal vrije sectorwoningen binnen ons woningbezit beperkt tot 39. Dit 
betekent dat voor een deel van de vrijkomende vrije sectorwoningen de huur wordt teruggebracht onder de 
huurtoeslaggrens. Dit vergroot de kans op een betaalbare huurwoning voor onze doelgroep. In 2016 hebben 
wij van zes woningen de huurprijs verlaagd tot aan de maximale sociale huurgrens van € 710,68. 
 
Monitoren van de 95% passendheidsnorm – Een belangrijke verandering uit de nieuwe Woningwet is de 
passendheidsnorm. Vanaf 2016 moeten woningcorporaties aan minstens 95% van de mensen, met 
potentieel recht op huurtoeslag en die in aanmerking komen voor een woning, een woning toewijzen met een 
huur onder de aftoppingsgrenzen. Per 1 januari 2016 is dit gewaarborgd door woningen boven de 
aftoppingsgrenzen uit te sluiten voor huurtoeslaggerechtigden. Zo wordt automatisch voldaan aan de 
passendheidsnorm. Wij hebben 99% van de mensen met recht op huurtoeslag passend gehuisvest. 1% is 
niet passend toegewezen. Dit betreft een toewijzing van een MIVA-woning  aan een huurder die een 
eengezinswoning achterliet.  
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Om te voldoen aan de voorwaarde uit de nieuwe Woningwet dat de slaagkans voor deze groep ongeveer 
gelijk blijft, moet het aantal woningen onder de aftoppingsgrenzen vergroot worden tot 70% van het aanbod. 
Dit is voor Nieuwegein berekend en hebben de gemeente Nieuwegein en de drie woningcorporaties met 
elkaar afgesproken. Wij hebben daarom de streefhuur van een deel van de duurdere sociale huurwoningen 
onder de aftoppingsgrens van € 618,24 verlaagd. Door deze maatregel vergroten wij de kans op een 
betaalbare huurwoning voor de doelgroep. In 2016 had 75% van de door ons aangeboden en verhuurde 
woningen een huur die lager dan of gelijk was aan € 628,76. 57% van het totaal aantal aangeboden 
woningen had een huur die lager was dan € 586,68.   
 
Huurverhoging – Het uitgangspunt van de huurverhoging per 1 juli 2016 was uit te komen op een 
gemiddelde huurverhoging van 1% conform de begroting.  Met instemming van ons huurdersplatform hebben 
wij de huren van alle sociale huurwoningen met gemiddeld 1% verhoogd. 
  
Conform de prestatieafsrpaken met de gemeente Nieuwegein zorgen de woningcorporaties dat 70% van het 
aanbod huurwoningen onder de aftoppingsgrens van € 628,76 valt en betaalbaar is voor de primaire 
doelgroep. Het uitgangspunt hierbij is dat hiermee wordt voldaan aan de eis van passend toewijzen en het 
gelijkblijven van de slaagkansen voor de primaire doelgroep. 
 

 

  
Bron: Jutphaas Wonen 

Huurachterstanden – De totale huurachterstand van € 118.608 eind 2016 is 0,90% van de jaarhuur. Dit is 
inclusief de huurachterstand à € 24.705 die is opgenomen in de wet schuldsanering (WSNP) of het minnelijk 
traject. De totale huurachterstand is licht gestegen ten opzichte van 2015. Toen was deze 0,87%. 
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Bron: Jutphaas Wonen 

Project “Vroeg Eropaf!” – Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), gemeenten en woningcorporaties hebben op 
13 september 2016 een convenant ondertekend voor de aanpak van huurachterstanden. In de pilot “Vroeg 
Eropaf!” kregen 231 huurders met een betalingsachterstand in 2015/2016 bezoek van de woningcorporatie 
en de regionale uitvoeringsorganisatie WIL. Door vroegtijdig in gesprek te gaan met huurders wordt 
geprobeerd verdere oplopende schulden te voorkomen. Ruim 80% van de huisbezoeken had een positief 
resultaat: de huur is alsnog betaald, er is een betalingsregeling getroffen of er is een andere afspraak 
gemaakt. Met de ondertekening van het convenant voor de aanpak van huurachterstanden zetten WIL, de 
Lekstroomgemeenten en de woningcorporaties Mitros, Viveste, LEKSTEDEwonen, Provides, Portaal en 
Jutphaas Wonen de samenwerking en de “Vroeg Eropaf!-aanpak” nu definitief door. 
 
“Huurders met een betalingsachterstand in een 
vroeg stadium bezoeken, blijkt goed te werken. Het 
voorkomt dat problemen groter worden. Doordat de 
woningcorporaties en WIL gebruik maken van 
elkaars expertise kan snel geschakeld worden. Met 
de ondertekening van het convenant wordt de pilot 
“Vroeg Eropaf!” omgezet naar een reguliere aanpak. 
De betrokken partijen denken hiermee het aantal 
huisuitzettingen terug te dringen, achterliggende 
problematiek snel op te sporen en gericht hulp te 
bieden. Hierbij respecteren zij de privacy van de 
huurders en handelen zij conform de 
privacywetgeving.”( uit persbericht 13 september 

2016, Werk en Inkomen Lekstroom) 

Foto door: Marjolein van Veenendaal, communicatieadviseur, Werk en Inkomen Lekstroom 

Ontruimingen – In 2016 hebben wij bij de rechter vier ontruimingsvonnissen gehaald. Hiervan is twee keer 
een laatste kansbeleid geboden. In twee gevallen is het daadwekelijk tot een ontruiming gekomen. Alle vier 
de vonnissen waren gebaseerd op huurschuld. De gedragsaanwijzing die in 2015 is opgelegd door de rechter 
is in 2016 met succes afgesloten en het dossier is gesloten. 
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Bron: Jutphaas Wonen 

 

Huurderving en leegstand – De gemiddelde huurderving in 2016 was 0,15% van het totaal aan huren. Alle 
vrijkomende woningen zijn vrijwel aansluitend verhuurd. Leegstand wordt veroorzaakt door weigeringen van 
de aangeboden woning en te koop staande woningen.   
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Deel 4: Jutphaas Wonen als organisatie 
 

Wij willen volkshuisvestelijk verschil blijven maken in Nieuwegein. Om dat mogelijk te maken kijken wij goed 
naar wat er om ons heen gebeurt in de politiek, de maatschappij en de markt en anticiperen wij op wat wij op 
ons af zien komen. Er wordt dan ook om flexibiliteit en creativiteit van de organisatie gevraagd om een goede 
invulling te geven aan onze dienstverlening en opgaven.  
 
De implementatie van de herziene Woningwet heeft in 2016 veel tijd en aandacht gevraagd. Deze wet heeft 
grote invloed op het werkgebied van de woningcorporaties, het onderscheid tussen DAEB en niet-DAEB 
activiteiten, governance en in- en extern toezicht, verslaglegging, de rol van de gemeente en 
huurdersorganisaties, wooncoöptatie en het klachtenreglement. Deze veranderingen vragen om extra 
inspanningen. Desondanks is de aandacht voor de klant en de dienstverlening onverminderd groot gebleven.  

10. Bewonersparticipatie  
 
Bij ons staat de klant voorop. Dit is terug te zien in de sterke en persoonlijke band die wij met onze klanten 
hebben. Ook in 2016 blijft participatie en belangrijk thema. Het is onze manier om te ontdekken welke 
behoeften onze klanten hebben. Onze visie is dat wij betere resultaten bereiken door bewoners input te laten 
geven in beleidsvraagstukken, mee te laten denken bij projecten en zo zeggenschap te geven over hun eigen 
woning en woonomgeving.  

 
Activiteiten 2016 
 
Bewonersparticipatie Doel bereikt? 

 Extra overleg over prestatieafspraken met het Huurdersplatform binnen een nieuwe cyclus √ 

 Faciliteren van een themabijeenkomst over energiebesparing door het Huurdersplatform √ 

 Twee digitale onderzoeken √ 

 Concrete terugkoppeling aan huurders over uitkomsten en acties n.a.v onderzoeken √ 

√ = uitgevoerd  
 

Extra overleg over prestatieafspraken met het huurdersplatform – In juni 2016 is met het 
huurdersplatform overleg gevoerd over het nieuwe bod voor de prestatieafspraken. Zo zijn in het bod ook een 
aantal wensen van het huurdersplatform verwerkt. Het bod is voor 1 juli 2016 naar de gemeente Nieuwegein 
gestuurd. In september is er een overleg geweest met de wethouder en de huurdersorganisaties om het bod 
te bespreken. Half oktober was een vervolgafspraak met de gemeente en de huurdersorganisatie hierover. 
Tijdens het bestuurlijk overleg op 31 oktober, waar ook de huurdersorganisaties aanwezig zijn, zijn de 
aangepaste prestatieafspraken vastgesteld. Ook de huurderskoepels hebben de geactualiseerde 
prestatieafspraken ondertekend.  
 
Faciliteren themabijeenkomst van het Huurdersplatform – De themabijeenkomst over energiebesparing, 
georganiseerd door het huurdersplatform, heeft plaatsgevonden op 19 april 2016. Wij hebben deze 
bijeenkomst gefaciliteerd door middel van een financiële bijdrage en door hulp bij het versturen van 
vragenlijsten en uitnodigingen. Medewerkers van Jutphaas Wonen en een lid van de RvC waren aanwezig 
om informatie te geven en vragen te beantwoorden.  
  
Twee digitale klantenonderzoeken uitvoeren – Het digitale klantenonderzoek is de meest bekende vorm 
van bewonersparticipatie bij huurders en wordt door huurders gewaardeerd. Om kosten te besparen is dit in 
2016 niet meer door een extern bureau gedaan, maar hebben wij dit zelf gedaan. In 2016 zijn twee). De 
vragenlijsten zijn van tevoren besproken met het huurdersplatform.  
 
Het eerste digitale onderzoek van 2016 is gebruikt om informatie op te halen voor het huurdersplatform voor 
hun themabijeenkomst over energiebesparing, onder andere voor de opzet van de themabijeenkomst. Het 
tweede digitale onderzoek ging over reparatieverzoeken. Deze enquete is eind september uitgezet en door 
250 huishoudens ingevuld. Hieruit bleek dat bij het indienen van een reparatieverzoek het vooral belangrijk 
wordt gevonden dat het verzoek per telefoon ingediend kan worden en dat er dan gelijk een een afspraak 
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voor de uitvoering gemaakt wordt. Zowel de werkzaamheden die worden uitgevoerd door een medewerker 
van Jutphaas Wonen als door een externe aannemer worden door de meeste mensen goed gewaardeerd. 
De uitkomsten dienen ter onderbouwing voor de beslissing over het uitbesteden van het dagelijks onderhoud 
die in 2017 wordt genomen. 
 
Concrete terugkoppeling aan huurders over uitkomsten en acties n.a.v onderzoeken – De uitkomsten 
van het eerste digitale onderzoek over de themabijeenkomst energiebesparing zijn gebruikt voor de opzet 
van de bijeenkomst van het huurdersplatform. De uitkomsten van het tweede digitale onderzoek over de 
reparatieverzoeken zijn samengevat en via het bewonersblad teruggekoppeld aan de bewoners.  
 
Zeggenschap en participatie – Het overleg met huurders vindt dagelijks en vaak op informele wijze plaats. 
Dit is voor ons van groot belang. Hierdoor weten wij namelijk welke vraagstukken er spelen bij de bewoners 
en krijgen wij een beeld van de opgave voor de buurten en wijken. Ook is er regelmatig overleg met het 
huurdersplatform en bewonerscommissies. Dit is formeel geregeld in de “Samenwerkingsovereenkomst 
Jutphaas Wonen en Huurdersplatform Jutphaas”. Naast de overlegmomenten is hier ook in aangegeven 
wanneer deze huurderorganisaties informatie-, advies- of instemmingsrecht hebben. 
  
Huurdersplatform – Het Huurdersplatform Jutphaas is in 2016 een belangrijke sparringpartner geweest voor 
ons. Op bestuurlijk niveau is er in 2016 vier maal regulier overleg gevoerd met het huurdersplatform. De 
belangrijkste onderwerpen die zijn besproken, zijn: 
 

 stand van zaken lopende projecten 

 aanpassing beleid verkoopgelabelde woningen 

 verduurzaming in Batau en Zuilenstein 

 project Villawal 

 project Verzorgd Wonen 

 visitatie 

 huurverhoging 2016 

 procedures benoeming directeur-bestuurder 

 jaarplanning 

 samenwerkingsovereenkomst 

 huurbeleid 2017 
 
Het huurdersplatform heeft daarnaast bijeenkomsten bijgewoond ten behoeve van de prestatieafspraken, het 
huurbeleid en de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder. 
 
Bewonerscommissies en werkgroepen – Bewonerscommissies en werkgroepen zijn voor ons de schakel 
tussen de organisatie en de wijk. In 2016 waren de volgende bewonerscomissies actief: 
 
Bewonerscommissie Toelichting 

Nieuw Vreeswijk Met de bewonerscommissie is twee keer per jaar contact over nieuwe en lopende zaken. 
Indien nodig is er vaker overleg. 

Torenflats Bewonerscommissie de Torens heeft drie leden en is actief. De bewonerscommissie 
organiseert diverse evenementen om te overleggen met de achterban. De 
bewonerscommissie is ook vertegenwoordigd in het huurdersplatform.  

Doorslag De bewonerscommissie bestond uit vier leden, maar is in 2015 sterk uitgedund om medische 
redenen en door verhuizingen. De bewonerscommissie zit in het huurdersplatform en het 
wijknetwerk. Met de bewonerscommissie is in ieder geval een keer per jaar overleg over 
nieuwe en lopende zaken. Indien nodig is er vaker overleg. 

 
Voor Bakenmonde is gekozen voor werkgroepen in plaats van een bewonerscommissie. Elke werkgroep had 
een ander thema. Er waren twaalf werkgroepen, namelijk: Huurdersplatform, Onderhoud, Schoonmaak, 
Huishoudelijk Reglement, Nieuwsbrief, Zonwering, Vijver, Sociale media, Parkeerterrein, Servicekosten, 
Aankleding Centrale Ruimtes, Zomerbarbecue. Alle werkgroepen werken adequaat en goed.  
 
In 2017 wordt gekeken om deze vorm van participatie bij andere complexen te introduceren.  
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11. Een professionele organisatie  
 
Een professionele organisatie betekent voor ons dat we flexibel zijn, waardoor inspeeld kan worden op 
ontwikkelingen binnen Nieuwegein en op de wensen van onze bewoners. Het betekent dat we aandacht 
hebben voor een goede communicatie en dienstverlening voor onze klanten. Het is een organisatie die 
betrokken is bij wat er speelt bij onze bewoners en de ontwikkelingen in Nieuwegein. Een goede organisatie 
vraagt gedegen kennis bij medewerkers en de voortdurende ontwikkeling van potenties en deskundigheid.  
 

