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Deel 1: Toezicht en bestuur  

Woord vooraf 2017  
 
In het jaar 2017 was de economische crisis definitief voorbij. Voor Jutphaas Wonen was dit merkbaar doordat we in 
onze zoektocht naar locaties om nieuwe woningen toe te voegen steeds meer concurrentie ondervonden van 
beleggers en projectontwikkelaars. Dit heeft ons doen beseffen dat we, meer dan in het verleden, actief op pad 
moeten om mogelijkheden te creëren om woningen te kunnen bouwen. In ons nieuwe ondernemingsplan, dat we in 
2017 samen met huurders, andere partners en medewerkers hebben opgesteld, is het toevoegen van woningen 
dan ook één van de speerpunten.  
 
Onze bewoners merkten nog niet altijd dat de crisis voorbij was en we hebben in 2017 dan ook aanpassingen 
gedaan in ons huurbeleid. We hebben de huurprijzen van onze woningen zodanig aangepast dat 70% van onze 
woningen een huurprijs heeft onder de tweede aftoppingsgrens.  
 
Bijzonder trots ben ik op het winnen van een Nieuwegein Award in de categorie “Duurzaamheid”. Een van onze 
huurders had ons genomineerd vanwege de verschillende kantoortransformaties die we de afgelopen jaren hebben 
uitgevoerd in Nieuwegein. Het feit dat de nominatie afkomstig was van een huurder maakte het winnen van de 
award extra bijzonder. Hieruit spreekt een stuk waardering voor onze organisatie en onze medewerkers.     
 
Een ander hoogtepunt in 2017 was het werkbezoek van een delegatie uit Tsjechië bestaande uit ambtenaren van 
het ministerie van arbeid en sociale zaken en ambtenaren van een drietal gemeenten. Doel van het bezoek was 
om kennis op te doen van de werking van het systeem van sociale huisvesting in Nederland en om inzicht te 
krijgen in de manier waarop we in Nederland mensen met een achterstand tot de woningmarkt, tot de arbeidsmarkt 
en met andere sociale problematiek, ondersteunen. Hiertoe hebben we onder andere bezoeken gebracht aan de 
gemeenten Nieuwegein en Utrecht, aan Pauw bedrijven, de Tussenvoorziening en Majella in Utrecht.  
 
In het begin van 2017 was ik nog maar kort werkzaam bij Jutphaas en bestond een belangrijk deel van mijn 
werkzaamheden uit kennismaken en mijn weg vinden in de organisatie en in Nieuwegein. Terugkijkend op 2017 
kan ik zeggen dat ik mijn plek inmiddels wel gevonden en ingenomen heb. Dat is vrij soepel gegaan en dat is mede 
te danken aan de fijne collega’s en de partners in de stad waar ik elke dag mee samen werk.    
 
 
Bram Lipsch 
Directeur-bestuurder 
 
 
  



   
 

8 
 

Leeswijzer  
 
Het jaarverslag bestaat uit vier delen: 
 
Toezicht en bestuur – Dit eerste deel geeft een globaal beeld van de prestaties van onze organisatie in 2017. 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 2017 – 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 2017  
 
Verduurzaming woningbezit 

In 2017 hebben we als pilot bij vier woningen een Nul Op de Meter renovatie uitgevoerd. Om te bepalen 
welke maatregelen nodig waren om de woningen NOM te krijgen, zijn we gestart om samen met de 
bewoners hun energieverbruik gedetailleerd in kaart te brengen. Bewoners hebben na de renovatie de 
beschikking over een app op hun telefoon waarmee ze kunnen zien hoeveel energie ze verbruiken en 
hoeveel energie de installaties in/aan hun woningen opwekken. Door de nauwe samenwerking met bewoners 
en het inzicht dat we hen bieden in hun verbruik, zijn bewoners veel bewuster bezig met het slim omgaan met 
energie.  
Verder hebben we 102 woningen in de Batau gerenoveerd en verduurzaamd en hebben we de renovatie en 
verduurzaming van 92 woningen in Zuilenstein afgerond.   
 

Betaalbaarheid 

Om de betaalbaarheid van onze woningen te verbeteren hebben we in 2017 aanpassingen gedaan in ons 
huurbeleid. We hebben de huurprijzen van onze woningen zodanig aangepast dat 70% van onze woningen 
een huurprijs heeft onder de tweede aftoppingsgrens en 58% een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens. 
Door deze maatregel zorgen we ervoor dat de slaagkans voor onze doelgroep niet verminderd en geven we 
invulling aan de prestatieafspraken met de gemeente Nieuwegein.  
 

Verzorgd Wonen 

Veel ouderen die voorheen in een verzorgingstehuis kwamen, moeten nu in hun eigen woning 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. 
Voor het proefproject Verzorgd Wonen voor het Wenckebachplantsoen is in 2017 gewerkt aan het realiseren 
van een zorgpost in samenwerking met Zorgspectrum. Deze zorgpost is begin 2018 geopend.  
 

Uitbesteden dagelijks onderhoud 

In juli 2017 hebben we de intakes en de uitvoering van het dagelijks onderhoud volledig uitbesteed aan 
aannemer van Dillen & zn. Zowel het reparatie onderhoud als het mutatieonderhoud wordt door hen 
uitgevoerd. Huurders bellen rechtsreeks met van Dillen voor het melden van de reparatie en voor het plannen 
van een afspraak.   
 

Online dienstverlening 

In november van 2017 hebben we een digitaal klantenportaal geïntroduceerd. Via dit klantenportaal kunnen 
huurders een aantal zaken online regelen. Zo kunnen zij persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, kunnen ze 
informatie raadplegen over het huurcontract en hun woning, kunnen ze een reparatieverzoek indienen en 
kunnen ze een betalingsregeling treffen. Ook kunnen ze via het portaal berichten versturen aan medewerkers 
van Jutphaas. In de eerste twee maanden heeft 12% van de huurders een inlog account aangemaakt.   
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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 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 Raad van Commissarissen 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 de website van Jutphaas Wonen. De werkwijze 
van de Raad van Commissarissen is beschreven in dit reglement. Hierin is opgenomen dat de Raad van 
Commissarissen werkt met separate commissies. De Raad van Commissarissen kent een Auditcommissie 
en een Selectie- en remuneratiecommissie. De werkzaamheden van deze commissies in 2017 zijn in dit 
verslag van de Raad van Commissarissen opgenomen. Deze commissies hebben ook separate reglementen. 
De commissies adviseren de Raad van Commissarissen over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen 
en bereiden de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor 
de besluitvorming van en door de Raad van Commissarissen onverlet. 
 
Naast de toezichthoudende rol heeft de Raad van Commissarissen ook haar klankbordfunctie vervuld, onder 
andere door het overleggen met de Directeur-bestuurder in reguliere vergaderingen, themabijeenkomsten en 
tussentijds overleg. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, 
is verantwoordelijk voor de benoeming van de Directeur-bestuurder, en stelt de beoordeling en 
arbeidsvoorwaarden vast. De Raad van Commissarissen geeft 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 Raad van Commissarissen is in 2016 geactualiseerd. Bij het neerzetten van het 
nieuwe toezichtkader was de nieuwe Governancecode 2015 leidend. Het toezichtkader beschrijft op 
hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad van 
Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt. In het toezichtkader heeft de Raad van 
Commissarissen de volgende aandachtsvelden van toezicht geformuleerd: 

1. Het strategisch beleid van Jutphaas Wonen 
2. De maatschappelijke prestaties van Jutphaas Wonen  
3. De verankering van Jutphaas Wonen in de samenleving 
4. De financiële weerbaarheid van Jutphaas Wonen 
5. Het adequaat en effectief functioneren van de interne beheersing 
6. Het risicomanagement 

 
De Raad van Commissarissen van Jutphaas Wonen toetst het functioneren van de organisatie op basis van 
externe onderzoeken en benchmarks, managementrapportages en jaarrapportages, externe metingen (zoals 
de visitatie), oordelen van derden (zoals de management letter van de externe accountant en 
oordeelsbrieven van externe toezichthouders) en overleg over beleidskeuzes met anderen dan de Directeur-
bestuurder in en buiten de organisatie (huurdersplatform, ondernemingsraad). Daarnaast laat de Raad van 
Commissarissen zich intensief door de Directeur-bestuurder informeren over beleid, actuele thema’s en 
ontwikkelingen. 
 
De Raad van Commissarissen heeft in 2017 haar toezichthoudende taak vervuld met inachtneming van de 
Woningwet 2015, de inhoud van de nieuwe statuten, het geactualiseerde Reglement voor de Raad van 
Commissarissen en de Governancecode 2015. 

2.1.2 Governancecode Woningcorporaties 2015 

 
Een vernieuwde code 
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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 er aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij 
transparante en integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct 
belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties hebben een 
uitdrukkelijke positie in de governancecode. 

De governancecode is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor leden van Aedes en de VTW 
(de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en dus ook voor Jutphaas Wonen en haar Raad 
van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van Jutphaas Wonen onderschrijft de code van harte. In 
de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe de code wordt toegepast. 

Verantwoording van ‘leg uit’ bepalingen 
Corporaties kunnen van een deel van de bepalingen van de governancecode afwijken als dit volgens de 
corporatie tot een beter resultaat leidt. Jutphaas Wonen voldeed in 2017 aan de Governancecode 2015.  
 

2.1.3 Implementatie governance in het verslagjaar 
 
In de vergadering van 10 april 2017 heeft de Raad van Commissarissen gesproken over art. 15 lid 3 van de 
statuten. Dit artikel heeft betrekking op de handelwijze bij belet of ontstentenis van de gehele Raad van 
Commissarissen van Jutphaas Wonen. De Raad van Commissarissen heeft besloten om de tekst in de 
statuten te wijzigen. Wanneer er belet en onstentenis is van de gehele Raad van Commissarissen wordt 
gekozen voor een Commissarissen poule.  
 
In 2017 is het Reglement Financieel beleid en beheer aangepast. Op 11 september 2017 heeft de Raad van 
Commissarissen haar goedkeuring hieraan verleend. De Veegwet die op 1 juli 2017 in werking is getreden 
brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor dit reglement. Op basis van het modelreglement van Aedes 
is het reglement van Jutphaas Wonen aangepast. Het bestaande reglement financieel beleid en beheer is 
naast het nieuwe modelreglement gelegd. Wijzigingen en aanvullingen zijn op basis daarvan in het nieuwe 
reglement opgenomen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de reikwijdte van het reglement en 
het verstrekken van collegiale leningen.  
 

2.2 Verslag vanuit toezichthoudende rol 

2.2.1 Toezicht op strategie 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de inhoud van de strategie van de organisatie en de mate 
waarin deze strategie wordt gerealiseerd. De Raad van Commissarissen toetst, door middel van de begroting 
en de managementrapportages of de doelstellingen in lijn zijn met het ondernemingsplan “Anders Durven 
Kijken” die in 2017 nog van kracht was. De in februari 2016 goedgekeurde prestatieafspraken 2016-2019 zijn 
in 2017 geactualiseerd. In juni is een bod gedaan voor de volgende  jaarlijkse actualisatie van de 
prestatieafspraken. Dit bod is door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De Actualisatie 
Prestatieafspraken 2016-2019 is in december afgerond. De Raad van Commissarissen toetst of deze 
afspraken vallen binnen de kaders van het ondernemingsplan en financiële mogelijkheden.  

Scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB 

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 én gedurende twee boekjaren 
een jaaromzet hebben van minder dan €30 miljoen, én waarvan de niet-DAEB-activiteiten maximaal 5% 
bedragen van de jaaromzet, én 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. 
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Jutphaas Wonen valt onder dit verlichte regime doordat wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. 
De Raad van Commissarissen vindt het belangrijk dat op deze manier de administratieve lasten van de 
organisatie beperkt blijven.  

Samenwerkingsverbanden 

Voor de digitalisering binnen Jutphaas Wonen is samenwerking gezocht met Viveste in Houten. Een, op dit 
gebied, gespecialiseerde medewerker van Viveste wordt ingehuurd om te helpen de digitalisering binnen 
Jutphaas Wonen vorm te geven en verder te brengen. De Raad van Commissarissen 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 Raad van 
Commissarissen is er een Auditcommissie. De Auditcommissie bestond in 2017 uit twee leden van de Raad 
van Commissarissen; Fred Wehrmeijer (voorzitter) en Hennie Hagen. Na 1 juli is Fred Wehrmeijer vervangen 
door Dick Hol.  De Directeur-bestuurder en het hoofd Bedrijfsbeheer van Jutphaas Wonen 
vertegenwoordigen de werkorganisatie. Op afroep kunnen externe (o.a. de accountant en 
treasurydeskundigen) en interne adviseurs deelnemen.  
 
De Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen bij besluitvorming op het gebied van 
investeringen, financiële risico’s, waarderingsgrondslagen en benoeming van de nieuwe accountant. Verder 
is de Auditcommissie de spreekbuis van de Raad van Commissarissen als het gaat om externe 
verslaglegging of verantwoording van Jutphaas Wonen op deze onderdelen. In 2017 is de Auditcommissie 
twee keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen die werden besproken waren: 
- Verslag van de Treasury commissie met treasuryrapportage en treasurystatuut ( in aanwezigheid en op 

basis van advies van Thésor) 
- Accountantsverslag 2016 en Jaarstukken 2016 (in aanwezigheid van Deloitte accountants) 
- Managementrapportage januari t/m april 2017 
- Managementrapportage januari t/m augustus 2017  
- Begroting 2018 
- Gerechtelijke procedure i.v.m. verwerking korting op verhuurdersheffing. 
- Controlewerkzaamheden Baker Tilly Berk  
 
De Auditcommissie is in de gelegenheid om in te zoomen op het bestuur van Jutphaas Wonen aan de hand 
van managementrapportages, de begroting en jaarrekening. 
 
 

Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag 
De Raad van Commissarissen ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. De externe 
accountant rapporteert aan de Raad van Commissarissen en het bestuur over zijn bevindingen. In de 
vergadering van de Raad van Commissarissen op 27 juni 2017 zijn, na voorafgaande bespreking in de 
Auditcommissie, de jaarrekening en het jaarverslag van Jutphaas Wonen met de accountant besproken. 
Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van de accountant heeft de Raad van Commissarissen op 
27 juni 2017 de jaarrekening en het jaarverslag 2016 goedgekeurd. 
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Managementletter 
De managementletter is op 13 november 2017 tijdens de reguliere vergadering besproken met de Raad van 
Commissarissen.  
Door de accountant is door middel van interviews en onderliggende documenten gekeken naar 
onderliggende processen. Als aandachtspunt is meegegeven om alert te blijven op bijvoorbeeld het 
aanbestedingsbeleid en dat dit blijft passen bij veranderende wetgeving.  

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 begin 2015 het speerpunt 
“betaalbaarheid “is toegevoegd. Deze speerpunten zijn vertaald in concrete doelstellingen. De Raad van 
Commissarissen toetst de speerpunten door te kijken naar welke doelstellingen zijn gehaald en welke 
doelstellingen (nog) niet zijn gerealiseerd. Deze informatie komt naar voren in de managementrapportages, 
en jaarrekening. De Raad van Commissarissen toetst of het bod en de actualisatie van de prestatieafspraken 
passen binnen de Woonvisie 2015 van Gemeente Nieuwegein, het ondernemingsplan en de financiële 
kaders van de corporatie. 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 2017 zijn geen klachten ingediend bij de regionale klachtencommissie voor Jutphaas Wonen. Het bestuur 
heeft dit aan de Raad van Commissarissen medegedeeld 

Visitatie 

De laatste visitatie heeft in 2016 plaatsgevonden. De volgende visitiatie is in 2020.  

 

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. Het overleg heeft onder meer betrekking 
op 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 Jutphaas een professionele sparringpartner is. Tijdens de bespreking van het 
ondernemingsplan met de Raad van Commissarissen is de betrokkenheid van belanghebbenden op het 
beleid een belangrijk punt geweest. De Raad van Commissarissen heeft zich hard gemaakt om te zorgen dat  
er in het nieuwe ondernemingsplan extra aandacht wordt besteed aan overleg met externe 
belanghebbenden.  

2.2.5 Toezicht op risicobeheersing 
In 2017 is uitgebreid aandacht besteed aan risicomanagement. Adviesbureau EY Montesquieu is aangesteld 
voor werkzaamheden op het gebied van risicomanagement en interne controle. De Auditcommissie heeft 
onder andere tot taak om de Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen.  

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen van een meerjarenbegroting met als doel 
inzicht te verkrijgen in de mogelijke financiële implicaties en risico’s van het voorgestelde beleid.  
De Raad van Commissarissen vindt het belangrijk dat de organisatie goed zicht houdt op de ontwikkelingen 
en weet waar de risico’s liggen. Op grond van alle informatie is de Raad van Commissarissen van mening dat 
Jutphaas Wonen binnen de financiële kaders haar ambities zal kunnen realiseren, zonder dat de financiële 
continuïteit in het geding komt.  

 

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

 

Benoeming accountant 

Opdrachtverlening aan de accountant 

Met ingang van 2017 is Baker Tilly Berk benoemd tot externe accountant. De accountantscontrole voor 2017 
wordt door Baker Tilly Berk uitgevoerd. 
 
 
 

Beoordeling functioneren accountant 
Het bestuur en de Auditcommissie maken ten minste één maal in de vier jaar een grondige beoordeling van 
het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt besproken in de Raad van 
Commissarissen. De laatste beoordeling van de accountant vond plaats in 2016.  

2.2.8 Conclusies toezichthoudende rol 
De Raad van Commissarissen oordeelt dat Jutphaas Wonen in 2017 de volkshuisvestelijke taken goed heeft 
uitgevoerd en de besluitvorming is gericht op het vergroten van de maatschappelijke prestaties binnen het 
beschikbare vermogen. Jutphaas Wonen doet er alles aan om haar eigen opgave en ambities te realiseren 
en zo een bij de corporatie passende bijdrage te leveren aan de lokale maatschappelijke opgave. De lokale 
verankering is een belangrijke eigenschap van Jutphaas Wonen. Dit bereikt zij door nauwe samenwerking 
met haar stakeholders. De Raad van Commissarissen is van mening dat het beleid van Jutphaas Wonen is 
gericht op het leggen van verbindingen tussen de corporatie en haar maatschappelijke omgeving: zowel via 
informatie-uitwisseling, beleidsafstemming, als concrete samenwerking en investeringen. 
 
De Raad van Commissarissen toetst of de continuïteit van Jutphaas Wonen gewaarborgd is door te kijken of 
Jutphaas Wonen op de langere termijn voldoet aan de minimale financiële eisen van de Autoriteit 
Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De Raad van Commissarissen is van 
mening dat Jutphaas Wonen goed zicht heeft op haar financiële situatie.  

 

2.3 Verslag vanuit werkgeversrol 

2.3.1 Invulling werkgeversrol voor bestuur 

 

Educatie bestuur  

De Directeur-bestuurder wil zich steeds verder professionaliseren door training en ontwikkeling van de 
competenties. De Directeur-bestuurder moet 108 PE punten halen in een periode van 3 jaar. Bram Lipsch is 
op 1 september 2016 gestart.  Tot 31 december 2018 moet hij naar rato PE punten halen. In zijn geval is dat 
84 punten. Met 47 behaalde punten tot 31 december 2017, ligt hij nog op schema om dit aantal te halen. De 
volgende cursussen zijn door Directeur-bestuurder Bram Lipsch sinds zijn aanstelling in 2016 gevolgd.  
 

Wie               Wat  Datum Aanbieder PE punten 
Bram Lipsch 

 
Themabijeenkomst Governance en 
Riskmanagement 
 
 
Aedes congres Leiderschap 

6-10-2016 
 
 
 
24-11-2016 

MKW Platform 
 
 
 
Aedes, VTW 

3 
 
 
 

4 

Financiële sturing voor bestuur en toezicht 9-3-2017 Finance Ideas 6 

Benchlearning RWU Aedes Benchmark  21-3-2017 RWU i.s.m. KPMG 3 

Van zorgen voor naar zorgen dat. Impact 13-4-2017 MKW Platform 3,5 
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van informele zorg- en welzijns initiatieven 

Management en constructieve 
medezeggenschap 

12-9-2017 GITP 6 

De kracht van jong. Over 
organisatieverandering en inzet van jong 
talent. 

12-10-2017 MKW Platform 4,5 

Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor 
elkaar. 

23-11-2017 Aedes 2 

Leergang Leidinggeven aan de corporatie 
van de 21e eeuw 

6 masterclasses in 
2017 

Corporatiehuis 21 

   53 

Beoordelingskader en beoordeling 

Selectie- en remuneratiecommissie 
De Selectie- en remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen 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 
Raad van Commissarissen voor. 

In 2017 bestaat de Selectie- en remuneratiecommissie uit Anna Vroege , voorzitter van de commissie en 
Denise bakker, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Jutphaas Wonen.De commissie is vier maal 
bijeen geweest.Onderstaande zaken zijn aan de orde geweest: 

• Voorbereiding van de herbenoeming  van de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen 
Hennie Hagen 

• Voorbereiding  voor het werven, selecteren en voordragen van de commissaris met profiel Financiën 
en Control 

• Voorbereiding  voor het werven, selecteren en voordragen van de commissaris met profiel  
vastgoedexpertise 

• Een voorstel voor de bezoldiging van de bestuurder en de commissarissen 

• De voorbereiding van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen met externe begeleiding 

• Voorbereiding beoordelingscyclus Directeur-bestuurder  

• Aanpassingen in Reglement Selectie- en remuneratiecommissie m.b.t. werving, selectie, 
(her)benoeming, schorsing en ontslag procedure 

• Voorbereiding  vastleggen in beleidsstuk van de werving- en selectieprocedure van leden van de 
raad van commissarissen 

• Opleidingsbeleid van de Raad van Commissarissen 

• 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 te behalen 
doelen, gekoppeld aan de strategie van Jutphaas Wonen en de doelstellingen van Jutphaas Wonen. Het 
beoordelingsbeleid voor de Directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen is gebaseerd op een oordeel van de 
Raad van commissarissen 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 geformuleerd als speerpunten 
in het ondernemingsplan, begroting en activiteiten 2017. 