Activiteiten 2016 
 
De organisatie Doel bereikt? 

Kwaliteit van de dienstverlening  

 Overstap naar Tobias AX √ 

Communicatie  

 Businesscase voor klantportaal √ 

 Twee edities van het bewonersblad uitbrengen √ 

 Aandacht voor het transformeren van kantoorgebouwen in media en bij andere instanties √ 

√ = uitgevoerd 

11.1 Kwaliteit van de dienstverlening  
Overstap naar Tobias AX – In januari 2016 is de overstap naar ons nieuwe administratieve systeem Tobias 
AX gemaakt. Het systeem werkt goed en de overstap is soepel verlopen. Onder begeleiding van consulenten 
van Aareon hebben de medewerkers zich het systeem eigen gemaakt. Door de geleidelijke uitbreiding van 
modules hoeft niet alles in één keer aangeleerd te worden.  
 
In maart zijn wij ook overgegaan op de digitale verwerking van de facturen. Ook dit proces is soepel verlopen. 
Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor het opzetten van een digitaal klantportaal en de invoering van 
mobiele inspecties gestart.  
 
Aedes Benchmark – Voor het derde jaar op een rij is door middel van een quickscan de 
huurderstevredenheid gemeten om mee te nemen voor de Aedes Benchmark. Het huurdersoordeel bestaat 
uit drie onderdelen: het oordeel van de nieuwe huurder, het oordeel van de huurders met een 
reparatieverzoek en het oordeel van de vertrekkende huurder. De totale score wordt afgezet tegen de scores 
van andere woningcorporaties en in een letter uitgedrukt, waarbij A het best is en C het minst goed. 
Hieronder zijn de score weergegeven van de afgelopen drie jaar. Door middel van Aedes Benchmarksessies 
met andere woningcorporaties wordt gezocht naar mogelijkheden om de score te verhogen.  
 

Onderdeel Huurdersoordeel: 2014 2015 2016 

Nieuwe Huurders: 7,3 7,7 7,8 

Huurders met reparatievezoek: 7,4 8,3 7,5 

Vertrokken huurders:  7 7,4 7,3 

Totaal B A B 

    

11.2 Communicatie 
Opzetten van een businesscase voor het klantportaal – Een businesscase voor het klantportaal hangt 
nauw samen met de implementatie van Tobias AX. In de businesscase bekijken wij of en hoe we een 
klantportaal inzetten voor de digitale dienstverlening. Het uitgangspunt hierbij is dat onze klanten zoveel 
mogelijk zelf online kunnen afhandelen. In 2016 is met medewerkers gestart na te denken over de 
businesscase. Hier wordt extra tijd voor uitgetrokken, omdat een aantal beslissingen over het inzetten van 
digitale dienstverlening in 2017 gemaakt worden. De inrichting van het klantportaal is hier afhankelijk van.   
 
Twee edities uitbrengen van het bewonersblad – Dankzij meer adverteerders zijn er in 2016 drie edities 
van het bewonersblad uitgegeven. Onze klanten hebben in een  onderzoek aangegeven dat het 
bewonersblad zeer gewaardeerd wordt in onze informatievoorziening. Uit een enquête over digitalisering is 



   
 

45 
 

gebleken dat een groot deel van onze huurders het bewonersblad liever op papier dan digitaal ontvangt. 
Daarom zijn de drie edities in 2016 als papieren versies verstuurd naar huurders en belanghouders.  
 

Communicatie transformatie- en nieuwbouwprojecten – Wij vinden het belangrijk dat kennis over de 
mogelijkheden van kantoortransformaties gedeeld wordt om transformaties op andere locaties in andere 
gemeenten te stimuleren. Voor het Europees Parlement hebben wij een presentatie gegeven over 
kantoortransformaties en de bijdrage die het kan leveren aan het huisvesten van vergunninghouders. Ook 
wordt regelmatig aan studenten informatie verstrekt of een presentatie gegeven. De oplevering van het 
getransformeerde kantorencomplex naar appartementen aan de Villawal heeft ook de nodige aandacht in de 
pers gekregen.   
 

11.3 Personeel en organisatie 
Op 31 december 2016 waren er 19 medewerkers in dienst (8 vrouwen en 11 mannen). 15 medewerkers 
werkten parttime. Er waren op 31 december 2016 geen openstaande vacatures. Het aantal formatieplaatsen 
was in 2016 gemiddeld 15,48 FTE (2015: 15,91 FTE) 
 
Alle medewerkers hebben in 2016 een functionerings- en beoordelingsgesprek gehad met hun 
leidinggevende.  
In 2016 hebben zes medewerkers een cursus gevolgd over reanimatie en hoe om te gaan met de 
defibrillator. 
 
In 2016 hebben alle medewerkers een agressietraining gevolgd.  
 
Er zijn in 2016 vier personeelsbijeenkomsten geweest waarbij medewerkers zijn geïnformeerd over actuele 
zaken, zoals de voortgang van projecten, de invulling van de (interim) directeur-bestuurdersfunctie, 
datalekken en privacy, de visitatie en risicomanagement. 
  
Ziekteverzuim – Wij werken samen met de arbodienst “Zorg van de Zaak” om het ziekteverzuim te 
registreren en indien nodig te begeleiden. Het ziekteverzuim bedroeg in 2016 1,59% (2015: 5,0%). 
 
Geschillencommissie – In 2016 is er één klacht binnengekomen die behandeld wordt door de Regionale 
Geschillencommissie. De klacht ging over een plafond in Bakenmonde. Het plafond gaf zoveel geleuid dat 
een aantal bewoners er last van heeft. De oorzaak was de bevestiging van een staalconstructie. De 
aannemer heeft op eigen kosten het plafond vervangen. Hierdoor zal de geluidsoverlast tot een minimum 
worden gereduceerd. De bewoners kregen van ons een tegemoetkoming in de huur. 
  
Maatschappelijke bijdrage door kennisoverdracht – Wij vinden het belangrijk om jongeren de kans te 
geven om kennis op te doen binnen de corporatiesector. Zo kunnen zij op termijn een goed overwogen keuze 
maken of de corporatiesector een branche is waar zij in zouden willen werken.  
 
In 2016 hebben wij op de afdeling Vastgoed twee stagiaires van het MBO de mogelijkheid geboden om 
kennis te nemen van de technische processen en werkzaamheden op de afdeling. Hierover hebben zij 
verslagen gemaakt, conform de opdrachten voor school. Zij zijn vooral door onze projectleider begeleid. Op 
deze wijze dragen wij bij aan de overdracht van kennis en ervaring in de corporatiesector. 
 
Managementinformatie – Een goede besturing van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie 
is alleen mogelijk met goed gestructureerde informatie over de bedrijfsvoering. Het nut van goede 
managementinformatie is gebleken. Maandelijks wordt er een managementrapportage verstuurd naar het 
managementteam, zodat zij een goed beeld van de stand van zaken. Zo geeft deze informatie bijvoorbeeld 
inzicht in de huurachterstanden en de leegstand van verkoopwoningen. Bij onderhoudsprojecten is inzichtelijk 
of er besparingen zijn of juist overschrijdingen. Zo kunnen gefundeerde beslissingen genomen worden op 
basis van feitelijke informatie.  
 
Arbeidsvoorwaarden – Jutphaas Wonen heeft een reglement aanvullende arbeidsvoorwaarden dat door de 
ondernemingsraad en de directie wordt besproken en vastgesteld. De huidige aanvullende 
arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd voor  de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017.  
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CAO – In de tweede helft van 2015 is er een akkoord bereikt tussen de vakbonden en Aedes. De CAO geldt 
voor de periode 2014-2016. 
  
Ondernemingsraad (OR) – Jutphaas Wonen is conform artikel 11.3 van de CAO verplicht een 
ondernemingsraad in te stellen. Conform de wet op de ondernemingsraden geldt deze verplichting vanaf 50 
werknemers. De CAO schrijft vanaf 10 werknemers een OR voor vanwege de mogelijkheid tot het maken van 
collectieve afspraken inzake de arbeidsvoorwaarden. Het streven is om bij Jutphaas Wonen altijd een OR te 
hebben. Begin 2016 hebben de twee overgebleven OR-leden aangegeven te stoppen met hun OR-
activiteiten. Door de grootte van de organisatie is de praktijk echter dat het lastig is om een OR te vullen en 
dreigde er een situatie te ontstaan waarbij er geen OR zou zijn. Daarom heeft de OR het initiatief genomen 
om tot een regeling te komen die de medezeggenschap regelt op het moment dat er geen medewerkers zijn 
die zitting willen nemen in de OR en er dus geen enkele vacature van de OR bezet is. Deze regeling is in een 
convenant weergegeven. In dit convenant zijn de afspraken tussen de directeur-bestuurder en de voormalige 
voorzitter van de OR vastgelegd. Werkzaamheden: 
 

 De OR overlegde in 2016 vier keer met de directeur-bestuurder; 

 tweemaal overleg met het OR-platform voor kleinere woningcorporaties in de regio Utrecht. 
 
Adviesaanvragen – In februari 2016 heeft de OR een adviesaanvraag ontvangen van het MT en de directie 
van Jutphaas Wonen inzake het uitbesteden van het dagelijks onderhoud. In maart 2016 heeft de OR hierop 
schriftelijk gereageerd. De informatie was voor de OR onvoldoende om een advies uit te kunnen brengen. 
Begin 2017 komt de directie en het MT, na verder onderzoek, hierop terug. 
 
Eind mei 2016 heeft de OR een adviesaanvraag ontvangen van de RvC inzake de aanstelling van een 
nieuwe directeur-bestuurder. Begin juni 2016 heeft de OR hierop een positief advies gegeven. 
Personeelsvereniging – Jutphaas Wonen heeft een actieve personeelsvereniging van 15 leden. Er werd 
een avondje-uit georganiseerd voor de leden. Met Sinterklaas was er wat lekkers en er werden 
kerstpakketten aan alle medewerkers verstrekt.  

11.4 Werkzaamheden voor derden   
Wij beheren nog tien woningen in opdracht van Geijn Invest in de wijk Fokkesteeg. Dit aantal is met een 
woning afgenomen ten opzichte van 2015. 
 
Wij beheerden tot juli 2016 dertig woningen en drie parkeerplaatsen voor Stichting De Baten. Door de nieuwe 
Woningwet hebben wij deze beheeractiviteiten per juli 2016 beëindigd.  
 
De totale vergoeding voor het beheer van bovengenoemde woningen bedroeg in 2016 € 9.610 (in 2015 was 
dit € 22.454). 
 
Vereniging van Eigenaren (VvE) – Wij vervullen voor 44 VvE’s de beheer- en bestuursfunctie. Hieronder 
wordt het volgende verstaan: 
 

 verzorgen van de financiële administratie (innen bijdrages, betalen facturen opstellen jaarrekening, 
begroting en uitschrijven Algemene Leden Vergaderingen) 

 bestuurlijke begeleiding (Algemene Leden Vergadering) 

 technisch beheer (afhandelen onderhoudsmeldingen en opstellen meerjarenonderhoudsplanning) 
 
Per 1 januari 2016 is het administratieve beheer uitbesteed aan VvE Beheer Wiendels. Dit bedrijf is 
gespecialiseerd in het verzorgen van VvE-Beheer. Alle eigenaren zijn hiervan op de hoogte gebracht. Het 
technische beheer wordt nog wel door Jutphaas Wonen verzorgd. 
 
De totale vergoeding voor het beheer van alle VvE’s bedroeg in 2016 € 44.478 (in 2015 was dit € 47.883). De 
kosten van het uitbesteden van de financiële administratie in 2016 bedroegen € 24.805.  
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Tabel Vereniging van Eigenaren 2016 
 

Vereniging van Eigenaren Aandeel 
participatie 2015 

Administratie bij 

Batau Zuid (22 VvE’s) 62,45% Jutphaas Wonen 

Doorslag (21 VvE’s) 79,19% Jutphaas Wonen 

Noordwijkerschans 16/26 51,92% Jutphaas Wonen 

Parkeergarage Wierselaan fase 1 35,23% Intrema 

Parkeergarage Wierselaan fase 2 35,23% Intrema 

Delftseschans 20-24, Heerlerschans 31-34 21,85% Zelfstandig 

Drunerschans 1-3, Heerlerschans 38-41 25,72% VP&A 

Havelterschans 15-17, Hoornseschans 106-110 11,28% Falcon Management B.V. 

Hoornseschans 159-163, Havelterschans 18 25/Drunenseschans 13-15 12,13% Falcon Management B.V. 

Muiderschans 22, Noordwijkerschans 2-6 10,30% Falcon Management B.V. 

Hoornseschans 2-8, Noordwijkerschans 10-14 19,54% Falcon Management B.V. 

Ruinerschans 1-4 19,23% Zelfstandig 

Leeksterschans1-5, Ruinerschans 9-12 22,73% VVE beheer B.V. 

Meppelerschans 1, Muiderschans 2-6 22,47% Falcon Management B.V. 

12. Governance  

12.1 Governancecode 
Wij onderschrijven de in de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen. De 
Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. In 
dit hoofdstuk verantwoorden wij ons over de inrichting van de governancestructuur binnen Jutphaas Wonen. 
Wij hebben de principes en uitwerkingen, zoals opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties, 
opgevolgd. Afwijkingen worden onderbouwd in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen en in 
hoofdstuk 2 van dit jaarverslag.  

 
De jaarrekening wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van 
Commissarissen. Het vastgestelde bestuursverslag wordt vervolgens met het huurdersplatform besproken en 
ter informatie op de website geplaatst. 

12.2 Organisatieschema 
Er zijn in 2016 geen veranderingen geweest in de organisatiestructuur. De organisatie bestaat uit drie 
afdelingen: afdeling Bedrijfsbeheer, afdeling Vastgoed en afdeling Beleid, Externe Contacten en Strategie 
(BES).  
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Organogram Jutphaas Wonen 2016 

 

12.3 Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen (RvC) bestond in 2016 uit vier personen. De RvC heeft tot taak toezicht te 
houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar 
verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. In het verslag van de RvC en in dit 
jaarverslag zijn de taken en de werkwijze van de RvC nader beschreven, evenals de wijze waarop de RvC 
hieraan in 2016 invulling heeft gegeven. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn 
in de statuten van Jutphaas Wonen omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement RvC. 
Als bijlage van het RvC-reglement zijn opgenomen: 
 

 samenstelling en profielen Raad van Commissarissen Jutphaas Wonen 

 rooster van aftreden Raad van Commissarissen 

 profielschets van omvang en samenstelling van het Bestuur 

 reglement auditcommissie Jutphaas Wonen 

 reglement selectie- en remuneratiecommissie Jutphaas Wonen 
 

In het RvC reglement is opgenomen dat de RvC een regeling zelfevaluatie moet opstellen. Ook deze is in 
2016 opgesteld.  