In het eerste gesprek in 2017 in het kader van de beoordelingscyclus zijn de verwachte prestaties nader 
geformuleerd. De stand van zaken is in het tweede gesprek in mei met de Directeur-bestuurder besproken.  
Het beoordelingsgesprek over het functioneren en presteren van de Directeur-bestuurder is voorbereid met 
input van de Raad van Commissarissen, het huurdersplatform, de OR en het MT. Het functioneren en 
presteren over 2017 werd beoordeeld en de bezoldiging voor 2018  voor de bestuurder is aangegeven. 

Aansluitend is door remuneratiecommissie en Directeur-bestuurder de beoordelingscyclus geëvalueerd en 
zijn er afspraken gemaakt over de cyclus in 2018. 



   
 

17 
 

 

Beloningskader en beloning 

Honorering van het bestuur  
Het honorarium voor Directeur-bestuurder Bram Lipsch in 2017 bedroeg in totaal € 69.120,00.  De honorering 
voldoet aan de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector (WNT). 
(bezoldigingsklasse D van de WNT, gebaseerd op 1835 verhuureenheden en meer dan 60.000 inwoners in 
Nieuwegein). 
 

2.3.2 Organisatiecultuur en integriteit 

 

Cultuur 

De Raad van Commissarissen is tevreden met de cultuur in de organisatie. Er is sprake van een integere 
open cultuur. De Raad van Commissarissen is zich er van bewust dat zowel de Raad van Commissarissen 
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 corporaties in het algemeen.  

Integriteit 

De Raad van Commissarissen is van oordeel dat voldoende waarborgen zijn geschapen om fraude te 
voorkomen. De Raad van Commissarissen houdt dit goed in de gaten door regelmatig overleg met de 
directie. Daarnaast zijn er de controle systemen zoals het klokkenluidersreglement, dubbele procuratie en de 
integriteitscode.  
 
In de Woningwet 2015 is bepaald dat corporaties met meer dan 2500 woongelegenheden 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 corporatie kan een externe controller inhuren. 
Jutphaas Wonen is hiertoe niet verplicht, maar vindt het belangrijk om hier toch invulling aan te geven. In 
2017 is hier invulling aan gegeven door  EY Montesquieu in te huren als auditer op de procesbeschrijvingen 
en in 2018 zal de controlle plaats vinden.   
 

2.3.3 Conclusies werkgeversrol 
De Raad van Commissarissen is van mening dat Jutphaas Wonen in 2017 continue over een goed bestuur 
met voldoende competenties heeft beschikt.  

 

2.4 Verslag vanuit klankbordfunctie 
De Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen en Directeur-
bestuurder staan open voor elkaars ideeën en andere invalshoeken. Zowel de Raad van Commissarissen als 
Directeur-bestuurder is samenwerkingsbereid en hebben respect voor elkaars rollen.  

 

2.5 Over de Raad van Commissarissen 

2.5.1. Samenstelling 

 

Profielschetsen 

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

 

(Her) benoeming leden van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen is eind 2016 gestart met het proces voor het benoemen van een extra lid van 
de Raad van Commissarissen ter versterking  van de deskundigheid op het terrein van projectontwikkeling en 
vastgoed. Het proces is ondersteund door een extern searchbureau. De selectie is gedaan door de Selectie- 
en remuneratiecommissie. De kennismakingsgesprekke n met de voorgedragen kandidaten vonden  plaats 
met de gehele Raad van Commissarissen, afgevaardigden van het Huurdersplatform en de 
personeelsvertegenwoordiging. Voor de benoeming van de kandidaat is een zienswijze aangevraagd bij de 
ILT. Na een positieve zienswijze van het ILT is Mireille Jeurnink benoemd tot lid van de Raad van 
Commissarissen met als deskundigheid vastgoed en projectontwikkeling.  

Fred Wehrmeijer is door gezondheidsredenen per 1 juli 2017 gestopt als lid van de Raad van 
Commissarissen en als voorzitter van de Auditcommissie. Om die reden is op zoek gegaan naar een nieuw 
lid met het profiel Financiën en Control. De Remuneratiecommissie heeft, in samenwerking met een extern 
bureau een functieprofiel opgesteld voor dit nieuwe lid. Het proces is ook begeleid door dit bureau. De 
selectie is gedaan door de Selectie- en remuneratiecommissie. De kennismakingsgesprekken met de 
voorgedragen kandidaten vonden  plaats met de gehele Raad van Commissarissen.  Na een positieve 
zienswijze van het ILT is Dick Hol per 1 september 2017 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. 
Dick Hol is ook lid van de Auditcommissie.  
 

Schema, samenstelling en rooster van aftreden 

De Raad van Commissarissen begon in 2017 met vier personen. Met Mireille Jeurnink al snieuw lid op het 
gebied  van vastgoed en projectontwikkleing bestaat de Raad van Commissarissen vanaf juni 2017 uit vijf 
personen. De Raad van Commissarissen kende in 2017 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 8 
jaar 

Advocaat Lid Raad van Toezicht Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke 
Ordening. 
Vicevoorzitter Vereniging van Toezichthouders 
in Woningcorporaties 
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van 
Woningbouwvereniging Laurentius  
Lid Raad van Toezicht Wereldkidz 

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 

lid tot juli 2017 
 
 

Gepensioneerd 
manager Toezicht De 
Nederlandsche Bank 
N.V. 

Voorzitter 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 
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Voor individuele leden geldt op grond van de Governancecode een benoemingsperiode van 4 jaar met een 
maximale zittingsperiode van acht jaar. De leden van de Raad van Commissarissen opereerden in 2017 

onafhankelijk van het bestuur van Jutphaas Wonen. Er deden zich in 2017 in de zin van de Governancecode 

geen tegenstrijdige belangen voor.  
 

Conclusie samenstelling 

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de toevoeging van een lid van de Raad van 
Commissarissen, de deskundigheid op het gebied van projectontwikkeling en vastgoed versterkt wordt. Voor 
het overige zijn de competenties naar de mening van de Raad van Commissarissen goed belegd. Uit onder 
andere de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen die in 2017 is gehouden, is gebleken dat de leden 
van de Raad van Commissarissen elkaar door hun specifieke deskundigheid en verschillende achtergronden 
goed kunnen aanvullen en scherp houden.  
 

2.5.2 Functioneren 

 

Onafhankelijkheid 

De Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen hebben geen nevenfuncties die strijdig zijn met het 
belang van Jutphaas Wonen. Zo kunnen de leden van de Raad van Commissarissen op onafhankelijke wijze 
tot hun oordeel komen. De commissarissen melden nieuwe (neven)functies. De Raad van Commissarissen 
concludeert dat alle leden in het verslagjaar onafhankelijk hun taak hebben uitgeoefend. 

Aanspreekbaarheid 

Een ieder kan zich tot de Raad van Commissarissen 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 aandoet of onoverbrugbare verschillen tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen. 
De Raad van Commissarissen is op de hoogte van de meldingsplicht. De Raad van Commissarissen zoekt 
contact en heeft waar nodig ook contact onderhouden met de betreffende instanties.  

Informatievoorziening 

De leden van de Raad van Commissarissen 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 
Raad van Commissarissen is van oordeel dat de planning- en control cyclus van Jutphaas Wonen goed 
functioneert en de informatie toereikend is voor de toezichthoudende taak van de Raad van Commissarissen.  

 

Lidmaatschappen 

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging voor Toezichthouders 
Woningcorporaties (VTW). De leden worden daarnaast in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen. 

Mireille Jeurnink 
01-09-1978 
Lid 

Vastgoed en 
projectontwikkeling 

Lid sinds juni 
2017 

Herbenoembaar 
per juni 2021 

Manager 
Vastgoedontwikkeling 

Voorzitter MCD netwerk 
Raad van Advies MCD opleiding 

Dick Hol 
25-06-1957 
Lid, Voorzitter 
Auditcommissie 

Financiën Lid sinds 
september 2017 
Herbenoembaar 
per september 

2021 

Hogeschooldocent 
Avans Hogeschool 
opleiding 
Accountancy 

Voorzitter Raad van Commissarissen Kleurrijk 
Wonen te Tiel 
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Zelfevaluatie functioneren Raad van Commissarissen 
Op 24 oktober 2017 vond er een bijeenkomst plaats van de Raad van Commissarissen (Raad van 
Commissarissen) van Jutphaas Wonen met het doel een zelfevaluatie uit te voeren.  

De zelfevaluatie is begeleid door Leo Gerrichhauzen van het bureau G en P governance Ter voorbereiding 
heeft hij een gesprek gehad met de voorzitter van de Raad van Commissarissen mevrouw Denise Bakker en 
de Directeur-bestuurder Bram Lipsch. Hij heeft tevens bij mevrouw Mireille Jeurnink (Raad van 
Commissarissen-lid) informatie opgehaald. Zij was in september 2017 benoemd en kon niet aanwezig zijn bij 
de bespreking. Haar bevindingen zijn tijdens de bespreking ingebracht. De Directeur-bestuurder Bram Lipsch 
heeft aan de zelfevaluatie gedeeltelijk deelgenomen. 

  

De Raad van Commissarissen van Jutphaas Wonen heeft een zelfevaluatie georganiseerd om stil te 
staan bij de rol- en taakopvatting van de Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden. Hierbij zijn 
de verbeterpunten betrokken die een jaar eerder zijn geformuleerd in de zelfevaluatie van de Raad van 
Commissarissen.   

Onder meer de volgende punten zijn afgesproken: 

• De agenda van de Raad van Commissarissen wordt waar mogelijk efficiënter opgesteld, zodat 
voldoende tijd overblijft voor de inhoud.  

• De komende periode staat in het teken van het komen tot een goed teamfunctioneren in de nieuwe 
samenstelling van de Raad van Commissarissen en met de nieuw aangetreden Directeur-bestuurder. 

• De komende periode geeft de Raad van Commissarissen extra aandacht aan het inhoudelijk volgen 
van het ondernemingsplan. 

• De huurderscommissarissen gaan onderzoeken hoe zij hun rol kunnen versterken. 

• De Raad van Commissarissen wil de relatie met de belanghouders verder versterken. 

• Dit laatste kan bijvoorbeeld door het organiseren van een dag van de governance, waarbij bestuur en 
Raad van Commissarissen zich voorstellen en ook de interne organisatie kan worden betrokken. 

 

Permanente educatie 
Deskundigheidsbevordering 
De Raad van Commissarissen wil zich steeds verder professionaliseren door training en ontwikkeling van de 
competenties. De leden nemen zelf initiatief om cursussen te volgen en rapporteren dit aan de Raad van 
Commissarissen. In de jaren 2017-2018 moeten de leden van de Raad van Commissarissen ieder minimaal 
5 PE punten per kalender jaar behalen. De volgende cursussen zijn in 2017door de leden van de Raad van 
Commissarissen gevolgd:  
 

 

 

Wie  Wat en wanneer Datum Aanbieder PE punten 
 

Denise Bakker-
van den Berg 

 

 

• Toezicht vanuit vertrouwen 

• ALV en Themabijeenkomsten 

• De hoogtepunten uit de recente 
arbeidsrechtelijke 
cassatierechtspraak 

• Medezeggenschapsrechtelijke 
actualiteiten 

 

• Procederen in WWZ-zaken 
 

 

• VAAN Onder Professoren 

• VTW ledencongres 

  
24-03-2017 
27-06-2017 
14-03-2017 
 
 
13-06-2017 
 
 
12-09-2017 
 
 
05-10-2017 
06-10-2017 

 

VTW 
VTW 
Ver. Haagse 
Arbeidsrecht 
Advocaten 
Ver. Haagse 
Arbeidsrecht 
Advocaten 
Ver. Haagse 
Arbeidsrecht 
Advocaten 
VAAN 
VTW 

 

• 2 punten 

• 1 punt 

• 2 punten 
 

 

• 2 punten 
 
 

• 2 punten 
 
 

• 6 punten 

• 2 punten 
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• Cursus Actualiteiten 
Arbeidsrecht 

• Symposium Woonbond 

 
 

27-09-2017 
 
28-11-2017 

LegalPlanet 
 
VTW 

 
Totaal 2017 

• 4 punten 
 

• 2 punten 
 

23 punten 
 

 

Hennie Hagen 
 

• Filosofische voorjaarsreeks voor 
commissarissen 

• Filosofische voorjaarsreeks voor 
commissarissen 

• Symposium van de VTW 
  
 

 
15-01-2017 
 
15-03-2017 
 
28-11-2017 

 
OverDenkwerk 
 
OverDenkwerk 
 
VTW 
 
Totaal 2017 
 

 

• 5 punten 
 

• 5 punten 
 

• 2 punten 
 

     12 punten 

 

Fred Wehrmeijer 
 

  

• Marktwaarde 

• Risicomanagement 

• Studiemiddag Good Governance 
 
 
 

 
07-04-2017 
08-05-2017 
26-09-2017 

 
Finance Ideas 
Naris 
Orka Advies 
 
Totaal 2017 
 

 

• 2 punten 

• 2 punten 

• 3 punten 
 
7 punten 

 

Anna Vroege 
 

• Werkgeverschap & 
Bestuurskwaliteit 

• Actualiteitenseminar 

• Toekomstperspectief van de 
organisatie en activiteiten Raad 
van Commissarissen 

 

 

   
19-05-2017 
 
21-11-2017 
12-12-2017 
 

 
ERLY 
 
EY 
Grant Thornton 
 
Totaal 2017 

 

 

• 4 punten 
 

• 3 punten 

• 3 punten 
 
       10 punten 
 

 

Mireille Jeurnink 
 

• De Nieuwe Commissaris  

• Symposium van de VTW 
 

 

 

9,10-11-2017 
28-11-2017 

 
VTW 
VTW 
Totaal 2017 
 

 

• 13 punten 

• 2 punten 
 

15  punten 
 

 

Dick Hol 
 

 

• De veranderende voorzittersrol 
 

 

   
03-11-2017 

 
Erly 
 
Totaal 2017 
 

 

• 4 punten 
 

4  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 Selectie- en remuneratiecommissie heeft in 2016 een voorstel gedaan voor de aanpassing van de 
vergoeding voor de Raad van Commissarissen. In de Raad van Commissarissen vergadering van 19 
september 2016 is besloten om de vergoeding voor 2016 aan te passen tot 80% van de VTW-norm en voor 
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2017 tot 90% van deze norm. De Raad van Commissarissen heeft hierover voorad advies ingewonnen bij 
een extern adviesbureau. De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld: 
Allereerst de WNT en de bindende beroepsregel van de VTW. De Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen en 24 uur per maand voor de voorzitter van de 
Raad van Commissarissen.  
 
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 Raad 
van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen is om de bezoldiging minder dan de VTW norm te laten bedragen.  
 
In november 2017 is het voorstel om de jaarvergoeding voor de voorzitter en de leden van de Raad van 
Commissarissen ook op 90% van de VTW norm goedgekeurd.  
 
Voor 2017 bestonden de  jaarvergoedingen uit €11.849,00 excl. BTW voor de voorzitter en € 7.902,00 excl. 
BTW voor de leden.  
 
Overige door commissarissen gemaakte kosten voor 2017 bestonden afgerond uit: 
 - Kosten contributie VTW  €  1.900 
 - Reiskostenvergoeding  €  700  
 - Cursussen    €  1.500 
- Wervingskosten commissarissen  € 13.400 
- Overige kosten commissarissen €  2.900  
  (zoals kosten themadag, afscheid Fred Wehrmeijer, zelfevaluatie) 
   

2.5.4 Vergaderingen en overleg 

Statutaire verantwoordelijkheden 

Op grond van de statuten behoeft in 2017 een aantal besluiten van het bestuur de expliciete goedkeuring van 
de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft er op toegezien dat de besluiten 
zorgvuldig zijn voorbereid en heeft na bespreking besloten in te stemmen met de volgende (bestuurlijke) 
besluiten: 
 

• Vaststelling begroting 2018 

• Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2016 

• Treasurystatuut 

• Traesuryrapportage  

• Treasuryjaarplan 2017 

• Benoeming Mireille Jeurnink tot lid van de Raad van Commissarissen 

• Benoeming Dick Hol tot lid van de Raad van Commissarissen 

• DPI 2018 

• Decharge Financieel beleid over de periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016 

Reguliere vergaderingen 

De Raad van Commissarissen is in 2017 vijf keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. De 
onderwerpen die onder andere besproken zijn, zijn de huurverhoging, de managementrapportage, het 
jaarverslag en jaarrekening 2016, en de begroting 2018.  
Buiten de onderwerpen uit de jaarcyclus heeft de Raad van Commissarissen in haar vergaderingen in 2017 
tevens aandacht gegeven aan: 
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• Het ondernemingsplan 

• Risicomanagement 

• Brief WSW 

• Portefeuillestrategie 

• Bezwaar aanslag VPB 2015 

• Huurbeleid 

• Regeling van onstentenis van gehele Raad van Commissarissen 

• Brief Autoriteit Woningcorporaties inzake evaluatie CorpoData 

• Uitbesteden dagelijks onderhoud 

• Het bod voor de prestatieafspraken 

• Benoeming Mireille Jeurnink en Dick Hol 

• Aangepast Financieel reglement 

• Vrijstellingsbesluit scheiding Daeb / niet-Daeb  

• Beleid rondom privacy en datalekken 

• Overlastcasus Kasteeldrift 

• Aedes Benchmark 

Themabijeenkomsten 

Naast de reguliere vergaderingen zijn er twee themabijeenkomsten geweest. Deze waren voor leden van de 
Raad van Commissarissen en het bestuur van Jutphaas Wonen. De eerste bijeenkomst ging over het 
voorkomen van ontruimingen. Er is een presentatie gegeven door Albert Keizer, gerechtsdeurwaarder van 
gerechtsdeurwaarderkantoor Visser uit Nieuwegein en Simone Bos, Coordinator Wonen, Veiligheid  en 
Participatie van Jutphaas Wonen. Daarna zijn er bezoeken gebracht aan een aantal complexen van Jutphaas 
Wonen. 
 
Tijdens de  tweede themabijeenkomst heeft de Raad van Commissarissen een inbreng gegeven voor het 
ondernemingsplan. Deze bijeenkomst werd begeleidt door Harm Leijssen en Paul Doevendans van Atrivé.  
 

Overleg met het Huurdersplatform Jutphaas 

In 2017 is meerdere malen overleg gevoerd met het Huurdersplatform Jutphaas. Zo hebben Anna Vroege en 
Hennie Hagen (beide commissaris op huurders voordracht) driemaal een reguliere vergadering van het 
Huurders Platform bijgewoond en is het Huurders Platform om advies gevraagd  bij de aanstelling van Dick 
Hol en Mireille Jeurnink als nieuwe commissarissen bij Jutphaas. Beide  nieuwe commissarissen hebben 
voorafgaand aan hun benoeming een kennismakingsgesprek gehad met het Huurders Platform. Bij beide 
kandidaten heeft het Huurders Platform positief geadviseerd. Hierbij heeft Huurders Platform . Tenslotte heeft 
de remuneratie commissie het Huurders Platform betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de 
beoordeling van de bestuurder.  
 

Overleg met de OR 

De Raad van Commissarissen heeft overleg gehad met de Ondernemingsraad over de verwerving en 
aankoop van nieuw bezit, in het algemeen over het reilen en zielen binnen Jutphaas Wonen en de 
benoeming van een extra lid voor de Raad van Commissarissen  

Overleg met overige stakeholders 

De Raad van Commissarissen heeft zich door de Directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen laten informeren 
over het gevoerde overleg met verschillende stakeholders. De Raad van Commissarissen acht de dialoog 
met de stakeholders van belang om de volkshuisvestelijke opgave goed te kunnen uitvoeren. Voor het 
ondernemingsplan heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen van de ideeen van de stakeholders 
tijdens de stakeholdersbijeenkomst over dit onderwerp.  
 

 

Ondertekening 

Nieuwegein, 4 juni 2018 
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Denise Bakker-van den Berg Anna Vroege   Mireille Jeurnink 
Voorzitter Lid    Lid 
 
 
 
 
 
 
 
Hennie Hagen Dick Hol 
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 16 medewerkers beheren wij 
1.853 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. Omdat het een regionale woningmarkt is, komen veel van onze nieuwe huurders 
ook uit andere gemeente uit de regio en een deel ook van daarbuiten. Daarom hebben wij ook regelmatig 
overleg met andere corporaties en gemeenten uit de regio.  
 
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. Het toevoegen van woningen is ons belangrijkste speerpunt. Door het antrekken 
van de economie en de daardoor toenemende concurrentie voor het aankopen van grond en gebouwen is 
het steeds moeilijker om woningen toe te voegen.  

3.2 Opgave  
In ons ondernemingsplan “Anders Durven Kijken 2013-2017” hebben wij onze speerpunten voor deze 
periodevastgelegd. 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 is opnieuw naar de ambitites en speerpunten gekeken in het kader van een nieuw ondernemingsplan 
dat vanaf  begin 2018 gaat gelden.    

3.3 Thema’s  
Voor de begroting van 2017 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. 
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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 2017  beschreven. De activiteiten zijn in bijlage 1 van dit jaarverslag samengevat.  
 