12.4 Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2016 van 1 janauri 2016 tot 1 maart 2016 uit de directeur-bestuurder Margaret 
Zeeman. Margaret Zeeman was voor onbepaalde tijd benoemd. Deze afwijking ten opzichte van de 
Governancecode komt voort uit de bestaande situatie van voor deze Governancecode. Het bestuur bestond 
van 1 maart 2016 tot 1 september 2016 uit interim directeur-bestuurder Leo Urgel. Vanaf 1 september 2016 
bestaat het bestuur uit directeur-bestuurder Bram Lipsch.  
 
Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie. Dit houdt onder meer in dat het bestuur 
verantwoordelijk is voor: 

 de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie 

 de strategie 

 de financiering 

 het beleid 

 de resultaatontwikkeling 

Directeur/bestuurder 

 

Vastgoed 

Hoofd Vastgoed 

Projectleider 

Opzichter planmatig onderhoud 

All round technisch medewerker 

Inspecteur techniek 

 

 

Bedrijfsbeheer 

Hoofd Bedrijfsbeheer 

Administratief medewerker (4) 

Financieel-economisch medewerker 

Financieel medewerker 

Woonconsulent (2) 

 

 

 

 

Beleid Externe Contacten Strategie 

Secretaresse 

Coordinator Wonen, Veiligheid en 
Participatie 

Beleidsadviseur 

Accountmanager BES 
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Er zijn geen andere deelnemingen van de woningcorporatie waarvoor de directeur-bestuurder 
verantwoordelijk is voor het beleid. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC. Het bestuur richt 
zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht van haar 
volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen en weegt daartoe de in aanmerking komende 
belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. Het bestuur verschaft de RvC tijdig de informatie die 
nodig is voor uitoefening van de taak van de RvC.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het 
beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Het bestuur 
rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en zijn 
auditcommissie. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten van Jutphaas Wonen 
omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het bestuursreglement. Als bijlage van het 
bestuursregelement zijn opgenomen: 
 

 reglement werving, selectie, (her) benoeming, schorsing en ontslag bestuur Jutphaas Wonen 

 reglement financieel beleid en beheer 

 treasurystatuut 

 investeringsstatuut 

 procuratie- en delegatiereglement 

12.5 Documenten  
In 2016 zijn onze statuten en een aantal regelementen aangepast, zodat zij voldoen aan de eisen van de 
Woningwet 2015.  

Er is een aantal documenten binnen Jutphaas Wonen waardoor zij de naleving van de Governancecode en 
integriteit tracht te waarborgen, namelijk: 

Documenten Aanwezig sinds 

Statuten Woonstichting Jutphaas 2016 

Raad van Commissarissen-reglement + regeling zelfevalautie 2016 

Bestuursreglement 2016 

Toezichtskader Jutphaas Wonen 2016 

Gedragscode: onze integriteitsprincipe 2009 

Klokkenluiderreglement 2009 

Vertrouwenspersoon 2009 

12.6 Visitatie 
De derde visitatie voor Jutphaas Wonen heeft in 2016 plaatsgevonden. 

12.7 Governance 
Het bestuur en de RvC van Jutphaas Wonen onderschrijven het belang van een deugdelijk 
ondernemingsbestuur. Onderdelen daarvan zijn integriteit en transparant handelen van de directeur-
bestuurder, goed toezicht op het ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het 
gevoerde beleid en het toezicht daarop. De directeur-bestuurder levert alle benodigde informatie aan de RvC 
die zij nodig heeft om haar rol als toezichthouder te kunnen vervullen.  
 
De door Jutphaas Wonen gehanteerde Governanceprincipes, zoals opgenomen in de statuten en 
reglementen, zijn in 2016 gebaseerd op de Governancecode en de Aedescode. De Aedescode gaat per 1 
januari 2017 op in de Governancecode, omdat de principes uit de Aedescode zijn opgenomen in de in 2015 
vernieuwde Governancecode. Het bestuur en haar directe omgeving opereerden in 2016 conform de 
principes uit de codes. Er is in 2016 geen sprake van tegenstrijdige belangen geweest. 
 
Door middel van de directeur-bestuurder was Jutphaas in 2016 vertegenwoordigd in een aantal verbanden. 
De tabel hieronder geeft een overzicht van deze verbanden. 
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Verband Toelichting 

Regionaal Directeuren overleg 
Woningbouwcorporaties Utrecht (RWU) 

De volkshuisvestelijke evenknie van de gemeentelijke Besturen Regio 
Utrecht (BRU). Hier worden regionale afspraken gemaakt van o.a. 
bouwproductie, woningtoewijzing, et cetera 

Regionaal Directeuren overleg exclusief de 
gemeente Utrecht 

Doel is om met kleinere corporaties in de Utrechtse markt ervaringen uit 
te wisselen en mogelijk gezamenlijk initiatieven te ontplooien. 

Stuurgroep Verzorgd Wonen In samenwerking met de gemeente Nieuwegein,  Mitros, Portaal en 
Zorgspectrum  is een  pilot opgestart waarbij complexen zo worden 
aangepast dat huishoudens die zorg nodig hebben langer thuis kunnen 
blijven wonen 

Bestuurlijk overleg wethouders Het behartigen van de belangen van Jutphaas Wonen en haar huurders 
bij de wethouder 

Bestuurlijk overleg Huurdersplatform Het huurdersplatform is een sparringpartner en toetsingskader voor het 
beleid van Jutphaas Wonen 

Bestuurlijk overleg 3 Directeuren van de 
Nieuwegeinse corporaties 

Bestuurlijke afstemming en zoveel mogelijk samen optrekken binnen 
gemeente Nieuwegein 

Bestuurlijke vertegenwoordiging bij de 
Aedes branche koepel 

Het belang van Jutphaas Wonen behartigen bij de brancheorganisatie 

MKW, Midden en Kleine 
woningbouwcorporatie 

Gezamenlijke problemen en successen delen en oplossingen zoeken 

Bestuurlijke bijeenkomst Samenwerking, 
Zorg en Veiligheid 

Problematiek van gezinnen met multi-problematiek gezamenlijk 
aanpakken 

Raad van Advies samen voor Nieuwegein Doel: een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap 
verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties 

Samen Duurzaam voor Nieuwegein Bevorderen van duurzaamheidsmaatregelen in Nieuwegein 

 

De directeur-bestuurder heeft per 1 september 2016 een aanstelling voor 30 uur per week en is benoemd 
voor een periode van 4 jaar.  
 
Naam    : A.P.M. Lipsch 
Functie    : Directeur-bestuurder 
In dienst sinds    : 1 september 2016 
Directeur-bestuurder sinds : 1 september 2016 
Geboortedatum   : 1-1-1972 

Verklaring 

Het bestuur verklaart hierbij dat in 2016 Jutphaas Wonen haar middelen, batig saldi uitsluitend heeft besteed 
in het belang van de volkshuisvesting. De besluitvorming van het bestuur sluit aan bij de hoofdlijnen van het 
beleid zoals die liggen verankerd in de jaarlijkse begroting, het treasurystatuut en het ondernemingsplan 
“Anders Durven Kijken”  
 
 
Nieuwegein, 27 juni 2017 
 
Bram Lipsch, Directeur-bestuurder 
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Bijlage 1: Activiteiten 2016 
Activiteiten per thema: Doel bereikt? 

Woningen toevoegen  

Villawal  

 Start transformatie - januari 2016 √ 

 Werving en selectie huurders - februari 2016 √ 

 Oplevering - tweede kwartaal 2016 √ 

Iepenhoeve   

 Definitief besluit over de ontwikkeling of verkoop van de grond x 

Nieuwbouw  

 Acquisitie nieuwbouwlocaties in Nieuwegein √ 

Doorstroming bevorderen  

 Monitoren en evalueren van de ingevoerde doorstroommaatregelen en eventueel aanpassen.  √ 

 Extra communicatie  voor het stimuleren van de doorstroming. √ 

 Monitoren van het aantal reacties van seniorenwoningen. Maatregelen nemen als de 
verhuurbaarheid van deze woningen in gevaar komt.  

√ 

Wooninitiatieven ontplooien  

Middeninkomens  

 Kansen bieden aan middeninkomens door aanpassen vrije sectorwoningen naar sociale 
huursector.  

√ 

Perspectief bieden aan mensen met een psychiatrische en/of verslavingsproblemen  

 Evaluatie samenwerking met Lister voor beheer De Wenck √ 

Proefproject Verzorgd Wonen  

 Concretiseren van het voorstel in overleg met bewonerscommissies √ 

 Toewijzing van woningen voor Verzorgd Wonen regelen x 

 Aanpassingen voor woningen voor Verzorgd Wonen concretiseren  x 

 Zorginstelling faciliteren voor het realiseren van een zorgpost √ 

Statushouders  

 Voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders √ 

Kwaliteit woningvoorraad  

Energiebeleid   

 194 woningen aanpassen tot energielabel B  √ 

Wonen zonder ergernis  

 Samenwerking met het Extreem Woonoverlast Team, afdeling CMPG van Gemeente 
Nieuwegein en Buurtbemiddeling voor het terugdringen van overlast.  

√ 

 Tijdelijk één keer per maand spreekuur Bakenmonde samen met politie + evaluatie √ 

 Opzetten bewonerscommissie Bakenmonde √ 

 Themabijeenkomst(en) organiseren om bewonersparticipatie te bevorderen x 

 Extra communicatie over bewonersparticipatie x 

Betaalbaarheid  

 Aantal vrije sector huurwoningen terugbrengen om er uiteindelijk een kleine 50 over te houden 
(afhankelijk van mutaties) 

√ 

 Per 1/1/2016 de streefhuren van 194 sociale huurwoningen verlagen tot onder € 618,24 grens √ 

 Monitoren van 95% passendheidsnorm √ 

 Evaluatie van slaagkans van woningzoekenden met recht op huurtoeslag √ 

Bewonersparticipatie  

 Extra overleg over prestatieafspraken met het Huurdersplatform binnen een nieuwe cyclus √ 

 Faciliteren themabijeenkomst over energiebesparing door Huurdersplatform √ 

 Twee digitale onderzoeken √ 

 Concrete terugkoppeling aan huurders over uitkomsten en acties n.a.v onderzoeken √ 

De organisatie  

Kwaliteit van de dienstverlening  

 Overstap naar Tobias AX √ 

Communicatie  

 Business case voor klantportaal √ 

 Twee edities van het bewonersblad uitbrengen √ 

 Aandacht voor het transformeren van kantoorgebouwen in media en bij andere instanties √ 

√ = uitgevoerd x = (nog) niet uitgevoerd 
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Jaarstukken 2016 
 

Deel B  Bestuursverslag 

Deel C  Jaarrekening 

   Balans per 31 december 2016 

   Winst-en-verliesrekening over 2016 

   Kasstroomoverzicht over 2016 

   Toelichting op de jaarrekening 

Deel D  Overige gegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt:   27 juni 2017 
Vastgesteld:   27 juni 2017 
 
 
Woonstichting Jutphaas 
Statutair gevestigd:   
Montageweg 1, 3433 NT  Nieuwegein 
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DEEL B    Bestuursverslag 
 
Woord vooraf 2016 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek (met name art. 2: 391 BW). 
 
Voor de wettelijke vereisten ten aanzien van het jaarverslag/bestuursverslag wordt verwezen naar 
art. 2:391 BW. Aanvullend zijn de bepalingen van RJ 400 ‘Jaarverslag’ van toepassing. Voor het overige 
geldt de Woningwet, het BTIV en de daaraan gekoppelde Ministeriële Regeling. 
 
De nieuwe Woningwet is een feit. Per 1 juli 2015 hebben woningcorporaties te maken met de Woningwet 
2015, het BTIV en de daaraan gekoppelde Ministeriële Regeling. De nieuwe Woningwet is voor de 
verslaggeving voor het eerst van toepassing op de jaarrekening 2016. 
 
De nieuwe Woningwet bepaalt dat het jaarverslag/bestuursverslag, de jaarrekening en de dVi vanaf 1 januari 
2017 (voor het eerst over het boekjaar 2016) ieder jaar voor 1 mei (in plaats van 1 juli) moet zijn vastgesteld 
en verspreid onder de stakeholders. Voor het boekjaar 2016 is hier nog eenmalig uitstel voor verleend. Voor 
de jaarrekening 2016 geldt dan ook nog steeds de deadline van 1 juli. 
 
In de jaarrekening 2016 is het vastgoed voor het eerst gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. 
De vergelijkende cijfers over 2015 zijn hier ook op aangepast. 
 
Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie 
Per 31 december 2016 is in totaal €125 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen 
begrepen (2015: €108 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 Jutphaas Wonen. De mogelijkheden voor de woningcorporatie om vrijelijk door 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. Jutphaas Wonen voert geen actief verkoopbeleid en een 
gematigd beleid ten aanzien van huurstijgingen. De mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale (DAEB) 
huurwoningen zijn voor Jutphaas Wonen in Nieuwegein zeer beperkt. Jutphaas Wonen heeft een inschatting 
gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het 
DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. Dit verschil bedraagt op 31 
december 2016 circa € 116 miljoen. Dit impliceert dat circa 67% van het totale eigen vermogen niet of eerst 
op zeer lange termijn realiseerbaar is.  
 
Analyse van verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde 
Het vastgoed in exploitatie wordt in de jaarrekening over 2016 voor het eerst gewaardeerd op marktwaarde in 
verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven 
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 
jaarverslaggeving. 

De marktwaarde in verhuurde staat is het bedrag dat het vastgoed naar verwachting zal opbrengen in de 
markt, waarbij de koper de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en plichten 
overneemt. Door het hanteren van deze waarderingsgrondslag is het eigen vermogen van Jutphaas Wonen 
substantieel toegenomen. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is echter sterk afhankelijk 
van het te voeren beleid van Jutphaas Wonen. 

Gegeven de volkshuisvestelijke doelstellingen zal Jutphaas Wonen dit additionele eigen vermogen niet gaan 
realiseren. De keuzes die Jutphaas Wonen maakt zijn voornamelijk ingegeven vanuit volkshuisvestelijke 
doelstellingen, waarbij zij bewust de keuze maakt om in financiële zin een lager rendement te accepteren. 
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Jutphaas Wonen accepteert een financieel lager rendement omdat daar de realisatie van belangrijke 
maatschappelijke doelstellingen tegenover staat. 

 

 

De bovenstaande figuur laat zien dat de totale marktwaarde, marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke 
bestemming en bedrijfswaarde respectievelijk € 242 miljoen, € 150 miljoen en € 123 miljoen bedraagt. De 
belangrijkste verschillen tussen deze waardebegrippen kunnen als volgt worden verklaard: 

 Om de marktwaarde te bepalen, berekenen we zowel een uitpondscenario als een 
doorexploitatiescenario. Vervolgens wordt het vastgoed gewaardeerd tegen de hoogste van deze 
twee scenario’s. Ons vastgoed is overwegend gewaardeerd tegen het uitpondscenario. Maar in 
werkelijkheid zullen we het overgrote deel van ons bezit langdurig doorexploiteren. Het beschikbaar 
houden van deze woningen voor de verhuur aan onze doelgroep heeft een effect van € 41,3 miljoen. 

 In de berekening van de marktwaarde houden we rekening met de markthuur vanaf het moment dat 
een woning (of andere vastgoedeenheid) muteert. In het kader van de betaalbaarheid hanteren wij 
een streefhuur die fors lager ligt dan de markthuur. Het hanteren van onze streefhuren in plaats van 
de markthuren heeft een effect van € 50,5 miljoen. 

 Het beschikbaar houden van ons bezit en het hanteren van onze streefhuren resulteert in de 
zogenoemde marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke bestemming ter hoogte van € 150,3 miljoen. 

 Het resterende verschil van € 27,3 miljoen tussen de marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke 
bestemming en de bedrijfswaarde wordt met name veroorzaakt door de volgende factoren: 

o In de bedrijfswaardeberekening wordt voor al het vastgoed dezelfde disconteringsvoet 
gehanteerd. In de marktwaardeberekening wordt een disconteringsvoet per type vastgoed 
gehanteerd met opslagen op basis van de ligging van het bezit. De disconteringsvoet in de 
bedrijfswaardeberekening is in alle gevallen lager dan de disconteringsvoet in de 
marktwaardeberekening. Dit heeft een positief effect op de hoogte van de bedrijfswaarde 
(afgezet tegen de eerder berekende marktwaarde). 

o In de bedrijfswaardeberekening gaan wij uit van de werkelijke onderhoudsuitgaven, terwijl in 
de marktwaardeberekening wordt uitgegaan van marktnormen. Deze bijdrage in de kwaliteit 
van het bezit heeft een negatief effect op de hoogte van de bedrijfswaarde (afgezet tegen de 
eerder berekende marktwaarde). 

o In de berekening van de bedrijfswaarde gaan we voor het beheer uit van de kasstromen 
rekening houdend met de leefbaarheidsafspraken en het niveau van service dat door het 
eigen beleid wordt weerspiegeld. De berekening van de marktwaarde gaat uit van 
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genormeerde beheerkosten. Dit heeft een negatief effect op de hoogte van de bedrijfswaarde 
(afgezet tegen de eerder berekende marktwaarde). 

Het totale verschil tussen de maximale verdiencapaciteit van € 242 miljoen en de verwachte 
terugverdiencapaciteit van € 123 miljoen kan dus worden verklaard vanuit onze maatschappelijke 
investeringen. De conclusie hiervan is dat een belangrijk deel van het in de balans gepresenteerde eigen 
vermogen nooit gerealiseerd zal worden. 

 

Risicomanagement 

Inleiding 
Het afgelopen jaar heeft risicomanagement verdere aandacht verkregen binnen Jutphaas Wonen. Wij 
erkennen dat risicomanagement belangrijk is voor het speelveld waarin een woningcorporatie zich begeeft. 
Voornamelijk om een goede balans tussen prestaties en het nemen van risico’s te vinden. Ook vanuit de 
Corporate Governance Code en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt steeds meer 
gewezen op de noodzaak en vereisten van goed risicomanagement. Vanuit Jutphaas Wonen zijn daarom 
stappen gemaakt richting het opstellen van een risicovisie en strategie, en het inventariseren van risico’s. In 
het aankomende jaar zal hier verder invulling aan worden gegeven.  
 
Risicoprofiel 
Jutphaas Wonen vindt dat het systeem voor risicomanagement in alle lagen van de organisatie moet worden 
ingericht, zodat zowel de operationele afdelingen als het managementteam, de bestuurder en de RvC 
betrokken zijn. Vanuit de risicovisie en doelstellingen is bepaald welke mate van risico Jutphaas Wonen wil 
lopen. Er moeten hierbij voldoende mogelijkheden worden gecreëerd om de groeidoelstellingen te behalen 
en innovatie te blijven stimuleren. Uiteraard wil Jutphaas Wonen wel blijven voldoen aan de heersende wet- 
en regelgeving en een goede relatie behouden, dan wel verder verbeteren, met haar belangrijkste 
stakeholders; de huurders en gemeente.  
 
Risico-inventarisatie 
Jutphaas Wonen beheerst haar risico’s middels risico-inventarisaties waarmee de belangrijkste 
bedrijfsrisico’s in beeld worden gebracht. Er wordt hierbij een onderverdeling gemaakt in vier categorieën: 
strategisch, financieel, operationeel en compliance.  
 
Strategische risico’s – Strategische risico’s hebben betrekking op de doelstellingen van de woningcorporatie. 
De risico's richten zich met name op de portefeuille van Jutphaas Wonen en de gewenste groei die wij hierin 
willen bereiken. Er moet voldoende aansluiting blijven bij de wensen en de ontwikkelingen van huurders en 
externe partners, zoals de gemeente en de portefeuille van Jutphaas Wonen. Beheersmaatregelen richten 
zich dan ook op het onderhouden van een goede relatie met deze stakeholders, door actief overleg en 
afstemming met de gemeente en huurders en door inzicht te verkrijgen in de (demografische) ontwikkelingen 
in de regio. Daarnaast bestaat het risico dat er onvoldoende geschikte ontwikkellocaties beschikbaar zijn om 
de groeidoelstellingen te bereiken. Door een proactieve rol te blijven spelen in de markt, met name richting 
ontwikkelaars, gemeente en door samenwerkingsverbanden op te zoeken, worden deze risico’s beheerst.  
 
Omdat de portefeuille relatief jong is, worden achterstanden op het onderhoudsniveau als een lager risico 
beschouwd. Door monitoring van de onderhoudsstaat en klanttevredenheid worden de risico’s op het 
onderhoudsniveau beheerst.  
 
Financiële risico’s – De financiële risico’s hebben betrekking op de financiële positie van Jutphaas Wonen en 
externe verslaglegging. Extern bepaalde waardes, zoals de maximale huurverhoging, de WOZ-waarde en de 
liberalisatiegrens zijn risico’s waarop Jutphaas Wonen beperkt invloed op de oorzaak kan uitoefenen. Echter 
kunnen de gevolgen wel groot zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de investeringsruimte waarover Jutphaas 
Wonen kan beschikken. De beheersing richt zich dan ook op het beperken van de gevolgen van deze 
risico’s, onder andere door monitoring van de waardes en het uitvoeren van analyses.  
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Financiële risico’s waarvan de oorzaken wel te beïnvloeden zijn, betreffen een oplopende huurachterstand of 
hogere projectuitgaven. Door het tijdig signaleren van achterstanden of overschrijdingen en het direct 
ondernemen van acties hierop worden deze risico’s beheerst.  
 
In aanvulling op de financiële risico’s vormt het monitoren van de financiële positie van Jutphaas Wonen op 
zichzelf een belangrijk onderdeel van het risicomanagement. Een verslechterde financiële positie heeft 
immers direct effect op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Bij het opstellen van de begroting 
worden gevoeligheidsanalyses uitgevoerd in de vorm van een risicoanalyse. De effecten op de financiële 
positie door bijvoorbeeld kostenstijgingen of huurverhogingen worden hiermee in beeld gebracht. In de 
treasuryparagraaf van dit jaarverslag wordt verder aandacht besteed aan de financiële ratio’s die betrekking 
hebben op de financiële positie van Jutphaas Wonen van het afgelopen boekjaar.  
 
Operationele risico’s – Operationele risico’s hebben betrekking op inadequate en falende processen (primair 
of ondersteunend), systemen of menselijk handelen. De risico’s, benoemd in deze categorie, richten zich op 
de kwetsbaarheid van de positie van medewerkers. Mede door de relatief kleine omvang van Jutphaas 
Wonen is aandacht voor de spreiding en borging van kennis en achtervang nodig. Daarnaast zijn er risico’s in 
beeld op het gebied van beveiliging en fraude. Een nieuw beveiligingsbeleid is in ontwikkeling waarin de 
focus ligt op ICT, beveiligings- en frauderisico’s. Daarnaast is bewustwording en aandacht voor de 
risicocultuur hierin van belang. Middels training, communicatie of workshops zal dit verder worden vergroot. 
 
Compliance risico’s – Compliance risico’s hebben betrekking op de naleving van de geldende wet- en 
regelgeving. Het afgelopen jaar heeft de invoering van de nieuwe Woningwet grote gevolgen gehad voor de 
organisatie. Compliance vormt een risico, omdat Jutphaas Wonen relatief klein is en niet alle kennis en 
expertise in huis heeft. Het in beeld brengen van de “kwetsbare” posities en het extern inhuren van specifieke 
kennis en expertise worden als voornaamste beheersmaatregelen ingezet.  
 
Vervolgstappen 
Ook in het komende boekjaar zal het risicomanagement binnen Jutphaas Wonen verder geprofessionaliseerd 
worden. Met het COSO-model

3
 als richtlijn zijn diverse vervolgstappen en acties geformuleerd. Deze richten 

zich in hoofdlijnen op het: 
 

 verder concretiseren van de risicovisie en doelstellingen; 

 uitwerken en updaten van de risicocategorieën, waaronder het opstellen van een risicoregister waarin 
bruto en netto risico’s zijn opgenomen;  

 uitvoeren van risicoanalyses op de processen; 
 
Daarnaast zal er meer aandacht worden gevestigd op de borging van het risicomanagementproces binnen de 
organisatie, onder andere door monitoring en periodieke rapportage van de risico’s en beheersmaatregelen. 
Ook zal een uitwerking van het “three lines of defense model" worden toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Model voor interne beheersing en risicomanagement 
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DEEL C    Jaarrekening  

 

BALANS per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref. 2016 2015

(BEDRAGEN X € 1.000)

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa 1

DAEB vastgoed in exploitatie 1.1 235.029     210.723    

NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 1.2 7.491         9.783         

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.3 1.417         1.409         

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.4 704             797            

Totaal materiële vaste activa 244.641     222.712    

Financiële vaste activa 2

Andere deelnemingen 2.1 14               14               

Totaal financiële vaste activa 14               14               

Som van de vaste activa 244.655     222.726    

Vlottende activa

Vorderingen 3

Huurdebiteuren 3.1 78               106            

Overige vorderingen 3.2 425             1.091         

Overlopende activa 3.3 18               509            

Totaal vorderingen 521             1.706         

Liquide middelen 4 2.808         1.200         

Som van de vlottende activa 3.329         2.906         

TOTAAL ACTIVA 247.984     225.632    
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Ref. 2016 2015

(BEDRAGEN X € 1.000)

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Overige reserve 5.1 48.709       45.889      

Herwaarderingsreservve 5.2 125.278     108.151    

Totaal eigen vermogen 173.987     154.040    

Voorzieningen 6

Latente belastingverplichting 6.1 42               31               

Langlopende schulden 7

Schulden/leningen kredietinstellingen 7.1 66.979       64.308      

Kortlopende schulden 8

Schulden aan kredietinstellingen 8.1 3.829         3.777         

Schulden aan leveranciers 8.2 795             577            

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.3 713             1.131         

Schulden ter zake van pensioenen 8.4 27               -             

Overlopende passiva 8.5 1.612         1.768         

Totaal kortlopende schulden 6.976         7.253         

TOTAAL PASSIVA 247.984     225.632    
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WINST EN VERLIESREKENING  FUNCTIONEEL MODEL  2016

Ref. 2016 2015

(BEDRAGEN X € 1.000)

Huuropbrengsten 9 12.976       12.157      

Opbrengsten servicecontracten 10.1 187             151            

Lasten servicecontracten 10.2 -187           -151           

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 11 -3.595        -3.104       

Lasten onderhoudsactiviteiten 12 -4.549        -1.492       

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 13 -507           -506           

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 4.325         7.055         

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.324         1.783         

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -2.191        -1.778       

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 14 133             5                 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.1 471             1.097         

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.2 18.471       6.880         

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 18.942       7.977         

Opbrengst overige activiteiten 16.1 300             554            

Kosten overige activiteiten 16.2 -220           -436           

Netto resultaat overige activiteiten 80               118            

Leefbaarheid 17 -93              -118           

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18.1 3                  16               

Rentelasten en soortgelijke kosten 18.2 -2.546        -2.693       

Saldo financiële baten en lasten -2.543        -2.677       

Resultaat voor belastingen 20.843       12.360      

Belastingen 19 896             1.117         

Resultaat na belastingen 19.947       11.243      

Toerekening resultaat:

Herwaarderingsreserve DAEB 17.895       6.458         

Herwaarderingsreserve NIET-DAEB 577             422            

Herwaarderingsreserve Erfpachtgronden -1                -             

18.471       6.880         

Overige reserve 1.476         4.363         

19.947       11.243      
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Kasstroomoverzicht over 2016 ( directe methode )

(bedragen x € 1.000) 2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten
Huur zelfstandige woningen DAEB 12.083         11.136          

Huur onzelfstandige wooneenheden DAEB 414               411                

Huur maatschappelijk onroerend goed DAEB 15                  36                  

Huur zelfstandige woningen NIET-DAEB 440               548                

Huur parkeervoorzieningen NIET-DAEB 19                  25                  

Vergoedingen 168               171                

Overige bedrijfsontvangsten 358               160                

Renteontvangsten 17                  34                  

Totaal ontvangsten 13.514     12.521     

Uitgaven
Lonen en salarissen 882               856                

Sociale lasten 139               139                

Pensioenlasten 140               185                

Onderhoudsuitgaven 4.152            1.606            

Overige bedrijfsuitgaven 2.023            1.253            

Renteuitgaven 2.639            2.783            

Verhuurderheffing 1.354            1.140            

Leefbaarheid 93                  118                

Belastingen 1.342            19                  

Totaal uitgaven 12.764     8.099        

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) 750           4.422        

Materiële vaste activa (MVA) ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen  DAEB 1.251            354                

Verkoopontvangsten grond  DAEB -                274                

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen  NIET-DAEB 1.077            1.042            

Verkoopontvangsten niet woongelegenheden NIET-DAEB 38                  189                

Totaal ingaande kasstroom MVA 2.366        1.859        

Materiële vaste activa (MVA) uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huurwoningen DAEB 4.189            11.309          

Investeringen overig -                344                

Externe kosten bij verkoop  DAEB 25                  4                     

Externe kosten bij verkoop  NIET-DAEB 17                  72                  

Totaal uitgaande kasstroom MVA 4.231        11.729     

Kasstroom uit (des) investeringen (B) -1.865      -9.870      
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Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle 
bedragen luiden in euro’s en zijn afgerond op 1.000, tenzij anders is vermeld. 
 