In 2017 zijn deze thema’s vertaald in een groot aantal activiteiten. De activiteiten monitoren wij in 
managementrapportages. 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 regelmatig 
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 2017  
Aanpassingen in de wet- en regelgeving hebben een grote invloed op de werkzaamheden van 
woningcorporaties. Hieronder worden een aantal belangrijke regels voor 2017 benoemd: 

Huurprijs 
Woningcorporaties mochten huren in 2017 gemiddeld met maximaal 1,3 procent verhogen. Voor individuele 
huurders is een hogere huurstijging mogelijk. De maximaal toegestane huurstijging voor individuele huurders 
hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Huishoudens met een inkomen boven de € 
40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen. De maximale percentages zijn: 

• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,- 
• 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,- 

Inkomens- en huurgrens 
In 2017 moesten woningcorporaties tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan 
huishoudens met een jaarinkomen onder de €  36.165.  Daarnaast mochten ze 10% van de vrijkomende 
woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen €  36.165 en € 40.349. Nog eens 10% 
mogen zij vrij toewijzen. Wel moeten ze zich voor deze 10% houden aan regels uit de regionale 
huisvestingsverordening. 
 
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 (€ 
592,55 voor huishoudens van één of twee personen, € 635,05 voor huishoudens met meer dan twee 
personen). In 5% van de toewijzingen mag een woningcorporatie hiervan afwijken. 
 
Verhuurderheffing 
De verhuurderheffing is in 2017 0,536% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 
0,593% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,567%. Een aantal wijzigingen in 2017 zijn: 

• Verlenging van de periode waarin aanvragen voor verschillende heffingsverminderingen kunnen 
worden gedaan. 

• Introductie van een heffingsvermindering voor nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur (in 
2017 lager dan €592,55). 

• Verhoging van de bedragen die gelden voor de heffingsverminderingen voor grootschalige 
verbouwing, sloop en samenvoeging van huurwoningen. 

• Aantal wijzigingen in krimpgebieden die voor Jutphaas Wonen niet van toepassing zijn.  

Woningmarkt  
De woningmarktregio Utrecht heeft een enorme aantrekkingskracht. De gemiddelde inschrijftijd voor het 
vinden van een sociale huurwoning is 8 jaar, de gemiddelde daadwerkelijke zoektijd is bijna  4 jaar. 
Voorspeld wordt dat tot 2030 het aantal inwoners in Nieuwegein met 6,4% toe zal nemen. De verwachting is 

https://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/betaalbaar-wonen/passend-toewijzen/norm-passend-toewijzen-geldt-per-1-januari-2016.xml
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dat het aantal huishoudens toeneemt met 13,5% (bron: Primos 2016). Er treedt dus huishoudensverdunning 
op, het aandeel alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens neemt toe. Dit leidt tot een toenemende 
behoefte aan kleinere betaalbare woningen in Nieuwegein. 
In de koopsector wordt de druk op de regio steeds groter, stijgen de prijzen en de verwachting is dat dit nog 
even doorgaat, evenals het aantal transacties. Dit betekent dat het  zowel lastig is een betaalbare 
huurwoning als een betaalbare koopwoning te vinden. Het lukt jongeren die in Nieuwegein zijn opgegroeid en 
in Nieuwegein zelfstandig willen gaan wonen niet altijd om een woning te vinden. Ze zijn aangewezen op 
particuliere huur, blijven langer bij hun ouders wonen of trekken, als het echt niet anders kan, weg naar 
andere gemeenten in de regio. Voor Nieuwegein is het juist belangrijk om deze jongeren in Nieuwegein te 
behouden.  
 
De regio Utrecht-Midden heeft, net als de rest van Nederland, te maken met een vergrijzende bevolking. Het 
aantal 75+-huishoudens zal in 2040 ongeveer drie keer zo groot zijn als nu (bron: Primos 2016). Deze 
ontwikkeling leidt tot een toenemende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen. Veel ouderen wonen 
op dit moment nog alleen of samen in grotere woningen, waaronder eengezinswoningen van Jutphaas 
Wonen. Zij zijn hier vaak al in de jaren ’70 of ’80 komen wonen en geworteld in de wijk. Door het aanbieden 
van passende huisvesting voor deze groep, ontstaan er kansen voor starters en gezinnen om door te 
stromen naar een grotere woning.   
 
Prestatieafspraken  
De prestatieafspraken 2016-2019 worden één keer per jaar geevalueerd en geactualiseerd. Voor de 
actualisatie stuurt de gemeente een uitvraag uit. Hierin staat wat de gemeente van de corporaties terug wilt 
zien in het bod dat voor 1 juli moet worden uitgebracht. De corproaties kunnen hier op hun beurt weer 
onderwerpen aan toe voegen. De prestatieafspraken zijn een belangrijke leidraad voor onze 
werkzaamheden. In de actualisatie van de prestatieafspraken die eind 2017 ondertekend zijn, zijn als 
onderwerpen opgenomnen: een experiment met huurkorting, bijstelling van de voorraadontwikkeling, 
aandacht voor wonen en zorg, afspraken over duurzaamheid en samenwerking aan sociale samenhang.  
Zoals voorgeschreven in de Woningwet zijn de huurderskoepels in deze actualisatieronde van de 
prestatieafspraken een gelijkwaardige partij. Wij hebben intensief overleg gevoerd met het Huurdersplatform 
Jutphaas en zij hebben  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 
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 2017 is er speciale aandacht geweest voor de 
inbreng van belanghebbenden bij de totstandkoming van het ondernemingsplan. Zowel via een enquete als 
tijdens een goed bezochte bijeenkomst hebben zij hun aandachtspunten kenbaar kunnen maken.  
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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, Humanitas DMH, Stichting Fokus, Geijnwijs, 
mantelzorgers/ woonbegeleiders, Movactor,  Stichting Mee, Altrecht, GGD Midden 
Nederland, Samen Veilig Midden Nederland, St. Reinaerde, Het Vierde Huis.  

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

Collega-woningcorporaties Aedes, Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht, RWU, Mitros, Portaal, 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 2017  
 

Voor 2017 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 2017 hadden wij een aantal activiteiten voor ogen die wij in 2017 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 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.  
 
In 2017 hebben wij geen woningen toegeveogd.Wel zijn bestaande plannen verder uitgewerkt en  zijn veel 
acties ondernomen op het gebied van acquisitie, om zo ook in de komende jaren onze ambitie voor het 
toevoegen van woningen waar te maken.   
 
Activiteiten 2017 
 
 

Woningen toevoegen Doel 
bereikt? 

Iepenhoeve   

- Investeringsbesluit nemen x 

- Afspraken maken over buitenwand x 

- Sloop hal eind 2017 x 

Aquisitie nieuwbouwlocaties  

- Locatie politiebureau in centrum: gesprekken voeren met ontwikkelaar en gemeente √ 

- Locatie parkeerplaats ziekenhuis: financiële haalbaarheid onderzoeken √ 

- Locatie Holterschans: mogelijkheden onderzoeken √ 

- Zoeken naar alternatieve locaties voor uitbreiding woningvoorraad √ 

 
√ = uitgevoerd  X= (nog) niet uitgevoerd 

 

4.1 Nieuwbouw  
 
Iepenhoeve   
In 2016 heeft ontwikkelaar Lunee, in samenwerking met de ondernemer van de klimhal Mountain Network en 
Jutphaas Wonen een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor planontwikkeling op de grondpositie 
van de gemeente en onze grond aan de Iepenhoeve. Hierop is een positief besluit genomen, met daarin 
opgenomen om in 2017 de plannen verder uit te werken en daarbij draagvlak in en met de direct betrokkenen 
(bedrijven en bewoners) te bewerkstelligen.  
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In 2017 zijn hiervoor diverse gesprekken gevoerd en hebben zich toegespitst op de eigenaar van de Heidehal 
met als doel om zijn grondpositie bij de ontwikkeling te betrekken. Eind 2017 is hier nog geen besluit over 
genomen, maar als dit lukt dat ontstaat er een mogelijkheid om de grondpositie te vergroten en een 
verbeterde stedenbouwkundige situatie te creeren en horeca en een suppermarkt toe te voegen aan het plan.  
 
We hebben dus nog geen investeringsbesluit kunnen nemen, maar er dient zich een mogelijkheid aan om het 
plan te verbeteren, ook in aantallen woningen voor Jutphaas Wonen. 
 
De tennishal waar wij nu eigenaar van zijn is tot begin oktober verhuurd aan de Heidehal. Het contract liep af 
en is gezien de ontwikkelingen, niet meer verhuurd. Op dit moment staat de tennishal leeg en ontkoppeld van 
de NUTS-voorzieningen, in afwachting van het besluit van de eigenaar van de Heidehal of zijn grondpositie  
bij de herwontwikkeling betrokken wordt. De sloop van de hal gaat dan pas plaatsvinden bij de totale 
herontwikkeling van het gebied. 
 

4.2 Acquisitie    
In 2017 is er lopende het jaar meer aandacht besteed aan het inventariseren van mogelijke netwerken en het 
bezoeken van diverse (regionale of plaatselijke) bijeenkomsten waar gesproken werd over toevoegen van 
woningvoorraad. Ook is individueel gesproken met een aantal partijen die actief zijn in Nieuwegein en zien 
we als kansen om contacten op te bouwen en mogelijk later aan te haken bij (her)ontwikkelingen van 
vastgoed en/of grondposities.  

Hieronder volgt een kort overzicht van de partijen waarmee of locaties waarover gesproken is en waarbij 
contacten zijn aangehaald of opgedaan. Waar mogelijk met acties of vervolgafspraken. 

 
Kantoortransformaties 
 
Gebied Rijnhuizen  
In 2017 zijn een tweetal gesprekken gevoerd met vertegenwordigers van de Club van Rhijnhuizen. Deze club 
brengt eigenaren, initiatiefnemers, bewoners in het gebied Rhijnhuizen via  bijeenkomsten samen met als 
doel een vliegwiel te zijn om dit bedrijventerrein langzaam te trasnformeren naar een woon-werkgebied. De 
gemeente anticipeert hier al op door het bestemmingsplan te wijzigen en het makkelijker te maken om 
bestemmingen te kunnen wijzigen van werken naar wonen. Er is een lijst met potentiele posities waar 
Jutphaas Wonen wellicht in kan participeren en waar in 2018 verder op geacteerd wordt.  
 
Brinkwal 11-15   
Vanuit de gebiedsontwikkeling MooiMerwestein is contact ontstaan met de eigenaar van Brinkwal 11-15, dit 
vastgoed bevindt zich naast onze woningen aan de Brinkwal 7-9. De eigenaar is bezig met een zoektocht 
naar transformatie, doorgaand exploiteren als kantoor of sloop-nieuwbouw naar woningen. Hier is kort naar 
gekeken, maar de eigenaar heeft voorlopig de keuze gemaakt om zelf de variant sloop-nieuwbouw te 
verkennen.  
 
Meerwal: 2 kantoren  
Vanuit de gemeente is informatie verstrekt over 2 kantoren waarvoor plannen zijn ingediend om deze te 
transformeren naar woningen. Wij hebben ons gemeld bij de eigenaar en aangegeven interesse te hebben 
voor turn-key afname of koop van de kantoren. Vooralsnog is hierop niet gereageerd.  
 
Bedrijvenpark Rijnhuizen  
In september heeft Van Wijnen 9 kantoorgebouwen aangekocht met als doel deze te transformeren naar 
woningen. Er is contact gelegd om onze interesse om sociale huurwoningen af te nemen, maar vooralsnog 
zitten deze niet in het plan. We hopen dat de gemeente de aangekondigde regel dat bij een project met meer 
dan 100 woningen ook 30% sociaal moet zijn, aan de ontwikkelaar op kan leggen waardoor er alsnog een 
kans bestaat dat we in gesprek gaan met Van Wijnen. 
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Marconibaan 5-55:  
In december zijn wij door PNB Paribas benaderd om een indicatief bod uit te brengen op deze 2 
kantoorpanden. Na een kort  onderzoek naar de locatie, de gemeente en reeds globaal uitgewerkte schetsen 
van de mogelijkheden, hebben wij eind december een indicatief bod uitgebracht. Begin 2018 vernemen wij 
een reactie hierop.  
 
Nieuwbouw 
 
Locatie politiebureau centrum  
Met Monviso Vastgoed is een intentieovereenkomst gesloten voor de locatie van het huidige politiebureau in 
het centrum van Nieuwegein. 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 voor ons om 
de afname van ongeveer 80 verhuureenheden. De eerste plannen zijn aan de gemeente gepresenteerd en 
wij laten nu een eerste kostenverkenning uitvoeren. Voorlopig is dit project nog niet concreet omdat de 
gemeente Nieuwegein bezig is de locatie te verwerven en er eerst duidelijkheid moet komen over een andere 
vestiging voor de (regionale) politie.  
 
Tenslotte is te vermelden waard dat er contact is gelegd met Wonam, een ontwikkelaar die ook in 
Nieuwegein actief is op het gebied van verwerven van kantoorlocaties met als doel deze te slopen en nieuwe 
woningen te realiseren. Zij zien mogelijkheden om op locaties zowel sociaal als vrije sector huurwoningen te 
realiseren en dan kunnen wij het sociale deel afnemen. 
 
Locatie parkeerplaats ziekenhuis: financiële haalbaarheid onderzoeken 
Een parkeerplaats van het St. Antonius Ziekenhuis kan mogelijk voor tijdelijke huisvesting geschikt gemaakt 
worden. In verband met de toenemende druk in 2016 om meer vergunninghouders te huisvesten, was het 
idee om deze locatie te ontwikkelen voor deze doelgroep. Door de tijdelijkheid van deze locatie is gebleken 
dat dit voor Jutphaas Wonen financieel niet haalbaar is. Ook is in het 1e trimester 2017 de druk om 
vergunninghouders te huisvesten afgenomen.  

 
Holterschans   
Deze locatie heeft al eerder op onze lijst met mogelijkheden gestaan. Het betreft een kantoorlocatie waarvan 
het kantoor gesloopt wordt en er ca. 25 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Er is nu rechtstreeks 
contact ontstaan met de eigenaar, maar deze ziet vooralsnog meer mogelijkheden in verkoop en/of vrije 
sector huurwoningen. 

 

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 2017. In paragraaf 
5.3 gaan wij in op maatregelen die de doorstroming mogelijk bevorderen.  

5.1 Mutatiegraad   
De mutatiegraad over 2017 is 4,4%. Dit is exclusief het Gemeenschappelijk Wonencomplex (GW). Met dit 
complex erbij komt de mutatiegraad uit op 6,1%. Dit is een daling van 1 % ten opzichte van 2016.  
 
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.  
 



   
 

32 
 

 
 
 
Bron: Jutphaas Wonen 

5.2 Opzeggingen en toewijzingen    
Wij hebben in 2017 113 opzeggingen ontvangen, waaronder 7 zelfstandige – en 20 onzelfstandige  
wooneenheden die in het GW gesitueerd zijn. Dit zijn 13 opzeggingen minder dan in 2016. Er zijn in 2017 in 
totaal 101 huurcontracten afgesloten.  
 
Conform de Europese regelgeving hebben wij 90% van onze sociale huurwoningen toegewezen aan 
woningzoekenden met een laag inkomen (inkomen < € 36.165). Dit moet minimaal 80% zijn. 5% is 
toegewezen aan inkomensgroepen met een inkomen tussen € 36.165 en € 40.349. 5% hebben wij 
toegewezen aan huishoudens met een inkomen boven € 40.349.  
 
Er zijn 64 sociale huurwoningen aangeboden via het Regionaal Woningruimteverdeelsysteem. 25 woningen 
zijn toegewezen door middel van coöptatie. De overige toewijzingen zijn als volgt verdeeld: 4 keer woningruil, 
twee woningen zijn toegewezen aan taakstellergezin (totaal 10 personen), 2 woningen aan Fokuskandidaten, 
2 woningen via Beter Wonen en 2 dmv bemiddeling.  
 
Reacties en aanbiedingsgraad 
Via woningnet zijn 64 sociale huurwoningen ter verhuur aangeboden, hier zijn in totaal 9724 reacties 
opgekomen. Dit is gemiddeld 152 reacties per woning.  
 
De meeste reactie zijn op een lotingwoning aan de Villawal gekomen, in totaal hebben hier 1.094 
woningzoekende op gereageerd. Sinds de start van het lotingsysteem is dit nog niet eerder voorgekomen. 
Deze 3 kamerwoning met een netto huurprijs van € 592,95 is uiteindelijk toegewezen aan een 2 persoons 
jongerenhuishouden na een wachttijd van 6,5 jaar.  Het minst aantal reactie, in totaal 38,  waren op een 4 
kamerflat met een huurprijs van € 684,96 aan het Wenckebachplantsoen. Deze woning is toegewezen aan 
een gezin.  

 

Jutphaas Wonen heeft in 2017 4 woningzoekenden met aow-gerechtigde leeftijd gehuisvest. Slechts 1 in een 
specifiek voor ouderen bestemde woning, 2 in een gelijkvloerse woning en 1 in een eengezinswoning. De 
gemiddelde wachttijd was 10,2 jaar. 
 

Wij hebben 14 jongeren (< 29 jaar) gehuisvest in niet specifiek voor jongeren bestemde woningen. De 
gemiddelde wachttijd was 7,2 jaar. 
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De via woningnet aangeboden woningen zijn gemiddeld 4 keer aangeboden voor acceptatie.  Een 4 kamer 
eengezinswoning aan de Havezatedrift is 20 keer aangeboden voor acceptatie.  Deze woning is vaak 
geweigerd omdat de vertrokken huurder veel aan de woning had aangepast en potentiele huurders deze niet 
voor veel kosten wilden overnemen, zoals de bewoner graag wilde. Na een groepsbezichtiging met tien 
woningzoekenden is de woning alsnog geaccepteerd.  

 

5.3 Doorstroommaatregelen  
 
Eén van onze speerpunten is het stimuleren van de doorstroming door het bieden van een wenkend 
perspectief aan senioren. Zo kunnen er woningen vrij komen voor  de vele (jonge) gezinnen die in 
Nieuwegein zoeken naar een passende woning. De kleinere woningen of appartementen van deze (jonge) 
gezinnen komen vrij voor starters waardoor er een verhuisketen ontstaat.   
 
Voor senioren die bij ons huren zijn er drie maatregelen die hun kunnen stimuleren om te verhuizen als ze dit 
willen: 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. Naast onze eigen dagelijkse communicatie met 
huurders over doorstroommaatregelen, is in 2017 vooral ingezet op de communicatie over de verschillende 
maatregelen via de verhuisadviseur.  
 
 
Activiteiten 2017 
 

Doorstroming bevorderen Doel bereikt? 

-  Evaluatie pilot verhuisadviseur   √ 

- Communicatie  voor het stimuleren van de doorstroming. √ 

 
√ = uitgevoerd  
 
 
Evaluatie Verhuisadviseur  
In  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. Begin 2017 is besloten om de verhuisadviseur ook in 2017 in te zetten. In de 2e helft van 
2017 is een evaluatie van de resultaten uitgevoerd. Voor huurders van Jutphaas Wonen zijn 11 
begeleidingstrajecten uitgeveord. De doelstellingen die van te voren waren gesteld zijn gehaald.  In 2018 zal 
de verhuisadviseur wederom actief zijn. De opdrachtgevers hebben de verhuisadviseur nieuwe doelstellingen 
en verbeterpunten meegegeven. In 2018 wordt gekeken of de doelstellingen zijn gehaald en of de opdracht 
voortgezet wordt.  
 
Communicatie om doorstroming te bevorderen 
Om meer bekendheid te geven aan de verhuisadviseur, is naar de  huurders van de drie corporaties die 
gebruik kunnen maken van  de verhuisadviseur, een brief en folder over de verhuisadviseur verstuurd. Dit 
heeft geleid tot meer aanvragen voor advies. Deze brief is door Jutphaas Wonen alleen naar oudere 
huurders gestuurd die nu een eengezinswoning hebben. Afgesproken is dat in 2018 ook ouderen met een 
kleinere woning gebruik kunnen maken van de verhuisadviseur, en dat ook zij een brief ontvangen.  
 

6. Wooninitiatieven ontplooien  
 
Onze kerntaak is het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen. 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 maatregelen voor deze groepen, 
willen wij hun kansen op de woningmarkt verbeteren.  



   
 

34 
 

 
 
Activiteiten 2017 
 

Wooninitiatieven ontplooien Doel 
bereikt? 

Secundaire doelgroep  

• Monitoren aanbod secundaire doelgroep  √ 

Ouderen  

• Woningtoewijzing verzorgd wonen, samen met gemeente definitief maken.  x 

• Afspraken maken met gemeente over financiering (complexgewijze) aanpassingen x 

• Aanpassingen voor woningen voor verzorgd wonen concretiseren  x 

Perspectief bieden aan mensen met een zorgvraag  

• Woningen beschikbaar stellen voor maatschappelijke opvang. Monitoren van het 
aantal woningen. 

√ 

Huisvesten van statushouders  

• Een bijdrage leveren aan de taakstelling voor het  huisvesten van statushouders √ 

 
√ = uitgevoerd x = (nog) niet uitgevoerd 

 

6.1 Monitoren aanbod secundaire doelgroep  
Jutphaas Wonen heeft in 2017 37 huishoudens van de secundaire doelgroep gehuisvest: 15 
éénpersoonshuishoudens en 22 meerpersoonshuishoudens. Dit is 36% van het totaal aantal beschikbaar 
gekomen woningen. 44% van de woningen die beschikbaar zijn gekomen voor verhuur zijn toegewezen aan 
1 persoonshuishoudens met een laag inkomen.  

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.  
Eerder in 2017 is door Jutphaas Wonen en Lister gezamenlijk  besloten om (kinder) feestjes niet meer toe te 
staan in De Wenck in verband met de vele overlast klachten. Hierdoor is het aantal klachten over 
geluidsoverlast door feestjes gestopt. In 2018 wordt gekeken of de ontmoetingsruimte meer kan fungeren als 
een buurthuis, mogelijk met medewerking van de gemeente.  