In de statuten die medio 2016 zijn aangepast om te voldoen aan de gewijzigde woningwet is opgenomen dat 
het intern toezichthoudende orgaan de jaarstukken voor 1 mei van het jaar volgend op het kalenderjaar dient 
vast te stellen. Deze datum is door de minister eerst vanaf het verslagjaar 2017 verplicht gesteld om 
woningcorporaties meer tijd te geven voor ondermeer het splitsingsplan. Derhalve geldt deze verplichting niet 
voor het verslagjaar 2016. Derhalve is besloten om over het verslagjaar 2016 uit te gaan van de vigerende 
wettelijke termijn van 30 juni 2017. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Jutphaas Wonen, statutair en feitelijk gevestigd en kantoor houdende in Montageweg 1 te 
Nieuwegein, zijn erop gericht mensen te huisvesten in vitale wijken en steden.  
 
Het KvK-nummer van Woningcorporatie Jutphaas Wonen is 30040468 . 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening van Jutphaas Wonen is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, 
behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze  jaarrekening opgesteld volgens de 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2016 2015

Financieringsactiviteiten ingaande kasstroom
Nieuw te borgen leningen 6.500        6.000        

Financieringsactiviteiten uitgaande kasstroom

Aflossingen geborgde leningen -3.777      -3.740      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C ) 2.723        2.260        

Mutatie geldmiddelen (A+B+C) 1.608    -3.188   

Saldo liquide middelen begin boekjaar 1.200        4.388        

Saldo liquide middelen einde boekjaar 2.808        1.200        

Mutatie liquide middelen 1.608    -3.188   
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activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening, voor zover hierna 
niet anders wordt vermeld. 
  
Continuïteit van de activiteiten  
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.  
 
Stelselwijziging 
In het boekjaar heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Voor de waardering in de jaarrekening is 
overgegaan van historische kostprijs naar marktwaarde. Daarnaast is de voorziening “latente 
belastingverplichting” gewaardeerd tegen contante waarde. Voorheen gebeurde dit tegen nominale waarde. 
In de toelichting bij de posten “materiële vaste activa” , “eigen vermogen” en “voorziening latente 
belastingverplichting” is aangegeven wat de consequenties van deze stelselwijziging zijn. 
 
Marktwaarde 
Algemeen – Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie 
tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het door de 
Minister voorgeschreven waarderingshandboek. Woningcorporatie Jutphaas Wonen past de basisversie van 
het waarderingshandboek toe. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen historische 
kosten. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de waardering van het vastgoed in 
exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste activa. De wijziging van de grondslag is 
in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit 
betekent dat de cijfers per primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag. Deze cijfers dienen als basis 
voor de vergelijkende cijfers. 
 
Impact op vermogen en resultaat – Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen en 
het effect op het resultaat  is als volgt weer te geven: 
 

 
 
 

Impact op vermogen 

(bedragen x € 1.000) 2015

Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging 17.606       

Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie 19.691       verschil boekwaarde met hiko woningen 1-1-2015

89.987       verschil marktwaarde met hiko woningen 1-1-2015

297             verschil marktwaarde met hiko erfpachtgronden 1-1-2015

-1.008        afboeking verschil tussen marktwaarde met hiko 3 complexen 1-1-2015

108.967     

Hogere waardering vastgoed in ontwikkeling 4.756          verschil boekwaarde met hiko (Bakenmonde) 1-1-2015

1.000          verschil boekwaarde met hiko (Iepenhoeve) 1-1-2015

-917            afboeking verschil tussen marktwaarde met hiko (Iepenhoeve) 1-1-2015

-4.145        afboeking verschil tussen marktwaarde met hiko (Bakenmonde) 1-1-2015

694             

Hogere waardering NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 3.554          verschil boekwaarde met hiko 1-1-2015

11.953       verschil marktwaarde met hiko 1-1-2015

15.507       

Lagere waardering voorziening latente belastingverplichting 24                waardering tegen contante waarde i.p.v. nominale waarde

Herrekend eigen vermogen 1 januari 142.798     Betreft overige reserve 40.561          

Betreft herwaarderingsreserve 102.237       

142.798       
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2016

Eigen vermogen 1 januari voor stelselwijziging 21.914       

Hogere waardering DAEB vastgoed in exploitatie 108.967     als gevolg van stelselwijziging 1-1-2015

1.664          correctie afschrijving 2015 

262             correctie boekwaarde verkopen 2015 

-1.621        correctie terugname afwaardering 2015 

1.060          correctie oplevering Bakenmonde 2015

-626            marktwaarde verkopen 2015

6.458          mutatie marktwaarde per 31-12-2015

318             

5.165          overheveling van NIET-DAEB vastgoed 

121.647     

Hogere waardering vastgoed in ontwikkeling 694             als gevolg van stelselwijziging 1-1-2015

-1.060        correctie oplevering Bakenmonde 2015

812             terugname verschil marktwaarde en hiko I'hoeve/B'monde 31-12-2015

446             

Hogere waardering NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 15.507       als gevolg van stelselwijziging 1-1-2015

63                correctie afschrijving 2015 

339             correctie boekwaarde verkopen 2015 

-1.152        marktwaarde verkopen 2015

422             mutatie marktwaarde per 31-12-2015

-5.165        overheveling naar DAEB vastgoed

10.014       

Lagere waardering voorziening latente belastingverplichting 24                als gevolg van stelselwijziging 1-1-2015

-5                correctie mutatie latente belastingen

19                

154.040     Betreft overige reserve 45.889          

Betreft herwaarderingsreserve 108.151       

154.040       

Impact op resultaat
(bedragen x € 1.000)

2015

Resultaat boekjaar:

Voor stelselwijziging 4.308          

Lagere afschrijvingen 1.727          correctie post afschrijvingen 2015

Wijziging overige waardeveranderingen -490            correctie terugname afwaarderingen in 2015 

Wijziging niet gerealiseerde waardeveranderingen 6.880          mutatie marktwaarde 31-12-2015

Wijziging verkoopresultaat -1.177        boekwaarde Hiko minus marktwaarde verkopen in 2015

Wijziging belastingen -5                correctie mutatie latente belastingen

Resultaat boekjaar na stelselwijziging 11.243       

2016

Resultaat boekjaar:

Voor stelselwijziging 1.716          

Lagere afschrijvingen 1.920          

Wijziging niet gerealiseerde waardeveranderingen 17.840       mutatie marktwaarde 31-12-2016

Wijziging verkoopresultaat -1.527        boekwaarde Hiko minus marktwaarde verkopen in 2016

Wijziging belastingen -2                correctie mutatie latente belastingen

Resultaat boekjaar na stelselwijziging 19.947       
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Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 
2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld in 
verloopoverzichten. 
 
Impact op volgende jaren – De impact op volgende jaren van de stelselwijziging is nu nog niet in te schatten. 
Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed de komende 
jaren. 
 
Functionele indeling winst-en-verliesrekening 
Algemeen – Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 de winst-en-
verliesrekening conform het functionele model moeten presenteren. Voorheen werd de winst-en-
verliesrekening conform de categorale indeling gepresenteerd. De wijziging van de grondslag is in de 
jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit 
betekent dat de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.  
 
Impact op vermogen en resultaat – De presentatie van de winst-en-verliesrekening conform het functionele 
model heeft geen impact op het vermogen en resultaat.  
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 
 
Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van afgeleide financiële instrumenten niet 
toegestaan zonder voorafgaande instemming van de Raad van Commissarissen. 
 
Primaire financiële instrumenten 
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 
 
Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het toepassen 
van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de 
marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte 
wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet 
maken voor de jaarrekening van woningcorporatie Jutphaas Wonen.  
 
De marktwaarde is als volgt te definiëren: 
“Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een 
bereidwillige verkoper  na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de 
peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld”.  
 
Voor de waardering in de jaarrekening wordt de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een 
inschatting van de marktwaarde te maken wordt gebruik gemaakt van de modelmatige manier van waarderen 
zoals voorgeschreven in het hand ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Bij de modelmatige 
manier van waardering is inherent sprake van schattingsonzekerheid. De waardering kan in een bandbreedte 
van 10% afwijken van de waardering zoals die zou zijn toegepast met behulp van een taxateur (zgn. full 
versie van het handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn). Bij de toepassing van de basisversie 
van het waarderingshandboek komt een waardering van het vastgoed tot stand, die ten behoeve van de 
jaarrekening op het niveau van de totale vastgoedportefeuille, onderscheiden naar DAEB en niet-DAEB, tot 
een bruikbare waarde leidt, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie 
binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

1. Materiële vaste activa 

1.1 en 1.2 DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
vastgesteld. Ultimo 2016 bedraagt deze grens € 710,68  (2015: € 710,68). Het niet-DAEB vastgoed omvat 
woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de 
bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde 
Het DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele 
waarde is niet van toepassing. 
 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering 
tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).  
 
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. 
Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de 
toelichting op de balans. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet. Daarnaast 
wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de 
boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van 
toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van 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. 
 
Onderhoud 
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze 
zich voordoen. 
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2. Financiële vaste activa 

2.1 Andere deelnemingen 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen. 
 

3. 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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 

4. Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn 
gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee 
bij de waardering rekening gehouden. 
 

5. Eigen vermogen 

5.1 Overige reserve 
Aan deze reserve worden de resultaten over de boekjaren toegevoegd. 

5.2 Herwaarderingsreserve 
Jutphaas Wonen vormt een herwaarderingsreserve voor:  
 

 waardevermeerderingen van activa, niet zijnde financiële instrumenten, die rechtstreeks zijn opgenomen 
in het eigen vermogen; 

 waardevermeerderingen van activa waarvan waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 
worden opgenomen en waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan;  

 
De herwaarderingsreserve wordt verminderd met latente belastingverplichtingen, indien sprake is van 
verschillen tussen commerciële en fiscale waardering. Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve 
wordt ten gunste van de overige reserve gebracht.  
 

6. Voorzieningen 

6.1 Voorzieningen latente belastingverplichtingen 
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen 
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden de in de toekomst te 
verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering 
gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor 
verrekening.  
 
De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de 
fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen 
de nettorente en hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente bestaat uit de voor 
woningcorporatie Jutphaas Wonen geldende gemiddelde rente voor langlopende leningen (3,86%) onder 
aftrek van belasting op basis van het effectief belastingtarief (25%).   
 
De opgenomen latentie heeft betrekking op langlopende schulden. Ultimo 2016 zijn er geen 
verhuureenheden bestemd voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet aan te duiden wat de 
bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd. 
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7. Langlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 

8. Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager 
is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 
die gelijk is aan de nominale waarde. 
 
Investeringssubsidies 
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het 
geïnvesteerde bedrag. 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

9. Huuropbrengsten 
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit 
zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. De 
jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2016 
bedroeg dit gemiddelde maximumpercentage 1%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt 
als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract 
geen terugbetalingsverplichting geldt. 
 

10. Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt 
als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 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 in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 
 

11. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 
 

 lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie 
van het vastgoed 

 overige personeelskosten 

 huisvestingskosten 

 kosten raad van commissarissen 

 algemene bedrijfslasten 

 verhuurderheffing 

 overige bedrijfsopbrengsten 
 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “20. Toerekening baten en lasten”. 
 
Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 
De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 
economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. 
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Lonen, salarissen en sociale lasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers.  
 
Pensioenlasten 
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen.  
 

12. Lasten onderhoudsactiviteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. De 
systematiek van toerekening is toegelicht onder “20. Toerekening baten en lasten”. 
 
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
  
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

13. Overige directie operationele lasten exploitatie bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die 
geen betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden 
aan: 

 gemeentelijke belasting en waterschapslasten 

 verzekeringskosten 

 heffing bijdrage Autoriteit woningcorporaties 
 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “20. Toerekening baten en lasten”. 

 

14. Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst 
minus de boekwaarde van het bestaand bezit. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering 
(passeren transportakte). 
  

15. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

15.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 
investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  

15.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die 
ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 

16. Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden onder andere de opbrengsten en kosten van de beheerwoningen, het VvE-beheer  en de 
opbrengsten van de zendmasten en de erfpachtcanons verantwoord. 
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17. Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
 

18. Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

19. Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in 
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief. 
 
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 
2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de 
Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. 
Woningcorporatie Jutphaas Wonen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de 
tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien 
verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is 
opgezegd. 
 
Woningcorporatie Jutphaas Wonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale 
positie ultimo 2016 en het fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van 
VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen 
belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting. 

 

20. Toerekeningen baten en lasten 
Jutphaas Wonen heeft maar een heel beperkt aantal activiteiten. Gezien de geringe omvang van de 
werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten heeft geen toerekening plaatsgevonden aan de 
“overige activiteiten”. 
 
 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.  
 
Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten.  
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1. Materiële vaste activa 

1.1 en 1.2 Materiële vaste activa in exploitatie 
Een overzicht van de materiële vaste activa in exploitatie is hierna opgenomen: 

 
 
Per 31 december 2016 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 125 
miljoen. Deze heeft voor € 120 miljoen betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 5 miljoen op het niet-
DAEB vastgoed. 

1.1 1.1 1.1 1.2

DAEB DAEB DAEB NIET-DAEB Totaal

vastgoed erfpacht- totaal vastgoed

(BEDRAGEN X € 1.000) in exploitatie gronden in exploitatie

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 91.430                409                 91.839          7.022                  98.861              

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -19.691               -                  -19.691         -3.554                 -23.245            

Boekwaarde per 1 januari 2015 volgens jaarrekening 2015 71.739                409                 72.148          3.468                  75.616              

Effecten stelselwijziging 1 januari 2015  *) 108.670              296                 108.966        15.507                124.473           

Marktwaarde per 1 januari 2015 180.409              705                 181.114        18.975                200.089           

Mutaties 2015

Investeringen - overboeking van in ontwikkeling 14.997                -                  14.997          -                       14.997              

Buitengebruikstellingen - verkopen -322                     -303               -625               -1.152                 -1.777              

Overboekingen naar DAEB / NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 8.462                   -                  8.462             -8.462                 -                    

Aanpassing marktwaarde 6.776                   -1                    6.775             422                      7.197                

Totaal mutaties 2015 29.913                -304               29.609          -9.192                 20.417              

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 113.287              233                 113.520        3.220                  116.740           

Cumulatieve herwaarderingen 97.035                168                 97.203          6.563                  103.766           

Marktwaarde per 31 december 2015 210.322              401                 210.723        9.783                  220.506           

Mutaties 2016

Investeringen - oplevering nieuwbouw 5.271                   -                  5.271             -                       5.271                

Buitengebruikstellingen - verkopen -1.130                 -                  -1.130           -1.061                 -2.191              

Overboekingen naar DAEB / NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 1.808                   -                  1.808             -1.808                 -                    

Aanpassing marktwaarde 18.358                -1                    18.357          577                      18.934              

Totaal mutaties 2016 24.307                -1                    24.306          -2.292                 22.014              

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 118.645              233                 118.878        2.286                  121.164           

Cumulatieve herwaarderingen 115.984              167                 116.151        5.205                  121.356           

Marktwaarde per 31 december 2016 234.629              400                 235.029        7.491                  242.520           

*) Toelichting effecten stelselwijziging 1 januari 2015:

Correctie verschil boekwaarde met historische kostprijs 19.691                -                  19.691          3.554                  23.245              

Correctie verschil historische kostprijs met marktwaarde 88.979                296                 89.275          11.953                101.228           

108.670              296                 108.966        15.507                124.473           
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De investeringen in het boekjaar hebben betrekking op de oplevering van het project Villawal bestaande uit 41 
DAEB woningen. Deze zijn per 1 oktober 2016 in exploitatie genomen. De investeringen 2015 hebben 
betrekking op de oplevering van het project Bakenmonde bestaande uit 106 DAEB woningen welke per 1 
december 2015 in exploitatie zijn genomen. 
 
De verkopen in het boekjaar betreffen 7 DAEB woningen, 6 niet-DAEB woningen en 2 niet-DAEB garages. De 
verkopen 2015 betroffen 2 DAEB woningen, 6 percelen erfpachtgronden, 6 niet-DAEB woningen en 10 niet-
DAEB garages. 
 
Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 
verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als 
bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis 
van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De 
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie 
van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
 
De marktwaarde voor de erfpachtgronden is berekend door de jaarlijks te betalen canon contant te maken 
over de restant levensduur. Uitgangspunt is de jaarlijks te betalen canon exclusief BTW. Als jaarlijkse 
verhoging is aangehouden voor 2016: 0,8%, 2017: 0% en vanaf 2018 1%. De canons zijn contant gemaakt 
tegen 5% rente. 
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1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Een overzicht van het vastgoed in ontwikkeling is hierna opgenomen: 

 
 
Onder de post “vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie” is de aankoop van de Heidehal 
(Iepenhoeve) in 2006 verantwoord. De Iepenhoeve is medio 2010 beschikbaar gekomen. Met een collega- 
woningcorporatie, de gemeente en een ontwikkelaar waren al vergevorderde plannen ontwikkeld. Deze 
bleken echter vanwege het geluid niet haalbaar. Uit overleg met de gemeente van eind 2016 is gebleken dat 
de geluidsproblemen nagenoeg opgelost zijn. Wij hebben nog steeds het voornemen om onze plannen te 

1.3 1.3

DAEB vastgoed DAEB vastgoed Totaal

in ontwikkeling in ontwikkeling

bestemd voor bestemd voor

eigen exploitatie eigen exploitatie

(BEDRAGEN X € 1.000) Iepenhoeve Bakenmonde

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.962                         9.796                          11.758                     

Cumulatieve herwaarderingen -                              -                               -                            

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.000                        -4.756                         -5.756                      

Boekwaarde per 1 januari 2015 volgens jaarrekening 2015 962                             5.040                          6.002                        

Effecten stelselwijziging 1 januari 2015  *) 83                               610                              693                           

Marktwaarde per 1 januari 2015 1.045                         5.650                          6.695                        

Mutaties 2015

Investeringen - oplevering nieuwbouw -                              8.898                          8.898                        

Overboekingen naar DAEB vastgoed in exploitatie -                              -14.997                      -14.997                    

Aanpassing marktwaarde 364                             449                              813                           

Totaal mutaties 2015 364                             -5.650                         -5.286                      

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.962                         -                               1.962                        

Cumulatieve herwaarderingen -553                           -                               -553                          

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -                              -                               -                            

Marktwaarde per 31 december 2015 1.409                         -                               1.409                        

Mutaties 2016

Aanpassing marktwaarde 8                                  -                               8                                

Totaal mutaties 2016 8                                  -                               8                                

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.962                         -                               1.962                        

Cumulatieve herwaarderingen -545                           -                               -545                          

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -                              -                               -                            

Marktwaarde per 31 december 2016 1.417                         -                               1.417                        

*) Toelichting effecten stelselwijziging 1 januari 2015:

Correctie verschil boekwaarde met historische kostprijs 1.000                         4.756                          5.756                        

Correctie verschil historische kostprijs met marktwaarde -917                           -4.146                         -5.063                      

83                               610                              693                           
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realiseren. In de dPi over 2016 hebben wij dan ook in 2018 de realisatie van 64 DAEB woningen opgenomen. 
Uitgaande van de huidige grondprijzen voor sociale huurwoningen in de gemeente Nieuwegein komt dit neer 
op een waarde van ruim 1,4 miljoen euro per 31 december 2016. Deze waarde is ook als marktwaarde in de 
jaarrekening verantwoord.  

1.4 Materiële vaste activa ten dienste van de voor eigen exploitatie 
Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen: 

 
 
 
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 
 
Kantoor lineair  25 jaar 
Terreinen geen afschrijvingen   
ICT software lineair  10 jaar 
ICT hardware lineair  5 jaar 
    
  

1.4

Onroerende

en roerende

zaken ten

dienste van

 exploitatie

(BEDRAGEN X € 1.000)

1 januari 2016

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.951                         

Cumulatieve herwaarderingen -                             

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.154                       

Boekwaarde per 1 januari 2016 797                            

Mutaties

Afschrijvingen -93                             

Totaal mutaties 2016 -93                             

31 december 2016

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.951                         

Cumulatieve herwaarderingen -                             

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.247                       

Boekwaarde per 31 december 2016 704                            
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Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen 
onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt, 
die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het 
onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard. 
 
De activa zijn verzekerd tegen aanschaf- dan wel voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde aangepast 
aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde som is 
op basis van herbouwwaarde met een garantie tegen onderverzekering. Het onroerend goed is nagenoeg in 
zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire 
zekerheden afgegeven. 
 
In de post DAEB vastgoed in exploitatie zijn 1.820 (2015: 1.779) verhuureenheden opgenomen en in de post 
niet-DAEB zijn 52 (2015: 72) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest 
recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 297 miljoen (2015: € 290 miljoen). 
 
Bedrijfswaarde 
Omdat de doelstelling van woningcorporatie Jutphaas Wonen is te voorzien in passende huisvesting voor hen 
die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel 
vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in 
de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hieronder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken 
in exploitatie, zoals deze jaarlijks voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) word berekend, 
toegelicht. Deze bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van woningcorporatie Jutphaas Wonen en beoogt 
inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 

De bedrijfswaarde van het DAEB vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 118.503 (31-12-
2015: € 143.272). 
 
De bedrijfswaarde van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 4.537 (31-12-
2015: € 8.049). 
 
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn: 
 
 2016  2015 

Jaarlijkse huurverhogingen: 
 - vanaf 1

e
 jaar 

 - eerste 5 jaren 
 - vanaf 6

e
 jaar 

 
 

1% 
2% 

  
2% 

Huurverhoging is inclusief huurharmonisatie.    
Jaarlijkse huurderving 0,2%  0,2% 
Norm klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe 0,387  0,328 
Kosten planmatig onderhoud conform onderhoudsbegroting.    
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten  2,5%  2,5% 
Norm exploitatielasten per vhe 1,397  1,341 
Jaarlijkse stijging exploitatielasten 2,5%  2,5% 
Minimale levensduur 15 jaar  15 jaar 
Maximale levensduur 50 jaar  50 jaar 
Restwaarde grond 7.500  7.500 
Disconteringsvoet 5%  5% 
Moment van discontering medio-

numerando 
 post-

numerando 
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Tabel huuropbrengsten 
 

Periode 
Huur- 

stijging in % 
Prijsinflatie in 

% 
Stijging 

loonkosten in % 
Stijging kosten 

onderhoud 
Stijging overige 
var. lasten in % 

2017 1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

2018 1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

2019 1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

2020 1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

2021 1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

2022-20xx 2% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

 
In de bedrijfswaardeberekeningen is geen rekening gehouden met inkomensafhankelijke huurverhoging. 
 
Tabel verkoopopbrengsten 
In de bedrijfswaardeberekeningen zijn geen verwachte opbrengsten voor verkopen ingerekend.  
 
Exploitatielasten 
De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van woningcorporatie Jutphaas 
Wonen. De exploitatielasten bestaan uit de volgende elementen: 
 

 directe exploitatielasten, onder andere belastingen, verzekeringspremies, et cetera 

 indirecte exploitatielasten die betrekking hebben op het vastgoed (geen kosten van projectontwikkelings-
activiteiten). Deze kosten bestaan onder andere uit administratieve lasten, beleid en automatisering. 
Woningcorporatie Jutphaas Wonen heeft de totale indirecte exploitatie toegerekend op de verdeelsleutel 
van het aantal fte’s dat betrekking heeft op het vastgoed. 

 Leefbaarheidsuitgaven 

 Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het DAEB vastgoed in exploitatie, die conform het 
wettelijk kader zijn geformaliseerd. De verhuurderheffing is ingerekend conform de publicaties van Aedes 
d.d. 17 februari 2017 en 2 mei 2017.  

 Saneringsheffing 

 Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties 
  

Levensduur 
De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn: 
 

 Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met 
marktomstandigheden, het kwaliteitsbeleid van de corporatie en de feitelijke staat van onderhoud. De 
levensduur vormt de basis voor de looptijd van de verwachte kasstromen.  

 Jaarlijks wordt vastgesteld of aanpassing van de levensduurinschatting noodzakelijk is.  

 Er wordt voor sociale huurwoningen uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende 
economische levensduur maximaal 50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt. De restantlevensduur wordt 
echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtlijnbepalingen inhoudende dat een 
bijstelling van de gebruiksduur periodiek wordt vastgesteld. Indien de administratieve minimale 
restantlevensduur korter is/wordt dan 15 jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een hernieuwde 
inschatting van de restantlevensduur. Hierbij is het strategisch voorraadbeheer van de woningcorporatie 
in principe leidend.  
 

Restwaarde 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen 
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of 
vierkantemeterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de 
levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijk dan wel in 
rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de 
grond, dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden. 
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Indeling in kasstroomgenererende eenheden 
De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch voorraadbeleid 
van woningcorporatie Jutphaas Wonen. De indeling van het strategische voorraadbeleid is gebaseerd op de 
indeling van productmarktcombinaties, geografische ligging, woningtype en levensduurinschatting. 

 
2. Financiële vaste activa 

Een overzicht van de financiële vaste activa is hierna opgenomen: 
 

 
 
De deelneming betreft 1.611 aandelen in Woningnet N.V. De verkrijgingsprijs per aandeel is € 11,95 . De 
aandelen zijn voor 75% volgestort. De storting van de resterende 25% valt niet in 2017 te verwachten. De 
aandelen zijn beperkt verhandelbaar. 
 

3. Vorderingen 

3.1 Huurdebiteuren 
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2016 is 0,90% van de nettojaarhuur (2015: 0,87%). Onder de 
huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. 
 
 
 
 
 
 

(Bedragen x € 1.000)

2.1

Andere

deelnemingen

Boekwaarde per 1 januari 14                              

Mutaties

Investeringen: -                            

Desinvesteringen: -                            

Totaal mutaties -                            

Boekwaarde per 31 december 14                              

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Huurdebiteuren 119                       169                     

Af: voorziening wegens oninbaarheid 41                         63                       

Totaal huurdebiteuren 78                         106                     
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Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: 

 

3.2 en 3.3 Overige vorderingen en overlopende activa 
Het saldo overige vorderingen en overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. 
Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is in het kader van de Regeling Vermindering 
Verhuurderheffing 2014 een voorlopige investeringsverklaring verleend. De categorie betreft: “verbouw tot 
huurwoning”. Deze investeringsverklaring heeft betrekking op ons project Villawal. In dit project is een 
kantoorgebouw omgebouwd tot 41 verhuureenheden. Het voorlopige bedrag van de vermindering afdracht 
bedraagt € 10 per te realiseren verhuureenheid. In totaal komt dit op € 410. De oplevering heeft in oktober 
2016 plaatsgevonden. De vermindering zal dan in 2017 met de dan te innen verhuurderheffing verrekend 
worden. Omdat wij ons inziens aan alle verplichtingen van de regeling voldoen hebben wij de vermindering 
als vordering op de balans per 31 december 2016 opgenomen. 

 

Onder de overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. 