6.3 Ouderen  
Het aantal 75+-huishoudens zal in 2040 ongeveer drie keer zo groot zijn als nu (bron: Primos 2016). Deze 
ontwikkeling leidt tot een toenemende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen. Jutphaas Wonen wil 
een bijdrage leveren aan de behoeften van de groeiende groep ouderen. Het doel is om deze groep mensen 
zolang mogelijk zelfredzaam te laten zijn.  
 
Verzorgd Wonen 
Veel ouderen die voorheen in een verzorgingstehuis kwamen, moeten nu in hun eigen woning 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.  
 
Voor het proefproject Verzorgd Wonen voor het Wenckebachplantsoen is in 2017 gewerkt aan het realiseren 
van een zorgpost in samenwerking met Zorgspectrum. Hiervoor moest een omgevingsvergunning verkregen 
worden en een aangepaste huurovereenkomst gemaakt worden. Uiteindelijk was het wachten op het 
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vrijkomen van een 2-kamerpappartement op het Wenckebachplantsoen. Dit duurde een aantal maanden. 
Uiteindelijk is de huurovereenkomst voor de zorgpost per 12 januari 2018 ingegaan.  
In 2018 wordt het Verzorgd Wonen verder uitgewerkt door de toewijzing van de woningen te regelen. 
Hiervoor zijn wij afhankelijk van de gemeente. Zij zijn nog bezig met het bepalen van de voorwaarde om een 
indicatie te kunnen krijgen voor Verzorgd Wonen en wie deze indicaties gaat afgeven. In verband met het 
herorganiseren van de sociale wijkteams, heeft dit vetraging opgelopen. Verder moeten er een  aantal 
aanpassingen in het gebouw te realiseren, zoals automatische duren op een antal galerijen. Voor de subsidie 
voor deze dueren wordt begin 2018 een aanvraag bij de gemeente ingedienden kunnen de aanpssingen 
worden geconcretiseerd.  
 

6.4 Perspectief bieden aan mensen met een zorgvraag  
In 2017 zijn 2 woningen verhuurd via Beter Wonen. Naast de afspraken om via Beter Wonen woningen 
beschikbaar te stellen voor de maatschappelijke opvang, krijgt Jutphaas Wonen ook aanvragen via andere 
organisaties voor woningen voor mensen uit instellingen. Met één organisatie die pleekkinderen opvangt, is in 
overleg met de gemeente, afgesproken dat wij  hier een woning voor beschikbaar stellen. In 2017 is hier nog 
geen gebruik van gemaakt.  

Samen met Gemeente Nieuwegein wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor concepten als de Pitstop 
en Kamers met Kansen. Dit zijn concepten waarbij jongeren een combinatie van woonruimte, opleiding of 
werk en begeleiding wordt geboden. Dit wordt in 2018 verder onderzocht.  

6.5 Huisvesten van vergunninghouders  
De taakstelling voor Nieuwegein voor 2017 was het huisvesten van 77 vergunninghouders (155 in 2016).  
In de eerste paar maanden van 2017 heeft Jutphaas Wonen een aantal woningen aangeboden aan 
gemeente Nieuwegein voor de huisvesting van vergunninghouders. Gemeente Nieuwegein heeft 
aangegeven hier geen kandidaten voor te hebben. Dit komt omdat Gemeente Nieuwegein per 1 juli complex 
Luifelstede  gereed heeft voor kamergewijze verhuur aan statushouders. In 2017 zijn er in Nieuwegein 127 
statushouders gehuisvest. Hiermee is ook al  aan de taakstelling voor de 1 helft van 2018 voldaan. In de loop 
van 2017 is de behoefte verschoven naar grotere woningen in verband met gezinsherenigingen. Jutphaas 
Wonen heeft in 2017 10 statushouders gehuisvest. Het gaat hier om 2 woningen aan twee gezinnen van 5 
personen.  

6.6 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. 

22 wooneenheden voor 
Humanitas DMH 

In het Gemeenschappelijk Wonenproject in Fokkesteeg zijn 21 zelfstandige wooneenheden 
bestemd voor cliënten van Humanitas DMH 

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 
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In 2017 heeft Jutphaas Wonen 15 woningzoekenden met een urgentie gehuisvest. De urgenties zijn als volgt 
verdeeld. 
 

• 6 x Medisch  

• 1 x Sociale/dakloos  

• 1 x Gedupeerde  

• 1 x Stadsvernieuwing 

• 2 x Hardheidsclausule   

• 1 x Sociale financieel 

• 2 x Beter Wonen  

• 1 x Sociale relatiebeëindiging  
 

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 2018 al een woningvoorraad te hebben met gemiddeld een energielabel B. 
 
Activiteiten 2017 
 

Kwaliteit woningvoorraad Doel 
bereikt? 

Verduurzaming   

• 102 woningen aanpassen tot energielabel B  √ 

• Onderzoek mogelijkheden nul op de meter woningen via een pilot.  √ 

• Onderzoeken op welke wijze we zonnepanelen op woningniveau of complexniveau 
kunnen aanbieden. 

√ 

 
√ = uitgevoerd 

7.1 Klachten- en mutatieonderhoud   
Het budget voor klachtenonderhoud is in 2017 met ongeveer 17% overschreden. Halverwege 2017 is het 
dagelijks onderhoud (waaronder het klachten- en mutatieonderhoud en de serviceabonnement) uitbesteed 
aan Van Dillen. Zij verzorgen zowel de intake als de (coördinatie van) de uitvoering. De kosten van de intake 
kwamen tot half juli ten laste van de loonkosten van JW. Door de uitbesteding, zijn deze kosten nu verwerkt 
in de afkoop zoals met Van Dillen afgesproken en komen nu tot uitdrukking in het klachtenonderhoud.  
 
In 2017 hebben wij voor ruim € 200.000 aan mutatieonderhoud uitgegeven. Hoewel het aantal mutaties nog 
nooit zo laag is geweest, zijn de kosten ruim boven het budget uitgekomen. Uit een analyse blijkt dat we van 
de 113 mutaties bij circa 25 woningen (ruim 20%)  ongeveer € 5.000,-- per mutatie hebben uitgegeven. Van 
deze 25 woningen is een groot deel langdurig bewoond geweest, met veel zelfaangebrachte voorzieningen of 
achterstand in onderhoud aan binnenzijde woning en/of tuin. Enerzijds hebben wij hierdoor veel kosten, het 
biedt ons ook de mogelijkheid om de woningen kwalitatief weer omhoog te brengen naar onze standaard. 
 
De kosten voor contractonderhoud zijn iets onder het budget uitgekomen.  
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7.2 Planmatig onderhoud 
 
Meerjarenonderhoudsraming  
In 2016 heeft een extern bureau heel ons woningbezit geinspecteerd conform de NEN 2767. 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. Later 
in het jaar is het gewenste kwaliteitsniveau bij de portefeuillestrategie bepaald. Op basis hiervan zijn alle 
geplande onderhoudsmaatregelen herijkt, hoeveelheden gecheckt en waar nodig aangepast en prijzen 
geactualiseerd. Op basis daarvan is de begroting voor 2017 samengesteld, waarbij bij een aantal complexen 
extra verduurzamingsmaatregelen zijn toegevoegd. Dit laatste geldt ook voor de jaren 2018 en 2019. 
 
Vanuit 2016 hadden we nog 2 posten die qua uitvoering in 2017 afgerond zijn, waardoor we een deel van het 
betreffende budget in 2017 verantwoord hebben. Extra spannend was dat we bij 1  project te maken kregen 
met een faillissement, met de nodige gevolgen voor bewoners en voor ons. Gelukkig hebben we het project 
met onderaannemers kunnen afronden.  
 
Uitgevoerde planmatige werkzaamheden 2017  
Bijna alle geplande onderhoudswerkzaamheden zijn in 2017 ook daadwerkelijk aanbesteed en uitgevoerd. 
Een uitzondering is een kleine post bij de Torenflats om niveauverschillen op te lossen en het vervangen van 
de dakbedekking op 1 woonblok aan de Ten Baanstraat. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 
het eerste kwartaal uitgevoerd en opgeleverd.  
 
Hieronder volgt een toelichting op de verrichte werkzaamheden in 2017: 
 
Complex 3: Torenflats – In de afgelopen jaren zijn 6 van de 8 liften al eerder geheel gereviseerd, dit jaar 
waren de laatste 2 aan de beurt. De opdracht hiervoor is verstrekt, 1 lift is geheel uitgevoerd, de 2e wordt nu 
gereviseerd. De oplevering heeft in december plaatgevonden.  
Verder was er nog een kleine post opgenomen voor het opheffen van niveauverschillen bij de liften en het 
verbeteren van het afschot van balkons. Dit laatste is bij 2 woningen uitgevoerd, de uitvoering van het 
opheffen van de niveauverschillen is in 2017 voorbereid en wordt uitgevoerd in 2018.  
 
Complex 4: Zuilenstein, 92 woningen – De opgenomen post voor 2017 bestaat uit het vervangen van 
dakbedekking op enkele daken van bergingen. Deze werkzaamheden zijn opgeleverd.    
 
De overlooppost bestaat uit de nog niet afgeronde opdracht van A3 Hoogland uit 2016. Net voor afronding 
van het project, in februari 2017, is A3 Hoogland helaas failliet gegaan. Financieel gezien hebben wij er geen 
schade van gehad, voor bewoners is het wel een vervelende periode geweest. Het werk is nu afgerond door 
de 7 onderaannemers, zij hebben van ons rechtstreeks opdracht gekregen het werk af te ronden. In het 2e 
kwartaal zijn de laatste opleverpunten afgewerkt.  
 
Complex 5: Batau Zuid, 102 woningen – Onder de condities zoals in 2016 de eerste 100 woningen in deze 
wijk verduurzaamd en geschilderd zijn, heeft de firma Van Dillen de opdracht voor de volgende 102 woningen 
ook opgepakt. Daardoor kon er min of meer aansluitend aan de afronding van het 1e project in 2016, in 
februari 2017 gestart worden met dit project.Eind mei is het project opgeleverd. De besteding blijft ruim onder 
de begroting, enerzijds omdat de begroting van 2017 al opgesteld was terwijl de aanbesteding van de 1e 100 
woningen in 2016 nog niet bekend was. Anderzijds heeft niet iedereen meegedaan met het isoleren van 
daken aan de binnenzijde van de woning, waardoor minder geld is uitgegeven. Gevolg hiervan is wel dat 
deze woningen nog een label C hebben en geen label A. 
 
Naast deze grote opdracht staat er ook nog een post gereserveerd voor herstel tegelwerk in badkamers. 
Deze post is gebruikt als vanuit het reparatieverzoek blijkt dat er een gedeelte van een wand vervangen moet 
worden en de kosten van herstel oplopen.  
 
Een andere post om vloeren van bordessen te herstellen bleek op advies van een deskundige niet nodig.   
 
Complex 6: Doorslag – Voor 2017 stond reiniging en herstel/vervanging van de mechanische ventilatie op de 
begroting. Er is een advies opgevraagd waaruit bleek dat reiniging van de kanalen wel nodig was evenals 
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vervanging van de ventilatie-unit, maar we hebben besloten de post door te schuiven naar 2018. In 2018 
staat namelijk al een schilderbeurt gepland met verdere verduurzamingsmaatregelen en daar is mechanische 
ventilatie een belangrijk onderdeel in. 
 
Complex 8: 25 eengezinswoningen aan de Vestes, Fokkesteeg – Bij deze woningen is schilderwerk 
uitgevoerd en zijn goten vervangen.  
 
Complex 10: 2 eengezinswoningen aan Muiderschans 36 en 40 – Deze 2 bewoners hebben zich in 2016 
aangemeld voor de pilot om hun woning energieneutraal te maken. In 2016 is er een advies uitgebracht op 
basis van het energie gebruik van de bewoners en het advies is uitgebreid met de bewoners besproken. 
Begin 2017 zijn de voorbereidingen getroffen en is opdracht verstrekt voor de uitvoering. Met de bewoners 
zijn de garanties, waaronder de woningen Nul op de Meter worden gemaakt, besproken en vastgelegd. De 
werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.  
Nu wordt het systeem gemonitord en de bewoners kunnen zit zelf ook volgen op een tabblad of app op hun 
telefoon. De bewoners gaan ervaring opdoen met het gebruik van het systeem gebaseerd op een 
warmtepomp, een voorraadvat voor warm water, een instantheater om het voorverwarmde water verder op te 
warmen en zonnepanelen op het dak. De woningen maken dan geen gebruik meer van de stadsverwarming. 
Wij zijn uiteraard benieuwd of hiermee Nul op de Meter gehaald gaat worden en of dit idee toepasbaar is voor 
de rest van ons bezit.  
 
Complex 12: 2 eengezinswoningen aan Kerkstraat 2 en 32 – Hiervoor geldt hetzelfde als de 2 woningen aan 
de Muiderschans, deze 2 woningen zijn in mei met hetzelfde systeem naar Nul op de Meter gebracht. Deze 
bewoners hebben straks geen gasaansluiting meer en gaan elektrisch koken. Ook dit systeem gaat een jaar 
gemonitord worden en bewoners gaan ervaring opdoen in het gebruik. Er is subsidie aangevraagd en 
toegekend voor de warmtepompen, deze is inmiddels uitgekeerd.  
 
Complex 13: eengezinswoningen aan de Van Reeslaan – Bij deze woningen is de dakbedekking op het 
ronde dak vervangen. Hiervoor is bij BDA advies opgevraagd en we hebben ook onderzocht of het zinvol is 
om de dakisolatie verder te verbeteren. Het verbeteren / verhogen van de isolatie bood geen 
noemenswaardige verbetering in de energieprestatie van de woningen, dus het huidige isolatiepakket is 
gehandhaafd. De werkzaamheden zijn net voor de bouwvakvakantie opgeleverd.  
 
Complex 16: Schermerhornpark – Bij dit complex is straatwerk opgenomen. Er is een offerte opgevraagd, 
opdracht gegeven en de werkzaamheden zijn opgeleverd.      
 
Complex 17: Ten Baanstraat, 30 eengezinswoningen – Hier is ook de dakbedekking van het ronde dak 
vervangen. Op basis van advies van BDA zijn 2 woonblokken uitgevoerd, de laatste wordt in 2018 
uitgevoerd. Reden is dat het ronde dak voor de dakdekkers te glad werd waardoor gevaarlijke situatie konden 
ontstaan vanwege dauw/hoge vochtigheid.   
 
Complex 21: Gemeenschappelijk Wonen – In de begroting is een post opgenomen voor het schoonmaken 
van de kunststof kozijnen en dakkapellen. Er is gekozen om een extra waxlaag aan te brengen ter 
bescherming van het kunststof. Dit was niet voorzien, waardoor het budget met € 16.000 overschreden is.    
 
Complex 22: Brinkwal – Voor 2017 is een post opgenomen om de betonnen borstweringen schoon te maken. 
Hiervoor is offerte opgevraagd en opdracht verstrekt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd.  
 
De overlooppost uit 2016 bestond voor het grootste deel uit een opdracht aan Stedin om de 25 bewoners  
van een individuele elektrische aansluiting te voorzien. Er werd ook nog een post van Eneco verwacht voor 
de aansluitingen van de stadsverwarming, maar dat is nu anders opgelost, waardoor minder besteed is dan 
verwacht.   
 
Complex 23: Einsteinbaan – Voor 2017 was voor dit complex niets begroot maar we kregen richting het einde 
van 2016 te maken met een liftstoring die qua herstel onvoorzien was. De kosten zijn in 2017 geboekt en in 
dit overzicht opgenomen.   
 
Complex 24: Bakenmonde – Voor dit complex was in 2017 niets begroot. De kosten die nu gemaakt zijn 
hebben betrekking op werkzaamheden ter ondersteuning bij 2 woningen waar de plafonds in de woning 
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vervangen zijn vanwege geluidsklachten. Het vervangen van de plafonds is voor rekening van de aannemer, 
maar de kosten van verhuizing en tijdelijke opslag zijn in dit overzicht meegenomen.  
Verder zijn ook de kosten van het aanbrengen van tussenmeters voor de elektra opgenomen. Dit is nodig om 
de servicekosten goed te kunnen splitsen. 
 
Nagekomen interieuraanpak – Voor een 20-tal woningen is een interieuraanpak opgenomen in de begroting. 
Op basis van klachten en inspectie in een woning kan deze post besteed worden voor het vervangen van 
keukens, toiletruimten en badkamers. Voorwaarde is dat de technische levensduur is verstreken en er 
technische klachten zijn waarbij de kans op vervolgschade groot is. Dit kan zowel via klachten als bij mutaties 
aan de orde komen. In 2018 zijn 18 keukens, 7 badkamers, 3 toiletten en bij 2 woningen het zachtboard 
plafond vervangen.  
 
Asbestonderzoek en sanering – Deze post is besteed aan onderzoek van asbestverdachte materialen en, in 
geval van aanwezige asbest, de sanering. De besteding is (gelukkig) beperkt gebleven. 
 
Advieskosten t.b.v. het dagelijks en planmatig onderhoud – In deze post zijn de jaarlijks terugkerende kosten 
opgenomen voor INNAX inzake het verwerken van verbeteringen, afmelden en bijhouden van de 
energielabels van ons woningbezit. Ook zijn de 2 woningen aan de Kerkstraat voorzien van een nieuw label 
(nodig t.b.v. subsidie aanvraag). De premie voor de CAR-verzekering is ook uit deze post betaald.  
Ook zijn de kosten van advies voor BDA voor de complexen 13 en 17 (vervangen dakbedekking) 
opgenomen. In de loop van 2017 heeft Innax ook opdracht gekregen om advies uit te brengen voor mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen bij de complexen 2 (Jutphaas oudbouw), 3 (Torenflats), 5 (Batau 
meergezinswoningen in VvE’s) en 6 (Doorslag, eengezins- en meergezinswoningen). Daarnaast heeft 
In2Ecobuildings (van het concept bij de 4 NOM woningen complex 10-12) ook een advies gegeven op welke 
wijze de Torenflats (complex 3) naar NOM gebracht kan worden. 
 
Bijdragen planmatig onderhoud VvE’s – Jutphaas Wonen participeert en beheert een flink aantal VvE’s. Het 
noodzakelijke onderhoud aan onze huurwoningen die deel uitmaken van deze VvE’s is niet opgenomen in 
onze meerjarenbegroting. Elke VvE heeft 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 2017 waren er ruim 600 leden van het Jutphaas Plus serviceabonnement. Dit aantal is de 
afgelopen jaren stabiel. De reparaties via het serviceabonnement zijn nu ook afgekocht bij de firma Van 
Dillen. De inkomsten van het serviceabonnement worden nu 1 op 1 aan Van Dillen doorgezet. Hiermee is 
deze post dan ook afgekocht. Hier was in de begroting 2017 nog geen rekening mee gehouden. Dit is dan 
ook ten dele de verklaring van de overschrijding van het budget. De andere reden is dat er in de 1e helft van 
2017 meer meldingen en meer kosten per melding zijn gemaakt dan voorgaande jaren.    

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 A/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 2017 was om 102 woningen in de wijk Batau naar minimaal een energielabel A of B te 
brengen. Voor ruim ruim 60 woningen is dat gelukt. Ruim 30 bewoners wilden om diverse redenen geen 
dakisolatie laten aanbrengen.  
  
Verder zijn als pilot 4 woningen (zie beschrijving bij complex 10 en 12 bij paragraaf 7.2) naar Nul-op-de-Meter 
gebracht op basis van installatietechniek. Deze woningen zijn ook opnieuw afgemeld,  waarbij 1 woning zelfs 
een energie-index heeft van 0,00.   
 
Eind 2017 hebben we een gemiddelde energie-index van 1,48. Ons streven is om in 2018 op 1,40 uit te 
komen waarmee onze woningvoorraad gemiddeld op label B uitkomt. Daarmee is de doelstelling om in 2021 
op gemiddeld label B uit te komen al behaald. In 2017 is verder onderzoek gedaan naar de wijze waarop we 
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woningen met de hoogste energie-indexen energetisch kunnen verbeteren. Dat heeft zich vertaald in 
maatregelen voor een kleine 200 woningen in 2018 en 142 woningen in 2019. De wens is om vervolgens 
aanvullende maatregelen te treffen voor de 4 Torenflats, elk jaar 1 flat. De prognose is dan dat we in 2023 
een gemiddelde energie-index van 1,13-1,17 hebben voor ons bezit, wat overeen komt met gemiddeld label 
A. 

 
We zijn in 2017 ook gestart met een verkenning naar de mogelijkheden voor het toepassen van 
zonnepanelen. Concreet voor toepassing van een 2-tal complexen in 2018, maar we stellen een 
beleidsdocument op die dan als basis dient voor het toepassen van zonnepanelen 
 
De eerste invuloefeningen voor de routekaart 2050 die vanuit Aedes is verstrekt, zijn inmiddels ook 
uitgevoerd. In 2018 krijgt dit een vervolg en moet uitmonden in een plan van aanpak, waarin eerder 
uitgebrachte adviezen, ervaringen met de 4 NOM-woningen, andere ervaringen en het beleidsdocument 
zonnepanelen in worden verwerkt.  
 
Op regionaal niveau wordt met de corporaties in de provincie Utrecht gewerkt aan het opstellen van een 
duurzaamheidsvisie, in het 1e kwartaal van 2018 wordt deze afgerond en kan elke corporatie deze gebruiken 
voor de vertaling naar haar eigen strategische, tactische en operatienele doelstellingen.  
 
Tenslotte heeft er in novemer een raadsinformatieavond plaatgevonden, waarbij de raad door de corporaties 
is bijgepraat over de stand van zaken in haar bezit, de doelstellingen op korte en langere termijn. We zien het 
belang om doelstellingen op verduurzamingsgebied te bundelen, omdat de oplossingen het vastgoed 
overstijgen en we meer naar een wijk/gebiedsaanpak moeten gaan waar we met verschillende partijen 
samen moeten werken om te komen tot een CO2 neutrale stad. Contacten met Stedin en Eneco en andere 
partijen worden nu gezocht. 
 