 

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 63                         72                       

Dotatie ten laste van de exploitatie 13                         13                       

Afgeboekte oninbare posten -35                        -22                      

Boekwaarde per 31 december 41                         63                       

3.2 Overige vorderingen

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Vordering vermindering verhuurderheffing 410                       1.060                 

Overige vorderingen 15                         31                       

Totaal overige vorderingen 425                       1.091                 

3.3 Overlopende activa

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Diverse overlopende activa 18                         509                     

Totaal overlopende activa 18                         509                     
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4. Liquide middelen 

 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van woningcorporatie Jutphaas Wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Direct opvraagbaar:

Rekening courant 423                       445                     

Spaarrekeningen 2.385                   755                     

Totaal liquide middelen 2.808                   1.200                 



   
 

    
80 

 

5. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de overige reserve en de herwaarderingsreserve. Het verloop van deze twee 
reserves is als volgt: 
 

 

5.1 Overige reserve

(Bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2015 volgens jaarrekening 2015 17.606                

Effect stelselwijziging 1 januari 2015:

Correctie voorziening latente belastingverplichtingen 24                               

Correctie verschil boekwaarde met historische kostprijs 29.001                      

Correctie afwaardering Bakenmonde (vastgoed in ontwikkeling) -4.145                       

Correctie afwaardering Iepenhoeve (vastgoed in ontwikkeling) -917                           

Correctie afwaardering complexen met marktwaarde < HIKO -1.008                       22.955                

Stand per 1 januari 2015 40.561                

Resultaat boekjaar 2015 volgens jaarrekening 2015 4.308                         

Correcties als gevolg van stelselwijziging:

 - correctie mutatie latente belastingen -5                               

 - correctie afschrijvingen 2015 1.727                         

 - correctie boekwaarde verkopen 2015 601                            

 - correctie terugname afwaarderingen 2015 -1.621                       

 - marktwaarde verkopen 2015 -1.778                       

 - terugname afwaardering diverse complexen 2015 318                            

 - terugname afwaardering Bakenmonde 2015 449                            

 - terugname afwaardering Iepenhoeve 2015 364                            

Gecorrigeerd resultaat 2015 4.363                  

Vrijval uit herwaarderingsreserve in 2015 door verkopen 965                      

Stand per 31 december 2015 45.889                

Toerekening gedeelte resultaat 2016 1.476                  

Vrijval uit herwaarderingsreserve in 2016 door verkopen 1.344                  

Stand per 31 december 2016 48.709                
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5.2 Herwaarderingsreserve

(Bedragen x € 1.000)

DAEB DAEB NIET-DAEB Totaal

vastgoed erfpachtgronden vastgoed

in exploitatie in exploitatie

Boekwaarde per 1 januari 2015 vlg. jaarrekening 2015 -                               -                             -                      -                 

Effect stelselwijziging 1 januari 2015:

Verschil marktwaarde met historische kostprijs 89.987                        297                            11.953                102.237        

Boekwaarde per 1 januari 2015 89.987                        297                            11.953                102.237        

Correcties 2015 als gevolg van stelselwijziging:

Vrijval door verkopen t.g.v. overige reserve -189                             -128                           -648                    -965              

Mutatie marktwaarde vanuit toerekening resultaat 6.458                           -1                               422                      6.879            

Van NIET-DAEB naar DAEB 5.165                           -                             -5.165                -                 

Boekwaarde per 31 december 2015 101.421                      168                            6.562                  108.151        

Vrijval door verkopen t.g.v. overige reserve -667                             -                             -677                    -1.344           

Mutatie marktwaarde vanuit toerekening resultaat 17.895                        -1                               577                      18.471          

Van NIET-DAEB naar DAEB 1.258                           -                             -1.258                -                 

Boekwaarde per 31 december 2016 119.907                      167                            5.204                  125.278        
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6. Voorzieningen 

6.1 Voorziening latente belastingverplichtingen 
Het verloop van de post voorziening latente belastingverplichtingen is als volgt: 
 

 
 
Deze post is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en de waardering van de 
leningen in de jaarrekening. Deze post is momenteel negatief door de invloed van 1 relatief hoogrentende 
lening. De voorziening voor latente belastingverplichtingen is overwegend langlopend van aard. Verwacht 
wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 7 (2015: € 9) binnen een jaar wordt gerealiseerd.  
De nominale waarde van deze latentie bedroeg per 31 december 2016 € 59 .  
 
Latentie op vastgoed 
Het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 
2016 € 2,5 miljoen. Het realisatiemoment van dit verschil ligt oneindig ver in de toekomst, waardoor de 
contante waarde van de latentie nihil is. De nominale waarde van de actieve belastinglatentie behorende bij 
dit waarderingsverschil bedraagt € 620.000.  

(Bedragen x € 1.000)

6.1

latente

belasting-

verplichtingen

Boekwaarde per 1 januari 2015 volgens jaarrekening 2015 38                          

Effect stelselwijziging 1 januari 2015:

Correctie waardering tegen contante waarde -24                         

Boekwaarde per 1 januari 2015 14                          

Mutaties 2015 volgens jaarrekening 2015

Investeringen:

Opgenomen latenties

Desinvesteringen:

Afwikkeling latenties -12                         

Correctie als gevolg van stelselwijziging -5                           

Totaal mutaties -17                         

Boekwaarde per 31 december 2015 31                          

Mutaties 2016

Investeringen:

Opgenomen latenties

Desinvesteringen:

Afwikkeling latenties -11                         

Boekwaarde per 31 december 2016 42                          
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7. Langlopende schulden 

7.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 
Het verloop van de post schulden/leningen kredietinstellingen voor leningen van woningcorporatie Jutphaas 
Wonen is als volgt: 

 
 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 3.829 zijn niet 
inbegrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
De gemiddeld over 2016 betaalde rente op de leningen is 3,86% (2015: 4,20%). 
 
In het boekjaar is, met goedkeuring van het WSW, de volgende nieuwe lening aangetrokken: 

 
 
Marktwaarde 
De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige 
aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. 
 
Borging door WSW – Per ultimo 2016 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 70.808 (2015: € 71.044) 
borging verstrekt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
 
WSW-obligoverplichting – Per 31 december 2016 heeft woningcorporatie Jutphaas Wonen een 
obligoverplichting jegens WSW ten bedrage van € 2.726 (31-12-2015: € 2.697) uit hoofde van door WSW 
verstrekte borgstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 64.308           62.085            

Bij: nieuwe leningen 3.500             9.000              

Mutatie variabele lening 3.000             -3.000             

Af: aflossingen komend jaar -3.829            -3.777             

Totaal langlopende schulden 66.979           64.308            

Marktwaarde per 31 december 88.878           85.851            

(Bedragen x € 1.000)

Geldgever TRIODOS

Hoofdsom 3.500             

Stortingsdatum 1-8-2016

Einddatum 1-8-2022

Aflossing ineens per einddatum

Rente 0,398%
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Rente- en kasstroomrisico 
Hieronder is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd: 

 
 
Hieronder is een specificatie van de renteconversies weergegeven: 

 
 
Voor de lening met conversiedatum 1-03-2021 moet per deze datum alleen een nieuw kredietopslag 
percentage worden overeengekomen met de bank. De basisrente van 3,145% blijft gelijk tot einde looptijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Rentepercentages € Renteherzienings- € Resterende €

periode looptijd

variabel 4.000                         van 1 tot 3 maanden 4.000                       < 1 jaar 4.000                       

 0% tot 1% 8.500                         van 5 tot 10 jaar 3.500                       

van 10 tot 15 jaar 5.000                       

 1% tot 2% 1.900                         van 10 tot 15 jaar 1.900                       

 2% tot 3% 7.950                         van 5 tot 10 jaar 2.950                       

 > 20 jaar 5.000                       

 3% tot 4% 18.632                      van 1 tot 5 jaar 5.618                      van 1 tot 5 jaar 3.000                       

van 5 tot 10 jaar 7.013                      van 15 tot 20 jaar 7.013                       

 > 20 jaar 8.618                       

 4% tot 5% 20.149                      van 1 tot 5 jaar 5.500                       

van 5 tot 10 jaar 4.000                       

van 10 tot 15 jaar 7.650                       

 > 20 jaar 3.000                       

 5% tot 6% -                             -                            

 6% tot 7% 5.848                         van 10 tot 15 jaar 5.848                       

Totaal 66.979                      16.631                    66.979                     

(Bedragen x € 1.000)

Geldgever Rente % Datum Hoofdsom Einde

conversie conversie looptijd

NWB 3,645% 01-03-2021 5.000              01-03-2044

NWB 3,650% 01-02-2026 1.618              01-02-2032

NWB 3,990% 01-11-2022 2.579              01-11-2032

BNG 3,470% 01-09-2020 562                  01-09-2040
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Hieronder is de vervalkalender van de leningportefeuille weergegeven: 

 
 

8. Kortlopende schulden overlopende passiva 

 

8.1 Schulden aan kredietinstellingen  
Dit betreft het kortlopende deel van de langlopende schulden. 

8.2 Schulden aan leveranciers 
Dit betreft onder andere te betalen termijnen aan aannemers en nog te betalen algemene beerskosten. 
 
8.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Hieronder is opgenomen de afdracht omzetbelasting over het vierde kwartaal 2016 en de afrekening 
vennootschapsbelasting 2016. 

8.4 Schulden ter zake van pensioenen  
Hieronder is opgenomen de afdracht aan het pensioenfonds over december. 

Eindaflossingen leningen:

(Bedragen x € 1.000)

Geldgever Rente % Eind Hoofdsom

datum einddatum

NWB 4,640% 3-4-2017 3.000              

NWB 4,770% 2-7-2018 3.000              

NWB 3,775% 2-9-2019 3.000              

NWB variabel 2-3-2020 4.000              

NWB 4,420% 1-4-2020 2.500              

BNG 4,505% 2-1-2023 4.000              

TRIODOS 2,480% 1-3-2024 2.950              

AEGON 0,830% 1-8-2028 5.000              

BNG 4,565% 2-1-2029 4.000              

BNG 1,994% 1-12-2031 1.900              

AEGON 2,160% 3-12-2040 5.000              

SüDDEUTSCHE LEBENSV. 3,150% 1-7-2042 3.000              

NWB 4,720% 3-3-2059 3.000              

TRIODOS 0,398% 1-8-2022 3.500              

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

8.1 Schulden aan kredietinstellingen 3.829                   3.777                 

8.2 Schulden aan leveranciers 795                       577                     

8.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 713                       1.131                 

8.4 Schulden ter zake van pensioenen 27                         -                      

8.5 Overlopende passiva 1.612                   1.768                 

Totaal overige vorderingen 6.976                   7.253                 
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8.5 Overlopende passiva 
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld: 

 
 
Financiële instrumenten  
Woningcorporatie Jutphaas Wonen maakt geen gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te 
dekken. Voor het gebruik van derivaten dient te allen tijde en direct (voordat het contract aangegaan wordt) 
goedkeuring te worden gevraagd aan de Raad van Commissarissen, inclusief een motivatie waarom een 
derivaat wordt gebruikt. 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Obligo WSW – WSW deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting 
is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele 
betalingsverplichtingen van WSW deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze 
obligoverplichting. Zie terzake ook de toelichting onder de post “langlopende schulden”.                     
 
Onderhoudsverplichtingen – Woningcorporatie Jutphaas Wonen is ten behoeve van uit te voeren 
werkzaamheden met betrekking tot planmatig onderhoud per 31-12-2016 verplichtingen aangegaan ter 
grootte van € 500 (31-12-2015: € 33). 
 
Niet in de balans opgenomen activa – De corporatie heeft in 2005 20 woningen verkocht in een zogenaamde 
MGE-constructie. De grond is in erfpacht uitgegeven. Wanneer de kopers de woning weer willen verkopen 
heeft de corporatie het eerste recht van koop. De corporatie heeft geen koopverplichting. In 2014 is aan 6 
eigenaren de grond verkocht en in 2015 zijn nog eens 6 percelen verkocht. Zie ook de toelichting bij de post 
“materiële vaste activa”. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Nieuw aangetrokken leningen – In januari 2017 zijn de volgende 2 leningen aangetrokken: 

 
 
Deze lening komt in de plaats van een lening van dezelfde omvang bij de BNG. Deze lening bij de BNG wordt 
per 3-4-2017 afgelost. Voor deze lening moest per 3-4-2017 een nieuw opslagpercentage worden 
overeengekomen. De NWB kwam hierbij het voordeligst naar voren. 

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Niet vervallen rente 1.429                   1.522                 

Vooruitontvangen huur 98                         112                     

Nog te verrekenen servicekosten 27                         32                       

Waarborgsommen 21                         41                       

Verlofuren 26                         24                       

Overige overlopende passiva 11                         37                       

Totaal overige vorderingen 1.612                   1.768                 

(Bedragen x € 1.000)

Geldgever NWB

Hoofdsom 4.000             minimale opname 20% is 800

Stortingsdatum 3-4-2017

Einddatum 2-3-2020

Aflossing ineens per einddatum

Rente 1 maands euribor met een opslag van 0,21%
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Deze lening dient ter herfinanciering van een per 3-4-2017 af te lossen lening. 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening 

9. Huuropbrengsten 

 
 
De geïnde huur betreft allemaal woningen gelegen in de gemeente Nieuwegein. 
 
Voor het verslagjaar 2016 heeft Jutphaas Wonen een gemiddelde huurverhoging van 1% toegepast. 
 
Per 1 oktober 2016 zijn 41 wooneenheden Villawal in exploitatie genomen. De huuropbrengst van dit complex 
in 2016 bedroeg € 68. 
 
De huuropbrengsten van het niet-DAEB vastgoed betreft de werkelijke periode dat de woongelegenheden en 
garages als niet-DAEB object in de administratie geregistreerd staan. Dit kan eindigen door verkoop of 
doordat er een nieuw DAEB huurcontract wordt afgesloten voor de woongelegenheden. 

(Bedragen x € 1.000)

Geldgever NWB

Hoofdsom 2.000             

Stortingsdatum 3-4-2017

Einddatum 1-4-2025

Aflossing ineens per einddatum

Rente 0,719%

(Bedragen x € 1.000)

Huuropbrengsten DAEB vastgoed 2016 2015

Woningen en woongebouwen 12.485                 11.542               

Onroerende zaken niet zijnde woningen 35                         37                       

12.520                 11.579               

Af: huurderving wegens leegstand -19                        -12                      

Totaal 12.501                 11.567               

Huuropbrengsten NIET-DAEB vastgoed 2016 2015

Woningen en woongebouwen 456                       562                     

Onroerende zaken niet zijnde woningen 19                         28                       

475                       590                     

Af: huurderving wegens leegstand -                        -                      

Totaal 475                       590                     

Totaal huuropbrengsten 12.976                 12.157               
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10. Servicecontracten 

 

10.1 Opbrengsten servicecontracten 

 
Dit betreft van huurders ontvangen vergoedingen voor kosten van leveringen en diensten van woningen 
gelegen in de gemeente Nieuwegein. 
 
De opbrengsten hebben allemaal betrekking op DAEB woongelegenheden. 

 

10.2 Lasten servicecontracten  

 
 
Dit betreft lasten van in de gemeente Nieuwegein gelegen woningen. 
 
De kosten hebben allemaal betrekking op DAEB woongelegenheden. 

 

 

  

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Leveringen en diensten 187                       151                     

Totaal 187                       151                     

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Algemene dienstverlening 19                         14                       

Schoonmaakkosten 83                         70                       

Elektra 84                         66                       

Water 1                            1                          

Totaal 187                       151                     
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11. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 
 
De stijging van de post overige personeelskosten komt door de inhuur van een interim bestuurder voor een 
halfjaar in verband met het vertrek van de directeur-bestuurder. 

(Bedragen x € 1.000)

Lasten verhuur en beheeractiviteiten DAEB vastgoed 2016 2015

Lonen en salarissen 842                       843                     

Sociale lasten 136                       135                     

Pensioenlasten 164                       179                     

Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 1.142                   1.157                 

Overige personeelskosten 211                       165                     

Afschrijving kantoorgebouw 58                         57                       

Overige huisvestingskosten 47                         55                       

Kosten raad van commissarissen 66                         34                       

Algemene bedrijfslasten 692                       500                     

Afschrijving automatisering 34                         34                       

Verhuurderheffing 1.354                   1.140                 

Overige bedrijfsopbrengsten -56                        -98                      

Totaal 3.548                   3.044                 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten NIET-DAEB vastgoed 2016 2015

Lonen en salarissen 17                         26                       

Sociale lasten 3                            4                          

Pensioenlasten 4                            6                          

Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 24                         36                       

Overige personeelskosten 5                            5                          

Afschrijving kantoorgebouw 1                            2                          

Overige huisvestingskosten 1                            2                          

Kosten raad van commissarissen 1                            1                          

Algemene bedrijfslasten 15                         16                       

Afschrijving automatisering 1                            1                          

Verhuurderheffing -                        -                      

Overige bedrijfsopbrengsten -1                          -3                        

Totaal 47                         60                       

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.595                   3.104                 
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De stijging van de post overige algemene bedrijfslasten komt voornamelijk door inhuur externe ondersteuning 
voor de processen met betrekking tot risicomanagement, reglementen, interne controle, wensportefeuille en 
marktwaarde. 
 