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, zoals 
de buren en anderen die gebruik maken van de woonomgeving of het gevoel van veiligheid.  
 
 
Activiteiten 2017 
 

Wonen zonder ergenis Doel 
bereikt? 

• Samenwerking met het interventieteam Lokaal PGA, afdeling CMPG van Gemeente 
Nieuwegein en Buurtbemiddeling voor het terugdringen van overlast.  

√ 

• Herzien verantwoording wijknetwerken √ 

• Stopzetten spreekuren Torens en Bakenmonde √ 

• Investeren in aanpassing trap en nooduitgang van de Einsteinbaan √ 

• Investeren in camera’s Hoornseschans √ 

 
√ = uitgevoerd x = (nog) niet uitgevoerd 

 

8.1 Extreem Woonoverlast Team, CMPG, L-PGA  en Buurtbemiddeling  
 
Om de overlast aan te pakken hebben wij in 2017 vooral ingezet op snelle acties. Bij overlastmedlingen volgt 
binnen enkele dagen een contact met veroorzaker en melder(s). Deze contacten  bestonden vnl uit 
brieven/mails, huisbezoeken of telefonisch contact door Jutphaas Wonen en/of wijkagent en/of hulpverelener. 
Dit kost veel capaciteit maar heeft op termijn meer effect. Dit is enkel mogelijk met de juiste stakeholders en 
de bereidheid om samen met ons snel te acteren. Indien een adres structureel overlast veroorzaakt ondanks 
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de interventies, dan wordt dit adres aangemeld bij het casusovereleg woonoverlast van de gemeente. Deze 
casus wordt multidisciplinair beoordeeld en hier wordt met alle betrokken instanties een plan van aanpak 
gemaakt. Dit plan van aanpak wordt geëvalueerd en eventueel opgeschaald naar bv CMPG of L-PGA of 
afgeschaald naar de sociale wijkteams.  
 
Voor extreme adressen (dit kunnen gezinnen maar ook individuele personen zijn) wordt de casus aangemeld 
bij het CMPG (Complexe Multi Probleem Gezinnen) van de gemeente Nieuwegein. Deze aanmelding is 
alleen mogelijk indien er problemen zijn op meer dan drie leefgebieden (gezin, gezondheid, scholing, werk, 
financiën, huisvesting, overlast, politie en/of justitie). Voor een aangemeld gezin worden overleggen gepland 
met alle betroken partijen. Al deze betrokken partijen hebben de intentie om de bewoners van dit adres te 
helpen en dusdanige condities te bieden dat gedragsverandering mogelijk is. Binnen het CMPG kunnen 
individuele personen opgeschaald worden naar het L-PGA (Lokaal Persoons Gebonden Aanpak) indien 
sprake is van criminele activiteiten. Het Openbaar Ministerie en het Veiligheidshuis leiden dan deze 
overleggen en zijn casusregisseur.  
 
Gezien de nieuwe privacywetgeving, de nog altijd in ontwikkeling zijnde sociale wijkteams en (hierdoor) 
andere inzichten, gaat Jutphaas Wonen op verzoek van de gemeente deelnemen aan een projectgroep ter 
verbetering van de communicatie en samenwerking van deze “zorg/overlast”overleggen. De uitkomst van 
deze ontwikkelingen moeten in de eerste helft van 2018 in de bedrijsprocessen van de diverse instellingen 
geïmplementeerd worden. 
 
Wij hebben in 2017 9 casussen bij het CMPG lopen. Hiervan zijn 5 casussen in de loop van het jaar 
afgeschaald naar sociale wijkteams. Bij het casusoverleg woonoverlast zijn 6 adressen van Jutphaas Wonen 
behandeld. 3 zijn dossiers gesloten en/of afgeschaald. . 
 
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  2017 hebben wij zeven adressen bij  buurtbemiddelling gehad.  

8.2 Overlastmeldingen  
 
De consequenties van de veranderde wetgeving bij de transitie van wonen en zorg worden zichtbaar. Waar 
vroeger mensen met een psychiatrische achtergrond woonbegeleiding kregen of in een beschermd wonen 
project zaten, zijn deze mensen nu veelal op zichzelf aangewezen. De ambulante woonbegeleiding is minder 
door bezuiniging en werkdruk. Juist voor deze kwetsbare mensen heeft dit gevolgen. Medicatie wordt niet of 
niet juist ingenomen. Dit heeft in de eerste periode niet of nauwelijks invloed op de geestelijke of lichamelijke 
situatie. De terugval komt echter later en kan uitmonden in bijvoorbeeld een psychose met veel 
overlastklachten. Wij merken dat niet alleen aan nieuwe ”bewoners, maar ook de ouder bewoners die al jaren 
bij ons wonen zonder veel problemen, hebben last van de verminderde of  de juiste (hoeveelheid) 
begeleiding. Mede hierdoor zijn de overlastklachten gestegen. 
 

8.3 Reguliere werkzaamheden met betrekking tot wonen zonder ergernis  

 

Samenwerking voor een verzorgde woonomgeving 
De inspecteurs van de afdeling Vastgoed controleren regelmatig  een 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 gecontroleerd  om te kijken of er verbetering is. Vaak is dit het geval. 
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Indien wij gebreken signaleren in de openbare ruimte, geven wij dit door aan het servicenummer  van de 
gemeente. Indien dit niet (goed) opgepakt wordt dan schakelen wij de wijkcoördinator van de gemeente in. In 
overleg met de gemeente/wijkcoördinator 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 is momenteel druk bezig met de pilot projecten Eigenwijks. 
Jutphaas Wonen neemt actief deel aan de wijk Merwestein samen met een procesbegeleider van de 
Gemeente. 
 
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!”  
Vroeg eropaf loopt goed. De bewoners van Nieuwegein zijn goed op de hoogte van de onaangekondigde 
huisbezoeken van de gemeente en de corporatie,  Ook is er een betere bekendheid met de reden van dit 
bezoek. Het enige doel van het bezoek is om te helpen. 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 een paar keer per jaar door een medewerker van de woningcorporatie en een 
medewerker van WIL een onaangekondigd huisbezoek wordt afgelegd bij een huurachterstand van één 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. 
 
Project “Vindplaats Schulden” (VPS)  
Mede dankzij het succes van vroegeropaf is ook in 2017 het project “Vindplaats Schulden” opgetuigd. VPS is 
een samenwerkingsverband van de gemeente (Werk en Inkomen Lekstroom), diverse corporaties, 
nutsbedrijven en enkele andere bedrijven. Iedere instantie geeft maandelijks door of er een achterstand is op 
een bepaald adres. Hier worden geen bedragen doorgegeven. Indien op een adres meerdere achterstanden 
zijn (of structurele achterstanden) dan wordt door de gemeente een huisbezoek afgelegd met dezelfde 
intentie als bij het project vroegeropaf. Door dit project kan de gemeente eerder inspelen op het ontstaan van 
schulden. Inmiddels zijn wij eind 2017 zover dat het convenant ondertekend kan worden en de eerste 
huisbezoeken medio februari 2018 gaan plaatsvinden. 
 
Ook wordt er door de gemeente hard gewerkt aan het project “voorkomen van huisuitzettingen”. 
De gemeente hoopt ook hier in 2018 mee te gaan starten met een nieuw convenant. 

 

8.4 Investeringen in leefbaarheid  
 
Onze huurders moeten zich veilig voelen en samen met andere wijkbewoners ongestoord van hun woning en 
woonomgeving kunnen genieten. De woonomgeving is onderdeel van ons product. Een nette opgeruimde 
buurt maakt de buurt of straat aantrekkelijk. Goed onderhouden openbare ruimte, woning en tuinen hebben 
een positieve invloed op de beleving van de buurt. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
bewoners, woningcorporatie en gemeente en andere partijen die bij de buurt betrokken zijn. Jutphaas Wonen 
zet zich in 2017 in om overlast te voorkomen en verminderen en verloedering en vervuiling tegen te gaan.  
 
 
Herzien verantwoording wijknetwerken  
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Via de wijknetwerken levert Jutphaas Wonen een bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid op die 
gebieden waar de bewoners zelf vinden dat het nodig is. De regie over de financiële verantwoording van de 
wijknetwerken ligt bij Gemeente Nieuwegein. Eind 2017 heeft de gemeente samen met de corporaties 
gekeken naar de verantwoording van de wijknetwerken. Het is voor de corporaties belangrijk dat de 
verantwoording transparant is, omdat de corporaties gecontroleerd worden of investeringen in leefbaarheid 
toekomen aan de huurders. Er zit een verbetering in de verantwoording van de wijknetwerken ten opzichte 
van voorgaande jaren, maar behoeft verdere uitwerking. De gemeente en de corporaties zien er op toe dat in 
2018 de verantwoording van de wijknetwerken verder verbetert.   

Stopzetten spreekuren in complexen de Torens en Bakenmonde 
Een spreekuur in een complex kan bijdrage aan de leefbaarheid doordat de barriere om meldingen te doen 
verkleind wordt. Gezien de afgenomen opkomst tijdens de spreekuren in het afgelopen jaar, zijn de 
spreekuren op de complexen de Torens en Bakenmonde stopgezet. Uiteraard is het mogelijk voor bewoners 
om rechtstreeks bij Jutphaas wonen meldingen te doen.  
 
Investeren in aanpassing trap en nooduitgang van de Einsteinbaan 
De nooduitgang van de Einsteinbaan werd gebruikt als reguliere uitgang door veel bewoners. Dit 
veroorzaakte veel geluidsoverlast door de metalen constructie en het verminderde de veiligheid doordat de 
deur vaak openstond.  Begin 2017 investeerde Jutphaas Wonen in aanpassing van de trap en elektrische 
sleutels voor de nooduitgang, zodat de trap geen geluidsoverlast meer veroorzaakt en de uitgang als officiële 
nevenentree gebruikt kan worden. Hierdoor zijn er geen klachten meer binnengekomen. 

Investeren in camera’s Hoornseschans  
Door diverse calamiteiten en problemen met hangjongeren is besloten om camera’s te plaatsen op de 
Hoornseschans bij de centrale entree van het Gemeenschappelijk Wonen complex en Humanitas. Jutphaas 
Wonen brengt het hoofdsysteem aan. Humanitas plaats camera’s in de fietsenstalling. In september 2017 zijn 
de camera’s geplaatst.    
 

9. Betaalbaarheid   
 
Jutphaas Wonen is er om een bijdrage te leveren aan betaalbaar wonen voor huishoudens met een laag 
inkomen. Daarbij is het belangrijk dat de sociale huurwoningen toekomen aan huishoudens voor wie de 
woningen bedoeld zijn: huurders die een dergelijk laag inkomen hebben dat zij zich geen vrije sector woning 
of koop woning kunnen veroorloven. Zoals eerder in dit hoofdstuk benoemd, is daarbij het toevoegen van 
sociale huurwoningen van groot belang zodat de kans op een betaalbare huurwoning vergroot. Jutphaas 
Wonen blijft zich hiervoor inzetten.Daarnaast zijn in de begroting 2017 zijn een aantal doelstellingen en acties 
geformuleerd om aandacht te besteden aan het vergroten van de betaalbaarheid van onze woningen.  
  
Activiteiten 2017 
 

Betaalbaarheid Doel 
bereikt? 

• Eind 2017 minimaal 1809 sociale huurwoningen in het bezit van Jutphaas Wonen √ 

• Monitoren aantal sociale huurwoningen in de kernvoorraad ( < € 628,76) met als doel 
1306 woningen in de kernvoorraad in 2020.  

√ 

• Monitoren van 95% passendheidsnorm en slaagkansen primaire doelgroep √ 

• Onderzoeken omvang  en effecten van scheefheid samen met gemeente Nieuwegein, 
Mitros en Portaal.  

√ 

 
√ = Doel bereikt / uitgevoerd  
 

9.1 Aantal sociale huurwoningen  
Per 31-12-2017 heeft Jutphaas Wonen 1853 huurwoningen in  bezit inclusief 42 onzelfstandige 
verhuureenheden en 33 vrije sector woningen. Daarnaarst verhuren we nog  13 garageboxen, 7 ateliers en 2 
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sociaal maatschapplijke ruimtes. Er zijn in 2017 3 woningen verkocht, twee vrije sectorwoningen en 1 Vve-
huurwoning.  
 
Jutphaas Wonen heeft op 31 december 2017 1230 woningen met een huur in de kernvoorraad 
(geïndexeerde grens van € 635,05).  

  
Tot en met 31 decmeber 2017 heeft Jutphaas Wonen 98,28% van de nieuwe huishoudens passend 
gehuisvest.  De woning Muiderschans 22 is niet passend toegewezen omdat het een Fokuswoning is. De 
toewijzing valt binnen de 5% marge.      

 
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 33. 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 2017 hebben wij van een woning 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. Sinds 
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 Fokuswoning. 
 
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 € 635,05 verlaagd. Door deze maatregel vergroten wij de kans op een 
betaalbare huurwoning voor de doelgroep. In 2017 had 82% van de door ons aangeboden en verhuurde 
woningen een huur die lager dan of gelijk was aan € 635,05. 61% van het totaal aantal aangeboden 
woningen had een huur die lager was dan € 592,55.   

9.2 Huurverhoging   
Met de invoering van de wet ’Doorstroming Huurmarkt’ per 1-7-2016 is ook de huursombenadering ingegaan. 
Een huursombenadering maximeert de som van alle huurstijgingen, inclusief die bij vrijkomende woningen. 
De huursom mocht in 2017 gemiddeld 1,3% stijgen, dit was 0,3% inflatie plus 1%. 

De huursom inclusief de huurverhoging per 1-7-2017 is 1,02% gestegen. De minimale toename van de 
huursom komt voornamelijk doordat we het afgelopen jaar veel huurprijzen hebben aftgetopt ivm de 
prestatieafspraken en passend huisvesten.  

Om de doorstroming van de zogenoemde scheefwoners, huishoudens met een inkomen boven de € 40.349,- 
die in een sociale huurwoning wonen, te bevorderen mocht in 2017 wederom een inkomensafhanekelijke 
huurverhoging toegepast worden van maximaal 4,3% (incl.0,3% inflatie). Gepensioneerden en huishoudens 
van ministens 4 personen zijn hiervan uitgezonderd.  

Inkomensafhankelijke huurverhogingen tellen niet mee bij de berekening van de huursomstijging mits deze 
extra huurinkomsten wordt gebruikt voor investeringen en dit vastligt in de prestatieafspraken. Voor de 
Nieuwegeinse woningcorporaties is dit vastgelegd in de prestatieovereenkomst met de Gemeente. 

Jutphaas Wonen heeft net als in 2016 ook in 2017 gekozen voor een gematigd huurverhogingbeleid. Alle 
huurders hebben een huurverhoging van 1% gekregen per 1-7-2017.    

Huurders met een inkomen boven de € 40.349, -  die in een sociale huurwoning wonen, de zogenoemde 
‘scheefwoners’, hebben een extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 2% gekregen, in totaal 3%. In 
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totaal hebben 174, dat is 9,3% van het totaal aantal huurders, een inkomensafhankelijke 
huurverhogingsvoorstel ontvangen.  

Huurders waarvan het gezamenlijk huishoudinkomen tussen de € 40.349, -  en € 46.263,- lag, in een sociale 
huurwoningen wonen met een huurprijs hoger dagn € 635,05, konden in aanmerking komen voor een lagere 
huurverhogingpercentage 1% ipv 3. 1 huurder heeft hier gebruik van gemaakt.  

Advies Hpf 

Het huurdersplatform heeft geen positief advies uitgebracht op de huurverhoging. Zij adviseerde de huren te verhogen met 
inflatiepercentage van 0,8% voor alle huurders. De belangrijkste reden voor dit advies was omdat 1 op de 5 huurders in Nieuwegein een 
te hoge huur heeft in relatie tot hun inkomen. Naar aanleiding van het Hpf-advies heeft t JW de voorgestelde inkomensafhankelijke 
huurverhoging van 4,3% naar 3% verlaagd. Jutphaas Wonen heeft wel  bij alle huurders een huurverhoging van 1% toe gepast. 

De argumentatie hiervoor is dat in de begroting voor 2017 en doorrekening van de financiële behoefte voor de komende jaren, 
doorgerekend door bureaus EY Montesquieu en Arcadis, is uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse huurverhoging van 1% om de 
ambities op het gebied van verduurzaming en het toevoegen van betaalbare huurwoningen te kunnen uitvoeren. In deze berekeningen is 
tot nu toe uitgegaan van het implementeren van energiebesparende maatregelen zonder dat wij hier huurverhoging voor vragen. Dit 
komt, door een verlaging van de energielasten, de betaalbaarheid van de woonlasten voor onze huurders ten goede. Voor nieuwbouw 
moeten wij rekening houden met de aftoppingsgrenzen binnen de sociale huur om passend te kunnen toewijzen en aan de behoefte van 
onze doelgroep te kunnen voldoen. Om deze ambities te realiseren en ook in de toekomst een financieel gezonde corporatie te zijn, 
rekenen wij met een huurverhoging van 1%. 

  
 
Bron: Jutphaas Wonen 

Huurbezwaren 

Jutphaas Wonen beoordeelt een huurbezwaar aan de hand van de criteria die de  Huurcommissie stelt om 
een geschillenprocedure te starten. Voldoet het bezwaar aan de gestelde criteria en is gegrond wordt de 
huurverhoging niet doorgevoerd of aangepast. Voldoet het bezwaar niet aan de door de Huurcommissie 
gestelde criteria en is ongegrond gaat JW in gesprek met de huurder om alsnog tot overeenstemming te 
komen. Blijft de huurder het oneens met de huurverhoging, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de 
Huurcommissie. Jutphaas Wonen heeft in 2017 3 huurbezwaren ter beoordeling aan de Huurcommissie 
voorgelegd. In alle gevallen zijn de huurders door de  Huurcommissie in het ongelijk gesteld en vond de 
Huurcommissie de door Jutphaas Wonen voorgestelde huurverhoging redelijk.   
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In totaal hebben 16 huurders bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging: 

• Acht bezwaren tegen inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarvan waren vier gegrond en is de 
inkomensafhankelijk huurverhoging niet doorgevoerd;   

• Drie bezwaren omdat de huur boven huurtoeslaggrens is uitgestegen door de huurverhoging;  

• Drie bezwaren vanwege onderhoudsgebreken en/of overlast;    

• Twee bezwaren omdat ze vonden dat huurverhoging onterecht is.  
 

Het afgelopen jaar heeft JW bij twee gezinnen op grond van hun inkomensituatie (bijstandsniveau) de 
huurprijs verlaagd met respectievelijk € 78,- en € 113,- per maand. De huurprijzen zijn verlaagd  tot aan de 
aftoppingsgrens van € 635,05.  

9.3 Betalingsachterstanden   
De totale betalingsachterstand van zittende en vertrokken huurders van € 143.887 eind 2017 is 1,08% van de 
jaarhuur. Dit is lichte stijging ten opzichte van de totale betalingsachterstand van zittende en vertrokken 
huurders in 2016. Toen was deze 0,90%. Het percentage in 2016 was lager omdat de afrekening Geijninvest 
(€ 19.632) in december 2016 reeds was afgeboekt. In 2017 is dit niet gedaan. Als we deze in 2016 ook niet 
hadden afgeboekt was de betalingsachterstand 1,06% van de jaarhuur geweest. Dit is nagenoeg gelijk aan 
2017.  
 

9.4 Ontruimingen    
In 2017 hebben we bij de rechter zeven ontruimingsvonnissen gehaald.  
Bij twee vonnissen hebben de bewoners gekozen voor een vrijwillig vertrek. Bij één vonnis is de huurder de 
afspraken van het geboden laatste kans beleid nagekoomen en kon daardoor op het adres blijven wonen.  
Bij één adres met een vonnis op huurachterstand heeft de bewoner het gehele bedrag voor de 
ontruimingsdatum betaald en mocht hierdoor blijven wonen. Bij twee adressen is het daadwerkelijk tot een 
ontruiming gekomen. Hiervan is één adres ontruimd door een te grote huurachterstand en het andere adres 
door het veroorzaken van extreme ovrelast.  
 
Met medewerking van Stedin en de politie zijn er 4 hennepplantages opgeruimd. Bij drie van deze adressen 
is de huur vrijwillig opgezegd. Voor het vierde adres hebben we één van bovenstaande vonnissen moeten 
halen. De ontruiming staat gepland voor februari 2018 
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Bron: Jutphaas Wonen 

 

9.5 Huurderving en leegstand   
De gemiddelde huurderving in 2017 was 0,16% 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.   
 

9.6 Onderzoek omvang en effecten scheefwonen  
De omvang van dure scheefheid is onderzocht. Samen met Gemeente Nieuwegein wordt gezocht naar 
maatregelen die dure scheefheid kunnen tegengaan of voorkomen. In het bod voor de actualisatie van de 
prestatieafspraken heeft Jutphaas Wonen aangegeven dat zij bereid is onder bepaalde voorwaarden dure 
scheefwoners in aanmerking te laten komen voor een tijdelijke huurkorting. Mitros en Portaal zijn hiervoor al 
een pilot gestart in Utrecht. Gezamenlijk is gekeken in hoeverre deze pilot overgenomen kan worden of 
aangepast moet worden voor Nieuwegein. De corporaties hadden de intentie om een vergelijkbare pilot  te 
starten op 1 maart 2018. Eind 2017 is bekend geworden dat het experiment, zoals in Utrecht, waarschijnlijk 
geen goedkeuring krijgt vanuit de autoriteit Wonen. Hierdoor kan een vergelijkbaar experiment in Nieuwegein 
niet plaatsvinden. Gemeente en corporaties onderzoeken in de eerste helft van 2018 of een andere manier 
van tijdelijke huurverlaging haalbaar is.  
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Deel 4: Jutphaas Wonen als organisatie  
 

In 2017 is er hard gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan. Eind 2017 was een concept gereed waar het 
Huurdersplatform een positief advies over heeft gegeven en deze begin februari door de Raad van 
Commissarissen goedgekeurd wordt. Het is een ambitieus plan met concrete doelstelling. Het is 
totstandgekomen met inbreng van alle medewerkers, het Huurdersplatform en huurdersvertegenwoordigers, 
stakeholders en de Raad van Commissarissen. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd en is een enquête 
uitgezet. Uit al de gesprekken en inbreng zijn de drie belangrijkste speerpunten duidelijk geworden: Het 
toevoegen van woningen, het verduurzamen van woningen, en het bevorderen van wonen met plezier. De 
kern van ons handelen is verwoord in een nieuwe missie: In het hart van de Nieuwegeinse samenleving, 
biedt Jutphaas Wonen een duurzaam antwoord op de behoefte aan sociale huurwoningen. Om deze missie 
waar te maken hebben we vier kernwaarde geformuleerd voor de manier waarop wij werken: We zijn 
betrokken, flexibel, ondernemend en betrouwbaar. 
De komende vier jaar gaan we werken aan de doelstellingen uit het ondernemingsplan. Maar we blijven goed 
kijken water om ons heen gebeurt in de politiek, de maatschappij en de markt en blijven we toetsen of de 
speerpunten en doelstellingen uit het ondernemingsplan nog passen binnen de opgave.  
 

10. Bewonersparticipatie   
 
Wij denken graag mee met de wensen van onze huurders. Daarom betrekken we onze bewoners bij de 
dingen die we doen. We staan open voor allerlei vormen van bewonersparticipatie en proberen we zo samen 
met huurders tot oplossingen te komen. In 2017 zijn een aantal acties ondernomen om de behoefte en 
ideeën van huurders op te halen.  

 
Activiteiten 2017 
 
Bewonersparticipatie Doel bereikt? 

• Vier keer regulier overleg en overleg over prestatieafspraken en huurverhoging met het 
Huurdersplatform. 

√ 

• Twee digitale onderzoeken x 

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

√ = uitgevoerd  x= (nog) niet uitgevoerd  
 

Zeggenschap en participatie  
Het dagelijks contact met huurders vindt 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 2017 een belangrijke sparringpartner geweest voor ons. Op bestuurlijk 
niveau is er in 2017 drie maal regulier overleg gevoerd met het huurdersplatform. De vierde geplande 
bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden in verband met weersomstandigheden en is verplaatst naar januari 
2018. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken, zijn: 
 

• De jaarlijkse huurverhoging 

• Overlast 

• Herzien van de samenwerkingsovereenkomst 

• Ondernemingsplan 

• Zelfbeheer 

• Bewonersparticipatie 
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• Themabijeenkomst van het Huurdersplatform 

• Digitaal klantenpanel 

• Prestatieafspraken 

• Uitbesteden dagelijks onderhoud 
 
Het huurdersplatform heeft daarnaast bijeenkomsten bijgewoond ten behoeve van de prestatieafspraken, het 
huurbeleid, zelfbeheer, bewonersparticipatie en het nieuwe ondernemingsplan. 
 
Bewonerscommissies en werkgroepen  
Bewonerscommissies en werkgroepen zijn voor ons de schakel tussen de organisatie en de wijk. Helaas zijn 
er bijna geen bewonerscommissies actief meer. Bij onderzoek blijkt dat dit een landelijke trend is.  
Ook de pilot werkgroepen in onze nieuwe complex Bakenmonde heeft in eerste instantie zeer goed gewerkt 
maar is uiteindelijk toch niet in stand gebleven.  
 
Bewonerscommissie Toelichting 

Nieuw Vreeswijk Met de bewonerscommissie is contact als er specifieke vragen over de wijk zijn. 
Het contact is goed, maar de BC is niet actief bezig. 

Torenflats Bewonerscommissie de Torens heeft besloten om haar activiteiten te staken.   

Doorslag Met de bewonerscommissie is contact als er specifieke vragen over de wijk zijn. 
Het contact is goed, maar de BC is niet actief bezig. Hopelijk wordt hier nieuw leven in 
geblazen met het aankomende onderhouds/verduurzamingsproject in 2018. 

 
 
Extra overleg over prestatieafspraken met het huurdersplatform  
In maart 2017 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 2017 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 30 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, georganiseerd door het huurdersplatform, heeft plaatsgevonden op 3 oktober  2017. 
De avond bestond uit drie thema’s: De opbouw van de huur, het Zelf Aangebrachte Voorraadbeleid en 
zelfbeheer. Wij hebben deze bijeenkomst gefaciliteerd door een financiele bijdrage en door hulp bij het 
versturen van vragenlijsten en uitnodigingen. Medewerkers van Jutphaas Wonen waren aanwezig om een 
toelichting te geven op de onderwerpen en informatie te geven en vragen te beantwoorden. Voor het 
onderwerp zelfbeheer heeft een adviseur van Van Nimwegen een presentatie gegeven. Het was een 
geslaagde avond met veel interactie van de aanwezigen.  
  
Twee digitale klantenonderzoeken  
In de eerste helft van 2017 is een groot deel van de huurers benaderd om deel te nemen aan het onderzoek 
van de Aedes Benchmark. De onderwerpen waren: dienstverlening bij het betrekken van de woning, 
dienstverlening bij het verlaten van de woning, dienstverlening bij reparatieverzoeken, dienstverlening bij 
planmatig onderhoud, en de algemene kwaliteit van de woning en buurt. In de tweede helft van 2017 is geen 
digitaal klantenonderzoek uitgevoerd omdat er geen urgente kwesties waren en wij huurders niet onnodig 
willen ondervragen. Daarnaast willen wij alleen huurders vragen stellen als wij ook daadwerkelijk actie 
kunnen ondernemen naar aanleiding van de antwoorden.  
 
Concrete terugkoppeling aan huurders over uitkomsten en acties n.a.v onderzoeken  
In de vragenlijsten voor de Aedes Benchmark hebben wij naast de mogelijkheid open antwoorden te geven 
ook gevraagd of mensen wilde dat wij contact met ze opnamen naar aanleiding van hun antwoorden. Omdat 
de vragenlijst anoniem is, moesten huurders dan wel hun contactgegevens opgeven. Met de huurders die dit 
gedaan hebben, is contact opgenomen en zijn er, waar mogelijk, acties ondernomen. Het grootste deel van 
de acties lag op het technisch vlak.   
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.  

11. Een professionele organisatie   
 
Een professionele organisatie betekent voor ons dat proactief zijn, dat we weten wat er speelt en de kansen 
pakken die zich aandienen. We zijn betrouwbaar en financieel stevig en stabiel. We zorgen voor een goede 
kwaliteit van de dienstverlening. Dit toetsen we en passen de dienstverlening aan, als het daardoor verbetert. 
Een goede communicatie tussen Jutphaas Wonen en haar huurders en stakeholders is hierbij van essentieel 
belang.   
 

Activiteiten 2017 
 
De organisatie Doel bereikt? 

Beleid  

- Nieuw ondernemingsplan eind 2017 gereed √ 

Kwaliteit van de dienstverlening  

- Beslissing over wel of niet uitbesteden dagelijks onderhoud √ 

Communicatie  

• Businesscase voor klantportaal √ 

• Drie edities van het bewonersblad uitbrengen √ 

√ = uitgevoerd 

11.1 Kwaliteit van de dienstverlening  
 
Uitbesteden dagelijks onderhoud  
Begin 2017 is het besluit genomen om de intake en de uitvoering van het dagelijks onderhoud bij 1 aannemer 
onder te brengen. Doelstelling is om de huurder bij de intake van een reparatieverzoek of andere technische 
melding direct te kunnen helpen door een afspraak in te plannen voor onderzoek of uitvoering. Ook het 
mutatie- en serviceonderhoud is bij diezelfde aannemer ondergebracht. De kwaliteit van de dienstverlening 
wordt bewaakt door periodieke enquetes waarin de klanttevredenheid wordt gemonitord.  
Zowel de OR als het Huurdersplatform heeft na een uitgebreide toelichting en overleg een positief advies 
gegeven op deze werkwijze. Vanaf 1 juli 2017 is het contract ingegaan voor en periode van 3 jaar. Het eerste 
jaar wordt de samenwerking periodiek geëvalueerd en is er nog intensief contact om de samenwerking te 
verbeteren en te finetunen.  
 
Deze werkwijze heeft tot gevolg gehad dat 2 medewerkers ons hebben verlaten. De medewerker die o.a. de 
technische klachten in behandeling nam is in dienst getreden bij de uitvoerende aannemer. Onze allround 
vakman heeft gekozen om elders een nieuwe betrekking te aanvaarden.   
 
 
Aedes Benchmark  
Voor het vierde 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 
vier jaar.  
 

Onderdeel Huurdersoordeel: 2014 2015 2016 2017 

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

Huurders met reparatievezoek: 7,4 8,3 7,5 7,6 

Vertrokken huurders:  7 7,4 7,3 5,3 

     
Totaal B A B B 
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In 2017 zijn naast de standaard vragen van  Aedes voor de Benchmark extra open vragen  toegevoegd 
waardoor huurders de gelegenheid hadden hun score toe te lichten. Dit is vooral nuttig om meer inzicht te 
krijgen in het oordeel van de vertrekkende huurders die een stuk lager is dan voorgaande jaren. Uit de open 
antwoorden blijkt met name dat de communicatie richting vertrekkende huurder verbeterd moet worden.  

11.2 Communicatie 
 
Klantportaal   
Begin november is het Klantportaal live gegaan. Alle huurders hebben in november of december een brief 
ontvangen met inloggegevens om een account aan te maken op ‘Mijn.Jutphaas.nl’. Inmiddels heeft 13,2% 
van de huurders een account aangemaakt, dit zijn 243 huurders. Het streven was om bij een eerste 
aanschrijving uit te komen op 10 tot 15%. Eind januari wordt bekeken welke vervolgstappen we willen zetten 
om huurders te verleiden een account aan te maken op het Klantportaal.      
 
Drie edities uitbrengen van het bewonersblad  
Dankzij de adverteerders zijn er in 2017 drie edities van het bewonersblad uitgegeven.  

11.3 Personeel en organisatie  
Op 31 december 2017 waren er 15 medewerkers in dienst (7 vrouwen en 8 mannen). 13 medewerkers 
werkten parttime. Er was op 31 december 2017 een openstaande vacature voor Hoofd Financiën. Het aantal 
formatieplaatsen was in 2017 gemiddeld 12,65 FTE (2016: 15,48 FTE), zie hiervoor het kengetallen blad. 
 
Alle medewerkers hebben in 2017 een functionerings- en beoordelingsgesprek gehad met hun 
leidinggevende.  
In 2017 hebben zes medewerkers een cursus gevolgd over reanimatie en hoe om te gaan met de 
defibrillator. 
 
Er zijn in 2017 vier personeelsbijeenkomsten geweest waarbij medewerkers zijn geïnformeerd over actuele 
zaken, zoals de voortgang van projecten, het uitbesteden van het dagelijks onderhoud, de Aedes 
Benchmark, het ondernemingsplan, het klantportaal en de prestatieafspraken.  
  
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 2017 0,88% (2016: 1,59%). 
 
Geschillencommissie   
Er zijn in 2017 geen geschillen van huurders van Jutphaas Wonen binnengekomen bij de Regionale 
Geschillencommissie.  
  
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 2017 hebben wij op de afdeling Vastgoed één stagiaire van het MBO voor een periode van 8 weken de 
mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de technische processen en werkzaamheden op de afdeling. 
Hierover zijn verslagen gemaakt, conform de opdrachten voor school. Hij is vooral door onze projectleider 
begeleid. Wij worden regelmatig benaderd door stagiares die een stageplek zoeken, in 2017 is het aantal 
reacties beduidend minder geworden waardoor we in 2017 alleen in het 1e kwartaal een stagiar hebben 
gehad.  
 
Managementinformatie  
Maandelijks wordt er een managementrapportage verstuurd naar het managementteam. Tevens wordt er 
elke 4 maanden een managementrapportage samengesteld voor het MT en de Raad van Commissarissen. 
Zo krijgen zij een goed beeld van de stand van zaken. Deze informatie geeft bijvoorbeeld inzicht in de 
huurachterstanden en de leegstand van verkoopwoningen. Bij onderhoudsprojecten is inzichtelijk of er 
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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 2018 t/m 31 december 2018.  
 
CAO  
De CAO Woondiensten loopt van januari 2014 tot en met 31 december 2016. Echter de onderhandelingen 
voor een nieuwe CAO zijn nog niet afgerond.  
  
Ondernemingsraad   
Het jaar 2017 is een enerverend jaar geweest voor de OR. We mochten per 1 mei drie leden (Astrid 
Neijenhuijs, Marco Lodder en Rob Kragten) verwelkomen waarmee de OR weer voltallig werd en een 
volwaardige gesprekspartner voor de Directie en Raad van Commissarissen. De nieuwe leden gingen op 
cursus om meer kennis op te doen over de taken en rechten van de OR. Er werd een aantal 
adviesaanvragen behandeld zoals het uitbesteden van het dagelijks onderhoud, benoemingen van de Raad 
van Commissarissen leden Mireille Jeurninken Dick Hol, het aanstellen van een tijdelijk Hoofd van de 
afdeling Wonen en een wijziging in de organisatiestructuur Wonen, Vastgoed en Bedrijfsbeheer. De OR heeft 
twee keer een juridisch adviseur geraadpleegd en een aantal keren gebruik gemaakt van haar 
informatierecht. Er waren drie reguliere vergaderingen met de Directie en één regulier overleg met de Raad 
van Commissarissen. De OR heeft meerdere gesprekken gevoerd met de personeelsfunctionaris Patrick 
Eichelsheim over onder andere het Personeelsbeleid en een nieuw beoordelingsformulier. Verder is de OR 
aanwezig geweest bij twee vergaderingen met andere OR leden van woningcorporaties in de regio. Doel 
hiervan is om ervaringen uit te wisselen. De OR heeft een training bijgewoond over Strategische 
Personeelsplanning. De Raad van Commissarissen heeft de OR om inbreng gevraagd en gekregen voor een 
beoordeling van de directeur/bestuurder. Het reglement van de OR was gedateerd en is aangepast. De 
verslagen van het overleg met de directeur/bestuurder en de advies- en instemmingsaanvragen zijn te lezen 
op het intranet. 

Personeelsvereniging  
Jutphaas Wonen heeft een actieve personeelsvereniging van 12 leden. Er werd een middagje-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 ten opzichte 
van 2016 gelijk gebleven. 
 
De totale vergoeding voor het beheer van bovengenoemde woningen bedroeg in 2017 € 1.940 (in 2016 was 
dit € 1.990). 
 
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. Het technische beheer wordt nog wel door Jutphaas 
Wonen verzorgd. 
 
De totale vergoeding voor het beheer van alle VvE’s bedroeg in 2017 € 44.700 (in 2016 was dit € 44.478). De 
kosten van het uitbesteden van de financiële administratie in 2017 bedroegen € 24.879 (in 2016 was dit  
€ 24.805).  
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Tabel Vereniging van Eigenaren 2017  
 

Vereniging van Eigenaren Aandeel 
participatie 2017 

Administratie bij 

Batau Zuid (22 VvE’s) 62,45% VvE Beheer Wiendels 

Doorslag (21 VvE’s) 79,19% VvE Beheer Wiendels 

Noordwijkerschans 16/26 51,92% VvE Beheer Wiendels 

Parkeergarage Wierselaan fase 1 35,23% Intrema 

Parkeergarage Wierselaan fase 2 35,23% Intrema 

Delftseschans 20-24, Heerlerschans 31-34 21,85% Holland Huis 

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% VP&A 

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

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

 
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 2017 geen veranderingen geweest in de organisatiestructuur. De organisatie bestaat uit drie 
afdelingen: afdeling Bedrijfsbeheer, afdeling Vastgoed en afdeling Beleid, Externe Contacten en Strategie 
(BES). Door het uitbesteden van het dagelijks onderhoud, zijn er wel veranderingen binnen afdeling 
Bedrijfsbeheer en Vastgoed geweest. Bij beide afdeling is één medewerker minder. Bij afdeling Vastgoed is 
in de eerste helft van 2017 de All round technisch medewerker vertrokken. Bij afdeling bedrijfsbeheer is één 
administratief medewerker gaan werken voor het aannemersbedrijf dat het dagelijks onderhoud voor 
Jutphaas Wonen uitvoert.  
 

 
 
Organogram Jutphaas Wonen 2017 

 

12.3 Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen (Raad van Commissarissen) bestond in de eerste helft van 2017 uit vier 
personen en in de tweede helft van 2017 uit vijf personen. De Raad van Commissarissen 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 Raad van 
Commissarissen en in dit jaarverslag zijn de taken en de werkwijze van de Raad van Commissarissen nader 
beschreven, evenals de wijze waarop de Raad van Commissarissen hieraan in 2017 invulling heeft gegeven. 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in de statuten van 
Jutphaas Wonen omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement Raad van 
Commissarissen. Als bijlage van het Raad van Commissarissen-reglement zijn opgenomen: 

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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• 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 
 

12.4 Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 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 
 

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 Raad van 
Commissarissen. 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 Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor uitoefening van de taak van de 
Raad van Commissarissen.  
 
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 Raad van 
Commissarissen 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  
Onze statuten en regelementen zijn  aangepast, zodat zij voldoen aan de eisen van de Woningwet 2015.  
In 2017 is in de vergadering van 10 april 2017 van de Raad van Commissarissen gesproken over art. 15 lid 3 
van de statuten. Dit artikel heeft betrekking op de handelwijze bij belet of ontstentenis van de gehele Raad 
van Commissarissen van Jutphaas Wonen. De Raad van Commissarissen heeft besloten om de tekst in de 
statuten te wijzigen. Wanneer er belet en onstentenis is van de gehele Raad van Commissarissen wordt 
gekozen voor een Commissarissen poule. De statuten worden in 2018 aangepast.  

In 2017 is het Reglement Financieel beleid en beheer aangepast De Veegwet die op 1 juli 2017 in werking is 
getreden brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor dit reglement. Op basis van het modelreglement 
van Aedes is het reglement van Jutphaas Wonen aangepast. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking 
op de reikwijdte van het reglement en het verstrekken van collegiale leningen. Omdat het financieel 
regelement is aangepast, is ook het Treasury statuut aangepast.  
 

Er is een aantal documenten binnen Jutphaas Wonen waardoor Jutphaas Wonen de naleving van de 
Governancecode en integriteit tracht te waarborgen, namelijk: 
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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. De volgende visitatie vindt in 2020 
plaats.  

12.7 Governance 
Het bestuur en de Raad van Commissarissen 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 
Raad van Commissarissen 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 gebaseerd op de Governancecode. Het bestuur en haar directe omgeving opereerden in 
2017 conform de principes uit de code. Er is in 2017 geen sprake van tegenstrijdige belangen geweest. 
 
Door middel van de Directeur-bestuurder was Jutphaas in 2017 vertegenwoordigd in een aantal verbanden. 
De tabel hieronder geeft een overzicht van deze verbanden. 
 
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 

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 

 

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 
Nevenactiviteiten:  : Voorzitter medezeggenschapsraad basisschool de Zyp 
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Verklaring 

Het bestuur verklaart hierbij dat in 2017 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, 4 juni 2017 
 
Bram Lipsch, Directeur-bestuurder 
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Bijlage 1 Activiteiten 2017 
Woningen toevoegen Doel 

bereikt? 

Iepenhoeve   

- Investeringsbesluit nemen x 

- Afspraken maken over buitenwand x 

- Sloop hal eind 2017 x 

Aquisitie nieuwbouwlocaties  

- Locatie politiebureau in centrum: gesprekken voeren met ontwikkelaar en gemeente √ 

- Locatie parkeerplaats ziekenhuis: financiële haalbaarheid onderzoeken √ 

- Locatie Holterschans: mogelijkheden onderzoeken √ 

- Zoeken naar alternatieve locaties voor uitbreiding woningvoorraad √ 

Doorstroming bevorderen  

- Evaluatie pilot verhuisadviseur   √ 

- Communicatie  voor het stimuleren van de doorstroming. √ 

Wooninitiatieven ontplooien  

Secundaire doelgroep  

- Monitoren aanbod secundaire doelgroep  √ 

Ouderen  

- Woningtoewijzing verzorgd wonen, samen met gemeente definitief maken.  x 

- Afspraken maken met gemeente over financiering (complexgewijze) aanpassingen x 

- Aanpassingen voor woningen voor verzorgd wonen concretiseren  x 

Perspectief bieden aan mensen met een zorgvraag  

- Woningen beschikbaar stellen voor maatschappelijke opvang. Monitoren van het 
aantal woningen. 

       √ 

Huisvesten van statushouders  

- Een bijdrage leveren aan de taakstelling voor het  huisvesten van statushouders √ 

Kwaliteit woningvoorraad  

Verduurzaming   

- 102 woningen aanpassen tot energielabel B  √ 

- Onderzoek mogelijkheden nul op de meter woningen √ 

- Onderzoeken op welke wijze we zonnepanelen op woningniveau of complexniveau 
kunnen aanbieden. 

√ 

Leefbaarheid  

- Samenwerking met het interventieteam Lokaal PGA, afdeling CMPG van Gemeente 
Nieuwegein en Buurtbemiddeling voor het terugdringen van overlast.  

√ 

- Herzien verantwoording wijknetwerken √ 

- Stopzetten spreekuren Torens en Bakenmonde √ 

- Investeren in aanpassing trap en nooduitgang van de Einsteinbaan √ 

- Investeren in camera’s Hoornseschans √ 

Betaalbaarheid  

- Eind 2017 minimaal 1809 sociale huurwoningen in het bezit van Jutphaas Wonen √ 

- Monitoren aantal sociale huurwoningen in de kernvoorraad ( < € 628,76) met als doel 
1306 woningen in de kernvoorraad in 2020.  