De verdeling tussen DAEB en niet-DAEB vastgoed heeft plaatsgevonden op basis van het aantal 
woongelegenheden. 
 
Onder de algemene bedrijfslasten zijn de volgende kosten inzake accountantshonoraria opgenomen: 
 

 
 
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door 
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wet toezicht 
accountantsorganisaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Controle van de jaarrekening 82                         33                       

Fiscale adviesdiensten 26                         27                       

Totaal 108                       60                       

Toelichting controlekosten jaarrekening:

Betreft afrekening controle jaarrekening 2015 c.q. 2014 32                         15                       

Controle jaarrekening 2016 c.q. 2015 42                         10                       

Overige controle diensten (assurance-rapporten bij dVi en 8                            8                          

naleving wet- en regelgeving

82                         33                       
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12. Lasten onderhoudsactiviteiten 

 

 
De verdeling tussen DAEB en niet-DAEB vastgoed heeft plaatsgevonden op basis van het aantal 
woongelegenheden. 
 
Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar een uitgebreide toelichting op het onderhoud elders in 
het jaarverslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB vastgoed 2016 2015

Reparatieonderhoud 295                       253                     

Mutatieonderhoud 154                       102                     

Contractonderhoud 264                       204                     

Planmatigonderhoud 3.741                   888                     

Totaal 4.454                   1.447                 

Lasten onderhoudsactiviteiten NIET-DAEB vastgoed 2016 2015

Reparatieonderhoud 6                            8                          

Mutatieonderhoud 3                            3                          

Contractonderhoud 6                            6                          

Planmatigonderhoud 80                         28                       

Totaal 95                         45                       

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 4.549                   1.492                 
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13. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 
 
De verdeling tussen DAEB en niet-DAEB vastgoed heeft plaatsgevonden op basis van het aantal 
woongelegenheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bedragen x € 1.000)

Overige directe operationele lst exploit. bezit DAEB vastgoed 2016 2015

Belastingen 422                       412                     

Verzekeringen 65                         73                       

Bijdrage heffing Autoriteit woningcorporaties 10                         6                          

Saneringsheffing -                        -                      

Totaal 497                       491                     

Overige directe operationele lst exploit. bezit NIET-DAEB vastgoed 2016 2015

Belastingen 9                            13                       

Verzekeringen 1                            2                          

Bijdrage heffing Autoriteit woningcorporaties 0                            0                          

Saneringsheffing -                        -                      

Totaal 10                         15                       

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 507                       506                     



   
 

    
93 

14. Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 
Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen van bestaand 
bezit DAEB- en NIET-DAEB-vastgoed aan derden en is als volgt te specificeren: 

 
 
De verkoop DAEB vastgoed heeft in het boekjaar bestaan uit 7 woningen (2015: 2 woningen en 6 percelen 
erfpachtgronden). 
 
De verkoop niet-DAEB vastgoed heeft in het boekjaar bestaan uit 6 woningen en 2 garages (2015: 6 
woningen en 10 garages).  

(Bedragen x € 1.000)

Netto gerealiseerd resultaat verkoop DAEB vastgoed 2016 2015

Opbrengst verkopen 1.251                   628                     

Kosten verkopen -25                        -5                        

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.226                   623                     

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.130                  -626                   

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 96                         -3                        

Netto gerealiseerd resultaat verkoop NIET-DAEB vastgoed 2016 2015

Opbrengst verkopen 1.115                   1.231                 

Kosten verkopen -17                        -71                      

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.098                   1.160                 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.061                  -1.152                

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 37                         8                          

Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.324                   1.783                 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -2.191                  -1.778                

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 133                       5                          
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15.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 
wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 
 
Het vastgoed in ontwikkeling betreft alleen DAEB vastgoed. 

 
15.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

 
 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen 
wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 

  

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Terugname van waardeverminderingen 471                       1.131                 

Afwaardering voorbereidingskosten projecten -                        -34                      

Totaal 471                       1.097                 

(Bedragen x € 1.000)

DAEB vastgoed in exploitatie 2016 2015

Toename marktwaarde 17.894                 6.458                 

Totaal 17.894                 6.458                 

(Bedragen x € 1.000)

NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 2016 2015

Toename marktwaarde 577                       422                     

Totaal 577                       422                     

(Bedragen x € 1.000)

Totaal vastgoed in exploitatie 2016 2015

Toename marktwaarde 18.471                 6.880                 

Totaal 18.471                 6.880                 
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16.1 en 16.2 Nettoresultaat overige activiteiten 

 

 
 
Het beheer voor Gein Invest bestaat uit de huurinning voor 10 woningen. Bij leegkomst worden deze 
woningen door Gein Invest verkocht. Het beheer van woningen voor het WIF is in 2015 gestopt. Het beheer 
van woningen voor De Baten is medio 2016 gestopt. 
 
Het VvE-beheer bestaat uit het beheer van 34 VvE’s waarin wij een meerderheidsbelang hebben. Het beheer 
is voor de onderdelen administratie en bestuur uitbesteed aan derden. 
 
Gezien de geringe omvang van de activiteiten, heeft geen toerekening vanuit de andere kostenposten 
plaatsgevonden. 
 
De opbrengsten en kosten van de overige activiteiten hebben allemaal betrekking op DAEB activiteiten. 

 

16.1 Opbrengsten overige activiteiten

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Opbrengst zendmasten 25                         23                       

Opbrengst canon erfpachtgronden 21                         25                       

Opbrengst huur beheerwoningen Gein Invest 77                         83                       

Opbrengst beheervergoeding Gein Invest 2                            2                          

Opbrengst huur beheerwoningen WIF -                        73                       

Opbrengst beheervergoeding WIF -                        2                          

Opbrengst huur beheerwoningen De Baten 122                       280                     

Opbrengst beheervergoeding De Baten 8                            18                       

Opbrengst beheervergoeding vve's 44                         48                       

Totaal 299                       554                     

16.2 Kosten overige activiteiten

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Kosten beheerwoningen Gein Invest 2                            -                      

Afdrachten beheerwoningen Gein Invest 75                         83                       

Kosten beheerwoningen WIF -                        1                          

Afdrachten beheerwoningen WIF -                        72                       

Kosten beheerwoningen De Baten 4                            8                          

Afdrachten beheerwoningen De Baten 118                       272                     

Kosten vve beheer 21                         -                      

Totaal 220                       436                     
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17. Leefbaarheid 

 
De leefbaarheidskosten bestaan uit: 

 
 
De verdeling tussen DAEB en niet-DAEB vastgoed heeft plaatsgevonden op basis van het aantal 
woongelegenheden. 

 

18. Financiële baten en lasten 

18.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 
 

(Bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid DAEB vastgoed in exploitatie 2016 2015

Bijdrage aan gemeentelijke platforms/regelingen 19                         17                       

Kosten beveiligingsmaatregelen 50                         61                       

Kosten extra schoonmaakbeurten 1                            19                       

Overige kosten leefomgeving wijken 21                         16                       

Totaal 91                         113                     

(Bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 2016 2015

Bijdrage aan gemeentelijke platforms/regelingen 0                            1                          

Kosten beveiligingsmaatregelen 2                            2                          

Kosten extra schoonmaakbeurten 0                            1                          

Overige kosten leefomgeving wijken 0                            1                          

Totaal 2                            5                          

Totaal leefbaarheid 93                         118                     

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Renteontvangsten op liquide middelen 3                            16                       

Totaal 3                            16                       
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18.2 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 
 
De rentebaten en lasten hebben betrekking op het DAEB vastgoed. 

  

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Betaalde rente op leningen 2.546                   2.693                 

Totaal 2.546                   2.693                 
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19. Belastingen 

 

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat: 

 

 
 
De aangiften vpb tot en met het jaar 2014 zijn definitief vastgesteld. 
 
Tegen de aangifte vpb over het jaar 2015 hebben wij bezwaar gemaakt. Wij zijn van mening dat de korting die 
wij over 2015 hebben ontvangen op de verhuurderheffing vanwege transformatie van een kantoorgebouw tot 
sociale huurwoningen, niet over de resultatenrekening moet lopen maar afgeboekt moet worden op de 
stichtingskosten. Deze korting bedraagt € 500.000,00 over 2015. Hierover zouden wij dan circa € 125.000,00 
vpb belasting verschuldigd zijn. 
 
De inspecteur heeft het bezwaarschrift afgewezen. Wij hebben inmiddels een beroepsprocedure opgestart bij 
de rechtbank. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. 

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Acute winstbelasting vpb 885                       790                     

Mutatie latente belastingen 11                         308                     

Overigen -                        19                       

Totaal 896                       1.117                 

(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 20.843               12.360                

Af:

Waardeverschil boekwaarde verkopen 135                       139               

Waardeveranderingen 18.942                 8.011           

Fiscale dotatie herinvesteringsreserve 76                         27                 

Fiscale afschrijving activa 303                       156               

Fiscale afschrijving disagio leningen 35                         47                 

-19.491             -8.380                

Bij:

Gedeelte onderhoud fiscaal te activeren 1.168                   -               

Korting verhuurderheffing 1.060                   500               

2.228                 500                      

Belastbaar bedrag 3.580                 4.480                  

Mutatie compensabel verlies -                      -1.279                

Belastbaar bedrag 3.580                 3.201                  

Verschuldigde acute winstbelasting: Belastbaar- Belasting Belastbaar- Belasting

bedrag bedrag

20% over 200                       40                       200               40                        

25% over 3.380                   845                     3.001           750                      

3.580                   885                     3.201           790                      



   
 

    
99 

Uit oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe hebben wij in de fiscale jaarstukken de korting verwerkt op de 
manier zoals de inspecteur voorstaat. 
 
Inzake de fiscale waardering betreft het een voorlopige inschatting. Bij de aangifte vennootschapsbelasting 
2016 zal de definitieve fiscale waardering worden bepaald.  
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Toelichting op de onderscheiden posten van het kasstroomoverzicht 

Toelichting op kasstromen 
Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor in 2016 
geldmiddelen zijn opgeofferd. De investering betreft de verwerving van 41 DAEB woongelegenheden. 
 
Samenstelling geldmiddelen 
De geldmiddelen bestaan alleen uit liquide middelen en zijn direct opeisbaar. 

 

Overige toelichtingen 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 
Voor de bezoldiging van bestuurders van de woningcorporatie kwam in 2016 een bedrag van € 120 (2015: 
€ 104) ten laste van de woningcorporatie.  
 
Voor de bezoldiging van commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2016 een bedrag van  
€ 31 (2015: € 25) ten laste van de woningcorporatie.  
 
De bezoldiging van bestuurders omvat:  
 

 periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, doorbetaling bij vakantie en ziekte, sociale lasten en 
vakantiegeld). 

 beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten). 
 
De bezoldiging van de bestuurders van de woningcorporatie is als volgt: 

 

 
         
Het aanpassen van de bezoldiging van de bestuurder is de uitkomst van overleg tussen de bestuurder en de 
remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. Drie aspecten kwamen daarbij aan de orde: 
 

 ontwikkelingen in het loongebouw in de sector 

 ontwikkelingen van de bezoldiging van bestuurders in de semipublieke sector 

 maatschappelijke aanvaardbaarheid van de bezoldiging 
 

(bedragen x € 1)

M.J.Zeeman L.G. Urgel A.P.M. Lipsch

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Functie Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder a.i. Directeur-bestuurder

Duur dienstverband 1/1 - 29/2 1/1 - 31/12 1/3 - 31/8 1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,83 0,83 0,67 0,83

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Nee Ja

Bezoldiging

Beloning 15.369          84.588             77.940         -                20.025          -               

Belastbare onkostenvergoedingen -                -                    -               -                -                 -               

Beloningen betaalbaar op termijn 3.177            19.473             -               -                3.808            -               

Totaal bezoldiging 18.546          104.061           77.940         -                23.833          -               

Toepasselijk WNT-maximum 15.632          93.292             113.663      31.263          

Motivering overschrijding Functionaris valt onder 

de overgangsregeling
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Naast de vorengenoemde bezoldiging zijn nog de volgende vergoedingen aan de bestuurders uitbetaald: 
 

 M.J.Zeeman: onbelaste kostenvergoeding € 0,075 en onbelaste reiskosten € 0,782 

 A.P.M. Lipsch: onbelaste reiskosten € 1,590 

 de bestuurders hadden niet de beschikking over een auto 

 aan de bestuurders zijn geen bonussen toegekend 
 

De bezoldiging van de commissarissen van de woningcorporatie is als volgt: 
 

 
 
Naast de vorengenoemde bezoldiging zijn nog de volgende kosten gemaakt door de Raad van 
Commissarissen: 
 

 reiskosten: € 1,115 . 

 contributie VTW: € 1,857 . 

 opleidingen: € 2,750 . 

 wervingskosten: € 13,189 . 

 kosten juridisch advies: € 7,260 . 

 kosten zelfevaluatie: € 2,831 . 
 
Aan de commissarissen zijn geen bonussen toegekend. 
 
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 
2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. 
 
 
 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016. 
 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage 
van € 19.947 (afgerond op € 1.000) als volgt toe te rekenen: 
 

 
 
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
 

(bedragen x € 1)

D.S.N. Bakker A.A. Vroege H.Hagen F.J. Wehrmeijer

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Functie voorz. RvC voorz. RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Beloning 10.386          8.430                6.924           5.620            6.924            5.620           6.924         5.620           

Belastbare onkostenvergoedingen -                -                    -               -                -                 -               -              -               

Beloningen betaalbaar op termijn -                -                    -               -                -                 -               -              -               

Totaal bezoldiging 10.386          8.430                6.924           5.620            6.924            5.620           6.924         5.620           

Toepasselijk WNT-maximum 16.950          12.982             11.300         8.655            11.300          8.655           11.300       8.655           

Herwaarderingsreserve DAEB 17.895       

Herwaarderingsreserve NIET-DAEB 577             

Herwaarderingsreserve Erfpachtgronden -1                

18.471       

Overige reserve 1.476         

19.947       
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DEEL  D  Overige gegevens 
 

Hiervoor wordt verwezen naar de rapportage van de extern accountant. 