√ 

- Monitoren van 95% passendheidsnorm en slaagkansen primaire doelgroep √ 

- Onderzoeken omvang  en effecten van scheefheid samen met gemeente Nieuwegein, 
Mitros en Portaal.  

√ 

De Organisatie  

- Nieuw ondernemingsplan eind 2017 gereed     √ 

Bewonersparticipatie  

- Vier keer regulier overleg en overleg over prestatieafspraken en huurverhoging met het 
Huurdersplatform.  

√ 

- Minimaal twee digitale onderzoeken x 

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

Kwaliteit van de dienstverlening  
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Beslissing over wel of niet uitbesteden dagelijks onderhoud         √ 

Communicatie  

- Business case voor klantportaal  √ 

- Drie edities van het bewonersblad uitbrengen √ 
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DEEL B    Bestuursverslag 

 
Woord vooraf 2017 
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 2017 is hier echter evenals vorig jaar nog uitstel voor 
verleend. Voor de jaarrekening 2017 geldt dan ook nog steeds de deadline van 1 juli. 
 
Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie 
Per 31 december 2017 is in totaal €143 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen 
begrepen (2016: €125 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 (143 mln) en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit (251 mln). Dit verschil 
bedraagt op 31 december 2017 circa €108 miljoen. Dit impliceert dat circa 57% 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 sinds 2016 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. 
Jutphaas Wonen accepteert een financieel lager rendement omdat daar de realisatie van belangrijke 
maatschappelijke doelstellingen tegenover staat. 
 
 



   
 

62 
 

 

 

 

De bovenstaande figuur laat zien dat de totale marktwaarde, marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke 
bestemming en bedrijfswaarde respectievelijk € 258,7 miljoen, €242,8 miljoen en € 148,4miljoen 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 € 9,7 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 lager ligt dan de markthuur. Het hanteren van onze streefhuren in plaats van de 
markthuren heeft een effect van € 6,2 miljoen. 

− Het beschikbaar houden van ons bezit en het hanteren van onze streefhuren resulteert in de 
zogenoemde marktwaarde inclusief volkshuisvestelijke bestemming ter hoogte van € 242,8 miljoen. 

− Het resterende verschil van € 94,4 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 
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 €258,7 miljoen en de verwachte 
terugverdiencapaciteit van € 148,4 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. 
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Risicomanagement 

Inleiding 
In 2017 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. Zo hebben we in 
2017 de risicovisie en de doelstellingen voor het risicomanagement verder geconcretiseerd en hebben we 
voor de verschillende risico categorieën een risicoregister opgesteld met bruto en netto risico’s. Verder 
hebben het risicomanagementproces geborgd in de organisatie door risicomanagement te verankeren in de 
jaarcyclus van Jutphaas.  
 
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 Raad van 
Commissarissen 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.  
 
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 
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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. 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 (2018) zal het risicomanagement binnen Jutphaas Wonen verder 
geprofessionaliseerd worden. Met het COSO-model1 als richtlijn zijn diverse vervolgstappen en acties 
geformuleerd. Deze richten zich in hoofdlijnen op het: 
 

• uitvoeren van risicoanalyses op de processen; 
 
Daarnaast zal er meer aandacht worden gevestigd op risico’s die besloten liggen in de cultuur van de 
organisatie en het gedrag van medewerkers. Enerzijds gaat het daarbij om het vergroten van het bewustzijn 
bij medewerkers en anderzijds gaat het om aandacht van “soft controls” zoals verantwoordelijkheid nemen, 
elkaar aanspreken en samenwerken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL C   Jaarrekening 
 

 
1 Model voor interne beheersing en risicomanagement 
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BALANS per 31 december 2017 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref. 2017 2016

(BEDRAGEN X € 1.000)

ACTIVA
Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 1

DAEB vastgoed in exploitatie 1.1 251.912            235.029    

NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 1.2 7.317                 7.491         

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.3 1.417                 1.417         

Totaal vastgoedbeleggingen 260.646            243.937    

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.4 610                    704            

Financiële vaste activa 2

Andere deelnemingen 2.1 14                       14               

Totaal financiële vaste activa 14                       14               

Som van de vaste activa 261.270            244.655    

Vlottende activa

Vorderingen 3

Huurdebiteuren 3.1 113                    78               

Overige vorderingen 3.2 34                       425            

Overlopende activa 3.3 31                       18               

Totaal vorderingen 178                    521            

Liquide middelen 4 3.401                 2.808         

Som van de vlottende activa 3.579                 3.329         

TOTAAL ACTIVA 264.849            247.984    
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Ref. 2017 2016

(BEDRAGEN X € 1.000)

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Overige reserve 5.1 50.288              48.709      

Herwaarderingsreserve 5.2 142.951            125.278    

Totaal eigen vermogen 193.240            173.987    

Voorzieningen 6

Latente belastingverplichting 6.1 51                       42               

Langlopende schulden 7

Schulden/leningen kredietinstellingen 7.1 65.109              66.979      

Kortlopende schulden 8

Schulden aan kredietinstellingen 8.1 3.869                 3.829         

Schulden aan leveranciers 8.2 491                    795            

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.3 567                    713            

Schulden ter zake van pensioenen 8.4 -                     -             

Overlopende passiva 8.5 1.523                 1.639         

Totaal kortlopende schulden 6.450                 6.976         

TOTAAL PASSIVA 264.849            247.984    
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WINST EN VERLIESREKENING  FUNCTIONEEL MODEL  2017

Ref. 2017 2016

(BEDRAGEN X € 1.000)

Huuropbrengsten 9 13.220       12.933      

Opbrengsten servicecontracten 10.1 189             187            

Lasten servicecontracten 10.2 -189           -187           

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 11 -1.965        -2.241       

Lasten onderhoudsactiviteiten 12 -3.885        -4.549       

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 13 -1.903        -1.861       

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 5.467         4.283         

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 612             2.324         

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -574           -2.191       

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 14 40               133            

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.1 9                  471            

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.2 17.282       18.471      

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 17.292       18.942      

Opbrengst overige activiteiten 16.1 133             344            

Kosten overige activiteiten 16.2 -25              -220           

Netto resultaat overige activiteiten 108             124            

Leefbaarheid 17 -56              -93             

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18.1 -              3                 

Rentelasten en soortgelijke kosten 18.2 -2.288        -2.546       

Saldo financiële baten en lasten -2.288        -2.543       

Resultaat voor belastingen 20.563       20.844      

Belastingen 19 1.310         896            

Resultaat na belastingen 19.253       19.948      

Toerekening resultaat:

Herwaarderingsreserve DAEB 18.547       17.895      

Herwaarderingsreserve NIET-DAEB -452           577            

Herwaarderingsreserve Erfpachtgronden -              -1               

18.095       18.471      

Overige reserve 1.156         1.476         

19.252       19.947      
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Kasstroomoverzicht over 2017 ( directe methode )

(bedragen x € 1.000) 2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten
Huur zelfstandige woningen DAEB 12.440         12.083          

Huur onzelfstandige wooneenheden DAEB 390               414                

Huur maatschappelijk onroerend goed DAEB 23                  15                  

Huur zelfstandige woningen NIET-DAEB 387               440                

Huur parkeervoorzieningen NIET-DAEB 18                  19                  

Vergoedingen 196               168                

Overige bedrijfsontvangsten 60                  358                

Renteontvangsten 2                    17                  

Totaal ontvangsten 13.516     13.514     

Uitgaven
Lonen en salarissen 750               882                

Sociale lasten 125               139                

Pensioenlasten 154               140                

Onderhoudsuitgaven 4.242            4.152            

Overige bedrijfsuitgaven 1.864            2.023            

Renteuitgaven 2.430            2.639            

Verhuurderheffing 1.406            1.354            

Leefbaarheid 56                  93                  

Belastingen 819               1.342            

Totaal uitgaven 11.846     12.764     

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) 1.670        750           

Materiële vaste activa (MVA) ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen  DAEB 406               1.251            

Verkoopontvangsten grond  DAEB -                -                 

Verkoopontvangsten bestaande huurwoningen  NIET-DAEB 220               1.077            

Verkoopontvangsten niet woongelegenheden NIET-DAEB -                38                  

Totaal ingaande kasstroom MVA 626           2.366        

Materiële vaste activa (MVA) uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huurwoningen DAEB -                4.189            

Investeringen overig -                -                 

Externe kosten bij verkoop  DAEB 11                  25                  

Externe kosten bij verkoop  NIET-DAEB 4                    17                  

Totaal uitgaande kasstroom MVA 15              4.231        

Kasstroom uit (des) investeringen (B) 611           -1.865      
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Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Alle 
bedragen luiden in euro’s en zijn afgerond op 1.000, tenzij anders is vermeld. 
 
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 
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.  
 
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2017 2016

Financieringsactiviteiten ingaande kasstroom
Nieuw te borgen leningen 6.000        6.500        

Financieringsactiviteiten uitgaande kasstroom

Aflossingen geborgde leningen -7.688      -3.777      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C ) -1.688      2.723        

Mutatie geldmiddelen (A+B+C) 593       1.608    

Saldo liquide middelen begin boekjaar 2.808        1.200        

Saldo liquide middelen einde boekjaar 3.401        2.808        

Mutatie liquide middelen 593       1.608    
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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’. 
 
Waardering op marktwaarde 
Vanaf het verslagjaar 2016 is de waardering op marktwaarde voor de jaarrekening verplicht.  
Jutphaas hanteert de basisvariant voor het waarderen van het vastgoed van 
corporaties. 

 

Schattingswijziging 

Het “validatie effect” van het handboek 2016 alsmede wijzigingen in de rekenmethodiek betreffen een 
schattingswijziging. Volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is sprake van een schattingswijziging 
indien een eerdere schatting wordt herzien. Dit kan noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de 
omstandigheden waarop de schatting is gebaseerd of het beschikbaar komen van nieuwe informatie met 
betrekking tot de te schatten grootheid. Onder een schattingswijziging wordt mede verstaan een wijziging in 
de schattingsmethode. De aard van een schattingswijziging brengt mee dat deze niet voldoet aan de 
definities van een materiële fout. Het “validatie effect” van het handboek 2016 kan niet zuiver worden 
bepaald. Hierdoor kan er geen cijfermatige indicatie van de invloed van deze schattingswijziging worden 
gegeven. 
 
7 jarige exploitatieverplichting  

In de basisversie is rekening gehouden met de effecten van de in maart 2017 ingevoerde regelgeving inzake 
een 7 jarige exploitatieverplichting bij verkoop aan een belegger. De impact hiervan op de marktwaarde is 
circa € 3,9 miljoen negatief. In de praktijk blijkt dat taxateurs in voorkomende gevallen de effecten hiervan in 
hun taxaties in een bepaalde mate corrigeren omdat de effecten hiervan mogelijk nog niet volledig zijn 
ingeprijsd in de markt. Omtrent de impact hiervan is geen eenduidig standpunt in te nemen. 
 
De parameters en wijzigingen doorop tov vorig jaar door Jutphaas zelf opgevoerd zijn: 
Wijzigingen bezit: 6 verkopen in 2017 
Wijzigingen contracthuren: Contracthuren per 31-12-2017 zijn ingelezen, deze zijn door huurverhoging 2017 
en mutaties 2017 nominaal. 
Wijzigingen WOZ-waarde: Woz-waarden met waardepeildatum 01-01-2016 zijn ingelezen en conform 
regionale stijgingsfactoren iets hoger dan vorig jaar. 
 
 
Wijziging softwarepakket marktwaarde 
De marktwaarde ultimo 2016 is vervaardigd middels het softwarepakket FIRE van Finance Ideas. 
In 2017 is Jutphaas voor de marktwaardeberekening overgestapt naar het  softwarepakket Trace & Treasury 
van huisleverancier Aareon. 
Bij de herrekening van de marktwaarde ultimo 2016 in Trace & Treasury trad een verschil op met de 
berekening uit FIRE. Analyse van dit verschil heeft uitgewezen dat die vrijwel geheel werd veroorzaak door 
een onjuistheid in de eindwaardeberekening in Trace & Treasury, ondanks dat ook dit softwarepakket 
gecertificeerd is. 
In het verloopoverzicht marktwaarde 2017 viel dit verschil weer weg tegen de tegengestelde mutatie in de 
eindwaarde.   
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

1.Vastgoedbeleggingen 

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 2017 bedraagt deze grens € 710,68  (2016: € 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 onder aftrek van 
belasting op basis van het effectief belastingtarief (25%).   
 
De opgenomen latentie heeft betrekking op langlopende schulden. Einde boekjaar 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. 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 en pensioenlasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenlasten 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.  
 

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 directe 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 liep 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 boekjaar en het fiscale resultaat over het boekjaar 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. Vastgoedbeleggingen 

1.1 en 1.2 DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
Een overzicht van de materiële vaste activa in exploitatie is hierna opgenomen: 

 
 
Per 31 december 2017 is de som van de in de vastgoedbeleggingen in exploitatie opgenomen 
herwaarderingen € 138,6 miljoen. Deze heeft voor € 132,5 miljoen betrekking op het DAEB vastgoed en voor 
€ 5,8 miljoen op het niet-DAEB vastgoed. 
 
De verkopen in het boekjaar betreffen 2 DAEB woningen, 1 niet-DAEB woning. 
 
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. 
 
 
 

1. Materiële vaste activa

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 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           

Mutaties 2017

Buitengebruikstellingen - verkopen -361                     -                     -361               -213                    -574                  

Overboekingen naar DAEB / NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 579                      -                     579                -579                    -                    

Aanpassing marktwaarde 16.584                82                       16.666          618                      17.284              

Totaal mutaties 2017 16.802                82                       16.884          -174                    16.710              

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 118.863              233                     119.096        1.494                  120.590           

Cumulatieve herwaarderingen 132.567              249                     132.816        5.823                  138.639           

Marktwaarde per 31 december 2017 251.430              482                     251.912        7.317                  259.229           
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Op grond van de Woningwet dient Jutphaas voor de jaarrekening van het vastgoed in exploitatie te 
waarderen op basis van marktwaarde. Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering 
onderscheid gemaakt naar de volgende categorieen: 
 

• Woongelegenheden ( EGW en MGW) 

• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 

• Parkeergelegenheden 

• Intramuraal zorgvastgoed 
 
De gehanteerde waarderingsmethodiek is de DCF methode. Via de DCF methode worden de toekomstige 
inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar de heden aan de hand van een discontovoet, 
inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF 
periode. Er wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen en betaald worden. Bij zowel 
het indexeren als het verdisconteren dient dit principe gehanteerd te worden. 
 
Bij de waardering van het vastgoed dient een doorexploteer en een uitpondscenario te worden 
onderscheiden 
 
Voor reguliere woongelegenheden en parkeren geldt dat de hoogte van het doorexploiteer of uitpondscenario 
wordt gehanteerd. Bij BOG, MOG en Intramuraal ( zorg) vastgoed is alleen het doorexloiteerscenario van 
toepassing. 
 
De uitgangspunten zijn gebaseerd op het “handboek modelmatig waarderen marktwaarde” en de meest 
recente wet en regelgeving. 
 
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd. Daarbij wordt 
verondersteld dat elk jaar een deel van de verhuureenheden, de huurder verhuist. Bij de leegkomende 
verhuureenheden wordt de eenheid opnieuw verhuurd en wordt de huur na mutatie opgetrokken naar 
potentiele huur, die bepaald is op basis van de markthuur met voor gereguleerde woningen als maximum de 
maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. 
 
Het reguliere woningbezit en de parkeergelegenheden zijn volgens de basisversie gewaardeerd, voor de 
erfpachtgronden heeft er een full taxatie plaats gevonden. 
Om de te verwachten kasstromen in de DCF berekening te bepalen wordt gebruik gemaakt van de macro 
economische parameters. 
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Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508,- per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten 
bestaande uit overdrachtsbealsting aslmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende 
waarde van een verhuureenheid. Voor de huurderving is 1% toegepast. De gemiddeld gehanteerde 
disconteringsvoet bedraagt op basis van aantallen 6,42% voor Daeb en 6,36% voor niet-Daeb bezit. 
 
Parameters parkeergelegenheden 
 
Met ingang van 2017 volgt een marktwaardering voor parkeren een 15 jaar uitpondsenario. In 2016 was dit 
een 3 jaar uitpondscenario. 
 
De jaarlijkse stijging van de markthuur en contracthuur zijn hetzelfde als bij de woongelegenheden. Voor 
splitingskosten is een norm hehanteerd van € 508,- per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 
508,- per verhuureenheid. De gehanteerde nrom voor instandhoudingsonderhoud per jaar is € 47,- voor een 
parkeerplaats en € 157,- voor een garagebox. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting 
alsmede notaris en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. De 
gemiddeld gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 6,49% 
 
Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed 
 
Het gemiddeld instandhoudingsonderhoud bedraagt € 5,10 per m2 BVO. Het gemiddeld mutatieonderhoud 
bedraagt € 10,20 per m2 BVO. De beheerkosten zijn 3% van de markthuur voor BOG en 2% van de 
markthuur voor MOG. Voor belasting, verzekeringen en overige zakelijke lasten geldt 0,13% van de WOZ 
waarde. 
De gemiddelde disconteringsvoet bedraagt 8,67% 
 
Parameters intramuraal zorgvastgoed 
 
Het gemiddeld instandhoudingsonderhoud bedraagt € 8,15 per m2 BVO. Het gemiddeld mutatieonderhoud 
bedraagt € 10,20 per m2 BVO. De marketingkosten zijn 14% van de markthuur, de beheerkosten zin 2,5% 
van de markthuur. Voor belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten geldt 0,37% van de WOZ 
waarde. 
De gemiddelde disconteringsvoet bedraagt 6,56%  

Macro-economische parameters

De macro-economische parameters zijn voor elke categorie van toepassing

2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00%

Loonstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Leegwaardestijging 6,30% 9,40% 5,70% 2,00% 2,00% 2,00%

Parameters Woongelegenheden

EGW MGW

Instandhouding per vhe*) 777€           783€         

Mutatieonderhoud per vhe 836€           628€         

Beheerskosten 427€           420€         

Zakelijke lasten ( % van de WOZ) 0,13% 0,13%

Verhuurderheffing ( % van de WOZ ) **) 0,59% 0,59%

*) exclusief op en afslagen oppervlakte en bouwjaar klassen

**) de verhuurderheffing is gemaximeerd tot € 250.000 woz waarde
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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 2017 is gebleken dat 
de geluidsproblemen nagenoeg opgelost zijn. Wij hebben nog steeds het voornemen om onze plannen te 
realiseren. In de dPi over 2017 hebben wij dan ook in 2019 de realisatie van 64 DAEB woningen opgenomen.  
 

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

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.3

DAEB vastgoed

in ontwikkeling

bestemd voor

eigen exploitatie

(BEDRAGEN X € 1.000) Iepenhoeve

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.962                         

Cumulatieve herwaarderingen -545                           

Marktwaarde per 31 december 2016 1.417                         

Mutaties 2017

Aanpassing marktwaarde -                              

Totaal mutaties 2017 -                              

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.962                         

Cumulatieve herwaarderingen -545                           

Marktwaarde per 31 december 2017 1.417                         
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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 
    
 
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 (2016: 1.820) verhuureenheden opgenomen en in de post 
niet-DAEB zijn 46 (2016: 52) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest 
recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 309 miljoen (2016: € 297 miljoen). 
 
 

1.4

Onroerende

en roerende

zaken ten

dienste van

(BEDRAGEN X € 1.000)  exploitatie

1 januari 2017

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.951                         

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.247                       

Boekwaarde per 1 januari 2017 704                            

Mutaties

Afschrijvingen -94                             

Totaal mutaties 2017 -94                             

31 december 2017

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.951                         

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.341                       

Boekwaarde per 31 december 2017 610                            
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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. 
 
Foutherstel bedrijfswaarde 2016 
Bij de berekening van de bedrijfswaarde ultimo 2016 is achteraf geconstateerd dat er door een destijds niet 
opgemerkte inrichtingsfout bij een aantal vhe’s een te lage bedrijfswaarde is berekend. Het betrof in 
voorkomende gevallen een onjuiste aftopping van de kasstroom. Deze fout is toegelicht bij de verloop 
bedrijfswaarde. 
Tevens waren in de bedrijfswaardeberekening t/m 2016 de complexen niet zijnde woningen niet 
meegenomen (complexen 500, 501, 503, 505), dit had een effect van € 1,2 mln. 

De bedrijfswaarde van het DAEB vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017 € 143.105 (31-12-
2016: € 118.503). 
 
De bedrijfswaarde van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017 € 5.311 (31-12-
2016: € 4.537). 
 
De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn: 
 
 2017  2016 

Jaarlijkse huurverhogingen: 
 - vanaf 1e jaar 
 - eerste 5 jaren 
 - vanaf 6e jaar 

 
 

1,6% 
2% 

  
 

1% 
2% 

Huurverhoging is inclusief huurharmonisatie.    
Jaarlijkse huurderving 0,2%  0,2% 
Norm klachten- en mutatieonderhoudskosten per vhe 0,614  0,387 
Kosten planmatig onderhoud conform onderhoudsbegroting.    
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten  2,5%  2,5% 
Norm exploitatielasten per vhe 1,328  1,397 
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 
 medio-

numerando 
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Tabel huuropbrengsten 
 

Periode 
Huur- 

stijging in % 
Prijsinflatie in 

% 
Stijging 

loonkosten in % 
Stijging kosten 

onderhoud 
Stijging overige 
var. lasten in % 

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

2023-20xx 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 
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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. 
 
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. 
 
Verloopoverzicht 

 

 

 

Rijlabels Som van DAEB Som van Niet-DAEBSom van Totaal

A.BEDRIJFSWAARDE (bedragen) 425.921.582 16.113.908 442.035.490

1.Verslagjaar 143.104.794 5.311.425 148.416.219

2.Vorig  verslagjaar (FOUT) 118.503.000 4.536.717 123.039.717

3.Correctie ivm fout in huren2016 21.208.994 954.341 22.163.335

4.Vorig verslagjaar (Gecorrigeerd) 139.711.994 5.491.058 145.203.052

5.Verschil huidig verslagjaar met gecorrigeerd2016 3.392.800 -179.633 3.213.167

B.AUTONOME ONTWIKKELING 1.884.396 12.596 1.896.992

1.Vrijval kasstromen -4.958.967 -255.667 -5.214.634

2.Effect een jaar opschuiven 6.843.363 268.263 7.111.626

C.VOORRAADMUTATIES (bedragen) 889.176 -246.147 643.029

1.Verkoop -223.521 -170.954 -394.475

2.Sloop 0 0 0

3.Nieuw ingerekend 836.640 318.340 1.154.980

4.Aankoop 0 0 0

5.Classificatiewijziging 276.057 -393.533 -117.476

6.Overige voorraadmutaties 0 0 0

D.PARAMETERWIJZIGINGEN 20.530.068 400.604 20.930.672

1.Indexaties 20.525.775 400.604 20.926.379

2.Disconto voet 0 0 0

3.Levensduur 4.293 0 4.293

E.WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBELEID -19.910.840 -346.686 -20.257.526

1.Huur -1.261.855 -35.084 -1.296.939

2.Huurderving 0 0 0

3.Overige  ontvangsten 0 0 0

4.Onderhouds- uitgaven -23.282.626 -376.794 -23.659.420

5.Personeels- uitgaven 486.518 9.282 495.800

6.Overige bedrijfsuitgaven 4.303.828 56.865 4.360.693

7.Erfpacht 0 0 0

8.Verhuurders heffing -57.740 1.293 -56.447

9.Restwaarde -98.965 -2.248 -101.213

F.WIJZIGINGEN (DES)INVESTERINGSBELEID 0 0 0

1.Verkoop 0 0 0

2.Sloop 0 0 0

3.Verbeteringen 0 0 0

G.OVERIGE 0 0 0

1.Overig toegerekend 0 0 0

2.Overig niet gespecif 0 0 0

H.TOTAAL 3.392.800 -179.633 3.213.167

SPECIFICATIE 3.392.800 -179.633 3.213.167
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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 2018 te verwachten. De 
aandelen zijn beperkt verhandelbaar. 
 

 

3. Vorderingen 

3.1 Huurdebiteuren 
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2017 is 1,08% van de nettojaarhuur (2016: 0,90%). Onder de 
huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. 
 
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: 

(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)

2017 2016

Huurdebiteuren 150                       119                     

Af: voorziening wegens oninbaarheid 37                         41                       

Totaal huurdebiteuren 113                       78                       



   
 

    
85 

 

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. 

 

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

 

 
4. Liquide middelen 

Voorziening wegens oninbaarheid

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Boekwaarde per 1 januari 41                         63                       

Dotatie ten laste van de exploitatie 2                            13                       

Afgeboekte oninbare posten -19                        -35                      

Boekwaarde per 31 december 24                         41                       

3.2 Overige vorderingen

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Vordering vermindering verhuurderheffing -                        410                     

Overige vorderingen 34                         15                       

Totaal overige vorderingen 34                         425                     

3.3 Overlopende activa

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Diverse overlopende activa 31                         18                       

Totaal overlopende activa 31                         18                       
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking van woningcorporatie Jutphaas Wonen. 

 

5. Eigen vermogen 

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

 
 

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Direct opvraagbaar:

Rekening courant 420                       423                     

Spaarrekeningen 2.980                   2.385                 

Totaal liquide middelen 3.401                   2.808                 

5.1 Overige reserve

(Bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2017 48.709                

Toerekening gedeelte resultaat 2017 1.156                  

Vrijval uit herwaarderingsreserve in 2017 422                      

Stand per 31 december 2017 50.287                
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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 31 december 2016 119.907                      167                            5.204                  125.278           

Vrijval door verkopen t.g.v. overige reserve -290                             -                             -132                    -422                  

Mutatie marktwaarde vanuit toerekening resultaat 18.548                        -                             -452                    18.096              

Van NIET-DAEB naar DAEB 404                              -                             -404                    -                    

Boekwaarde per 31 december 2017 138.569                      167                            4.216                  142.952           
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6. Voorzieningen 

6.1 Latente belastingverplichting 
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 € 9 (2016: € 7) binnen een jaar wordt gerealiseerd.  
De nominale waarde van deze latentie bedroeg per 31 december 2017 € 67 . ( x€ 1.000) 

 
Latentie op vastgoed 
Het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 
2017 € 2,5 miljoen. Het realisatiemoment van dit verschil ligt oneindig ver in de toekomst, waardoor de 
contante waarde van de latentie nihil is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

6.1

latente

belasting-

verplichtingen

Boekwaarde per 31 december 2016 42                          

Mutaties 2017

Investeringen:

Opgenomen latenties

Desinvesteringen:

Afwikkeling latenties 9                             

Boekwaarde per 31 december 2017 51                          
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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 € 3.869 ( x€ 1000)      

zijn niet inbegrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
De gemiddeld over 2017 betaalde rente op de leningen is 3,95% (2016: 3,86%). 
 
 
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 2017 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 77.535 (2016: € 70.808)         
(x € 1000) borging verstrekt door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
 
WSW-obligoverplichting – Per 31 december 2017 heeft woningcorporatie Jutphaas Wonen een 
obligoverplichting jegens WSW ten bedrage van € 2.733 (31-12-2016: € 2.726) uit hoofde van door WSW 
verstrekte borgstelling. (x € 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Boekwaarde per 1 januari 66.979           64.308            

Bij: nieuwe leningen 6.000             3.500              

Mutatie variabele lening -4.000            3.000              

Af: aflossingen komend jaar -3.870            -3.829             

Totaal langlopende schulden 65.109           66.979            

Marktwaarde per 31 december 83.667           88.878            
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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. 

 

 

 

 

 

 

Rente- en kasstroomrisico:

(Bedragen x € 1.000)

Rentepercentages € Renteherzienings- € Resterende €

periode looptijd

variabel 4.000                         van 1 tot 3 maanden 4.000                      van 1 tot 5 jaar 4.000                       

 0% tot 1% 10.500                      van 1 tot 5 jaar 3.500                       

van 5 tot 10 jaar 7.000                       

 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% 18.258                      van 1 tot 5 jaar 8.959                      van 1 tot 5 jaar 3.000                       

van 5 tot 10 jaar 3.299                      van 10 tot 15 jaar 6.658                       

 > 20 jaar 8.600                       

 4% tot 5% 16.962                      van 1 tot 5 jaar 2.500                       

van 5 tot 10 jaar 4.000                       

van 10 tot 15 jaar 7.462                       

 > 20 jaar 3.000                       

 5% tot 6% -                             -                            

 6% tot 7% 5.539                         van 10 tot 15 jaar 5.539                       

Totaal 65.109                      16.258                    65.109                     

(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 en 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 2017 en de afrekening 
vennootschapsbelasting 2017. 

8.4 Schulden ter zake van pensioenen  

(Bedragen x € 1.000)

Geldgever Rente % Eind Hoofdsom

datum einddatum

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              

TRIODOS 0,398% 1-8-2022 3.500              

BNG 4,505% 2-1-2023 4.000              

TRIODOS 2,480% 1-3-2024 2.950              

NWB 0,719% 1-4-2025 2.000              

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              

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

8.1 Schulden aan kredietinstellingen 3.869                   3.829                 

8.2 Schulden aan leveranciers 491                       795                     

8.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 567                       713                     

8.4 Schulden ter zake van pensioenen -                        -                      

8.5 Overlopende passiva 1.523                   1.639                 

Totaal overige vorderingen 6.450                   6.976                 
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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 31-12-2017 verplichtingen aangegaan ter 
grootte van € 500 (31-12-2016: € 500). (x€ 1000,-) 

 
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)

2017 2016

Niet vervallen rente 1.287                   1.429                 

Vooruitontvangen huur 98                         98                       

Nog te verrekenen servicekosten 30                         27                       

Waarborgsommen 20                         21                       

Verlofuren 27                         26                       

Overige overlopende passiva 61                         38                       

Totaal overige vorderingen 1.523                   1.639                 

(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 2017 heeft Jutphaas Wonen een gemiddelde huurverhoging van 1,2% toegepast. 
 

(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 2017 2016

Woningen en woongebouwen 12.808                 12.442               

Onroerende zaken niet zijnde woningen 37                         35                       

12.845                 12.477               

Af: huurderving wegens leegstand -14                        -19                      

Totaal 12.831                 12.458               

Huuropbrengsten NIET-DAEB vastgoed 2017 2016

Woningen en woongebouwen 371                       456                     

Onroerende zaken niet zijnde woningen 18                         19                       

389                       475                     

Af: huurderving wegens leegstand -                        -                      

Totaal 389                       475                     

Totaal huuropbrengsten 13.220                 12.933               
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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. 

 

 

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)

2017 2016

Leveringen en diensten 189                       187                     

Totaal 189                       187                     

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Algemene dienstverlening 4                            19                       

Schoonmaakkosten 99                         83                       

Elektra 86                         84                       

Water 1                            1                          

Totaal 189                       187                     
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11. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

 
 

(Bedragen x € 1.000)

Lasten verhuur en beheeractiviteiten DAEB vastgoed 2017 2016

Lonen en salarissen 740                       842                     

Sociale lasten 122                       136                     

Pensioenlasten 144                       164                     

Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 1.006                   1.142                 

Overige personeelskosten 179                       211                     

Afschrijving kantoorgebouw 57                         58                       

Overige huisvestingskosten 50                         47                       

Kosten raad van commissarissen 63                         66                       

Algemene bedrijfslasten 569                       692                     

Afschrijving automatisering 34                         34                       

Verhuurderheffing 1.406                   1.354                 

Overige bedrijfsopbrengsten -31                        -56                      

Totaal 3.334                   3.548                 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten NIET-DAEB vastgoed 2017 2016

Lonen en salarissen 14                         17                       

Sociale lasten 2                            3                          

Pensioenlasten 3                            4                          

Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 19                         24                       

Overige personeelskosten 3                            5                          

Afschrijving kantoorgebouw 1                            1                          

Overige huisvestingskosten 1                            1                          

Kosten raad van commissarissen 1                            1                          

Algemene bedrijfslasten 11                         15                       

Afschrijving automatisering 1                            1                          

Verhuurderheffing -                        -                      

Overige bedrijfsopbrengsten -1                          -1                        

Totaal 37                         47                       

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.371                   3.595                 
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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)

2017 2016

Controle van de jaarrekening 68                         82                       

Fiscale adviesdiensten 41                         26                       

Totaal 110                       108                     

Toelichting controlekosten jaarrekening:

Betreft afrekening controle jaarrekening 2017 c.q. 2016 53                         74                       

Controle jaarrekening 2018 c.q. 2017 15                         -                      

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

naleving wet- en regelgeving)

68                         82                       
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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 2017 2016

Reparatieonderhoud 337                       295                     

Mutatieonderhoud 209                       154                     

Contractonderhoud 273                       264                     

Planmatigonderhoud 2.994                   3.741                 

Totaal 3.812                   4.454                 

Lasten onderhoudsactiviteiten NIET-DAEB vastgoed 2017 2016

Reparatieonderhoud 6                            6                          

Mutatieonderhoud 4                            3                          

Contractonderhoud 5                            6                          

Planmatigonderhoud 58                         80                       

Totaal 73                         95                       

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 3.885                   4.549                 
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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 2017 2016

Belastingen 408                       422                     

Verzekeringen 79                         65                       

Bijdrage heffing Autoriteit woningcorporaties -                        10                       

Saneringsheffing -                        -                      

Totaal 487                       497                     

Overige directe operationele lst exploit. bezit NIET-DAEB vastgoed 2017 2016

Belastingen 8                            9                          

Verzekeringen 2                            1                          

Bijdrage heffing Autoriteit woningcorporaties -                        -                      

Saneringsheffing -                        -                      

Totaal 9                            10                       

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 496                       507                     
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14. Netto verkoopresultaat 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 2 woningen (2016: 7 woningen). 
 
De verkoop niet-DAEB vastgoed heeft in het boekjaar bestaan uit 1 woning (2016: 6 woningen en 2 garages).  

(Bedragen x € 1.000)

Netto gerealiseerd resultaat verkoop DAEB vastgoed 2017 2016

Opbrengst verkopen 406                       1.251                 

Kosten verkopen -11                        -25                      

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 395                       1.226                 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -361                     -1.130                

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 34                         96                       

Netto gerealiseerd resultaat verkoop NIET-DAEB vastgoed 2017 2016

Opbrengst verkopen 220                       1.115                 

Kosten verkopen -3                          -17                      

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 217                       1.098                 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -213                     -1.061                

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 4                            37                       

Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 612                       2.324                 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -574                     -2.191                

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 38                         133                     
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2017 2016

Terugname van waardeverminderingen 9                            471                     

Afwaardering voorbereidingskosten projecten -                        -                      

Totaal 9                            471                     
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(Bedragen x € 1.000)

DAEB vastgoed in exploitatie 2017 2016

Toename marktwaarde 16.665                 17.894               

Totaal 16.665                 17.894               

(Bedragen x € 1.000)

NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 2017 2016

Toename marktwaarde 618                       577                     

Totaal 618                       577                     

(Bedragen x € 1.000)

Totaal vastgoed in exploitatie 2017 2016

Toename marktwaarde 17.282                 18.471               

Totaal 17.282                 18.471               
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16.1 en 16.2 Nettoresultaat overige activiteiten 

 

 
 
 
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)

2017 2016

Opbrengst zendmasten 21                         25                       

Opbrengst canon erfpachtgronden 21                         21                       

Opbrengst huur beheerwoningen Gein Invest -                        77                       

Opbrengst beheervergoeding Gein Invest 2                            2                          

Opbrengst huur beheerwoningen De Baten -                        122                     

Opbrengst beheervergoeding De Baten -                        8                          

Opbrengst beheervergoeding vve's 45                         45                       

Opbrengst abonnementenopbrengst 45                         43                       

Totaal 133                       343                     

16.2 Kosten overige activiteiten

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Kosten beheerwoningen Gein Invest -                        2                          

Afdrachten beheerwoningen Gein Invest -                        75                       

Kosten beheerwoningen De Baten -                        4                          

Afdrachten beheerwoningen De Baten -                        118                     

Kosten vve beheer 25                         21                       

Totaal 25                         220                     



   
 

    
103 

 

17. Leefbaarheid 

 
De leefbaarheidskosten bestaan uit: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid DAEB vastgoed in exploitatie 2017 2016

Bijdrage aan gemeentelijke platforms/regelingen 20                         19                       

Kosten beveiligingsmaatregelen 34                         50                       

Kosten extra schoonmaakbeurten 0                            1                          

Overige kosten leefomgeving wijken 2                            21                       

Totaal 56                         91                       

(Bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid NIET-DAEB vastgoed in exploitatie 2017 2016

Bijdrage aan gemeentelijke platforms/regelingen 0                            -                      

Kosten beveiligingsmaatregelen 2                            2                          

Kosten extra schoonmaakbeurten 0                            -                      

Overige kosten leefomgeving wijken 0                            -                      

Totaal 2                            2                          

Totaal leefbaarheid 58                         93                       
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18. Financiële baten en lasten 

18.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

 
 

18.2 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 
 
De rentebaten en lasten hebben betrekking op het DAEB vastgoed. 

  

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Renteontvangsten op liquide middelen -                        3                          

Totaal -                        3                          

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Betaalde rente op leningen 2.288                   2.546                 

Totaal 2.288                   2.546                 
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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. 
Uit oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe hebben wij in de fiscale jaarstukken de korting verwerkt op de 
manier zoals de inspecteur voorstaat. 

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Acute winstbelasting vpb 1.302                   885                     

Mutatie latente belastingen 8                            11                       

Overigen -                        -                      

Totaal 1.310                   896                     

(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 22.429               20.843                

Af:

Waardeverschil boekwaarde verkopen 69                         135               

Waardeveranderingen 19.011                 18.942         

Fiscale dotatie herinvesteringsreserve 107                       76                 

Fiscale afschrijving activa 163                       303               

Fiscale afschrijving disagio leningen 27                         35                 

-19.377             -19.491              

Bij:

Gedeelte onderhoud fiscaal te activeren 1.168                   1.168           

Korting verhuurderheffing 1.060                   1.060           

2.228                 2.228                  

Belastbaar bedrag 5.280                 3.580                  

Verschuldigde acute winstbelasting: Belastbaar- Belasting Belastbaar- Belasting

bedrag bedrag

20% over 200                       40                       200               40                        

25% over 5.080                   1.270                 3.380           856                      

5.280                   1.310                 3.580           896                      
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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 2017 
geldmiddelen zijn opgeofferd.  
 
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 2017 een bedrag van € 76 (2016: 
€ 120) ten laste van de woningcorporatie. ( x€ 1000)  
 
Voor de bezoldiging van commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2017 een bedrag van  
€ 38 (2016: € 31) ten laste van de woningcorporatie. . ( x€ 1000) 
 
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)

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

2017 2016 2017 2016 2017 2016

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

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

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

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Nee

Bezoldiging

Beloning 64.347          20.025             15.369         77.940          

Belastbare onkostenvergoedingen -                -                    -                -                 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.378          3.808                3.177            -                 

Totaal bezoldiging 75.725          23.833             18.546         77.940          

Toepasselijk WNT-maximum 95.000          31.263             15.632         113.663        

Motivering overschrijding Functionaris viel onder 

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

• A.P.M. Lipsch: onbelaste reiskosten € 4.772,64 

• 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: € 651 

• contributie VTW: € 1.891  

• opleidingen: € 1.502 

• wervingskosten: € 13.410 

• overigekosten : € 2.904 
 
 
Aan de commissarissen zijn geen bonussen toegekend. 
 
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 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 
2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. 
 
 
 

(bedragen x € 1)

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

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

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 - 30/6 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Beloning 11.849          10.386             7.902           6.924            7.902            6.924             3.951         6.924           

Belastbare onkostenvergoedingen -                -                    -               -                -                 -                 -              -               

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

Totaal bezoldiging 11.849          10.386             7.902           6.924            7.902            6.924             3.951         6.924           

Toepasselijk WNT-maximum 17.100          16.950             11.400         11.300         11.400          11.300          5.700         11.300        

M.E. Weij D.J. Hol

2017 2016 2017 2016

Functie lid RvC lid RvC

Duur dienstverband 1/7 - 31/12 1/9 - 31/12

Bezoldiging

Beloning 3.951            2.634           

Belastbare onkostenvergoedingen -                -               

Beloningen betaalbaar op termijn -                -               

Totaal bezoldiging 3.951            2.634           

Toepasselijk WNT-maximum 5.700            3.800           
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Kengetallen per ultimo boekjaar 

 
 

 

2017 2016 2015

Verhuureenheden in exploitatie

Sociaal vastgoed

Vhe's zelfstandig 1.754 1.752 1.706

Vhe's onzelfstandig 64 68 73

1.818 1.820 1.779

Bedrijfsruimten (ateliers en gem.ruimten) 9 9 9

Totaal aantal verhureenheden 1.827 1.829 1.788

Commercieel vastgoed (Vastgoedbeleggingen)

Vhe's zelfstandig 35 39 56

Garages 13 13 16

Totaal aantal verhureenheden 48 52 72

Totaal aantal verhuureenheden 1.875 1.881 1.860

(sociaal + commercieel)

Gemiddeld grondslag onroerende-zaak belasting 158,6 156,6 158,9

(x 1000)

Mutaties

Aantal nieuw opgeleverd 41 106

Aantal aangekocht

Aantal verkocht -6 -18 -18

Aantal gesloopt

Overige mutaties -2 -17

Aantal mutatie per saldo -6 21 71

Aantal zelfstandige vhe's naar huurprijsklasse

Goedkoop 29 30 30

Betaalbaar 1.148 1.167 1.121

Duur<huurtoeslaggrens 415 446 501

Duur>huurtoeslaggrens 197 148 110

Totaal aantal vhe's 1.789 1.791 1.762

Prijs/kwaliteitverhouding

Gemiddels aantal punten WWS 163 163 163

Gemiddelde netto huurprijs per maand ultimo jaar 596 588 583

Gemiddelde puntprijs per vhe 3,61 3,61 3,58

Onderstaande kengetallen op basis van geconsolideerde jaarrekening

Financiële continuïteit ultimo boekjaar

Solvabiliteit 19 20 20

Liquiditeit (current ratio) 0,55 0,48 0,40

Rentabiliteit eigen vermogen 38% 41% 25%

Rentabiliteit vreemd vermogen 4% 4% 4%

Personeelsbezetting

Aantal formatieplaatsen per 1000 vhe's per ultimo boekjaar 12,65     15,48 15,91 

(exclusief tijdelijk en ingeleend personeel)

Technische uitvoerende dienst 3,67        4,61    3,52    

Administratie/algemeen 8,98        10,87 12,39 
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017. 
 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage 
van € 19.252 (afgerond op € 1.000) als volgt toe te rekenen: 
 
 

 
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
 
 

DEEL  D  Overige gegevens 
 

Hiervoor wordt verwezen naar de rapportage van de extern accountant. 

 

 

 

 

 

 

Toerekening resultaat:

Herwaarderingsreserve DAEB 18.547       17.895      

Herwaarderingsreserve NIET-DAEB -452           577            

Herwaarderingsreserve Erfpachtgronden -              -1               

18.095       18.471      

Overige reserve 1.156         1.476         

19.252       19.947      


