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ROBUUSTE SAMENWERKING GEREALISEERD
Het onderzoek van Woningbouwvereniging Reeuwijk (hierna WBV Reeuwijk)

ontworpen door de bekende architect Rietveld, is in een vergevorderd

naar een robuuste samenwerking met een collega corporatie in de regio is,

stadium. In het voorjaar van 2021 pakken we eerst twee modelwoningen aan,

zoals bekend, gestart in 2019 en in 2020 voortgezet. Met collega-corporatie

waarna direct na de zomer de overige woningen volgen. Ook het plan om

Mozaïek Wonen, werkzaam in dezelfde woningmarktregio en gemeente, is

aan de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug tien woningen te slopen en daarvoor

dat jaar zorgvuldig onderzocht of samenwerking voor beide partners tot

dertig appartementen terug te bouwen vordert gestaag. Daarnaast hebben

een positief resultaat zou leiden. Voor WBV Reeuwijk was de hoofdvraag:

wij vele kleine, maar in de voorbereiding niet minder intensieve, projecten

kunnen wij - met behoud van onze zelfstandigheid als toegelaten instelling

onderhanden. In de paragrafen 4.2 ‘Nieuwbouw en herbestemming’ en 4.3

en onze eigen identiteit - de continuïteit van de dienstverlening en de

‘Vernieuwing van de voorraad’ leest u er meer over.

bedrijfsvoering versterken door samenwerking met Mozaïek Wonen. De
uitkomst van het onderzoek was positief, waarna in de zomer van 2020 een

Wij hebben in 2020 in totaal circa € 2,3 miljoen in onderhouds- en

intentieovereenkomst is gesloten. In de maanden daarna is nagegaan of de

verbetermaatregelen geïnvesteerd, onder andere door 62 woningen naar

toezichthouders, de gemeente en de Belastingdienst geen bezwaren tegen

energie-index 1,2 te brengen. Deze index drukt uit hoe energiezuinig een

de samenwerking zagen. Voor onze medewerkers, die zouden overgaan

woning is. Ons woningbezit scoorde eind 2020 gemiddeld een energie-index

naar Mozaïek Wonen, was een goed vangnet nodig in de vorm van een

van 1,55 en dit gemiddelde willen wij verder omlaag brengen. Daarnaast zijn

sociaal plan, waarover met de vakbonden is gesproken. Technisch was er de

een aantal woningen geschilderd. Een deel van het schilderwerk dat voor

uitdaging om onze ICT-systemen om te zetten naar die van Mozaïek Wonen,

2020 was gepland, is om organisatorische redenen verschoven naar 2021.

wat dankzij grote inspanningen van medewerkers van beide partijen voor
elkaar is gebracht. Alles kwam op tijd voor elkaar. Begin december 2020 kon

Na het in vele opzichten bewogen jaar 2020, specifiek rondom de reglementen

de definitieve overeenkomst getekend worden, zodat per 1 januari 2021 onze

van corona, wil ik graag het personeel van WBV Reeuwijk bedanken. Zij zetten

gehele bedrijfsvoering inclusief het personeel is ondergebracht bij Mozaïek

zich dagelijks met grote bevlogenheid en betrokkenheid in om plezierig

Wonen. In de eerste maanden van 2021 zal de samenwerking ongetwijfeld

wonen in leefbare kernen daadwerkelijk inhoud te geven. In het afgelopen

nog enige afstemming vragen. We houden de komende periode de vinger

jaar hebben zij bovendien enorm veel werk verzet om de samenwerking

aan de pols door de samenwerking te monitoren en regelmatig te evalueren.

met Mozaïek Wonen voor te bereiden. Dank ook aan de directie van Mozaïek
Wonen voor het in de samenwerking gestelde vertrouwen, en aan de grote

WONEN EN VERHURINGEN

groep personeelsleden van Mozaïek Wonen die zich hebben ingezet bij de

Ons woningbestand bestaat uit een circa 1.100 verhuurbare eenheden. Er

vereiste voorbereidingen.

zijn dit jaar 45 woningen vrijgekomen en weer verhuurd.
Ook een groot woord van waardering voor de Huurdersvereniging Reeuwijk
Enkele woningen die leeg waren gekomen omdat ze op termijn gesloopt

(hierna ook: onze huurdersvereniging). Hoewel het overleg in deze coronatijd

worden, zijn tijdelijk verhuurd onder de leegstandswet. In 2020 hadden wij

niet op de gebruikelijke manier kon plaatsvinden, hebben we elkaar waar

een mutatiegraad van circa 4%. Binnen die mutaties zien we dat het aantal

het nuttig en nodig was uitstekend kunnen vinden. De samenwerking is goed

verhuringen op basis van een voorrangsindicatie toeneemt, in 2020 tot rond

en pragmatisch.

de 40%. Zorgelijk is dat het aantal vrij toe te wijzen huurwoningen hierdoor
afneemt. Dit is helaas niet gemakkelijk op te lossen. Meer informatie hierover

Deze inleiding en woorden van waardering zijn van directeur-bestuurder

vindt u in paragraaf 7.13 ‘Bijzondere toewijzingen’.

Vincent van Luit, tot eind april 2021 werkzaam bij WBV Reeuwijk.

januari 2021 worden twaalf nieuwbouwwoningen in Waarder opgeleverd,

Esther van Beelen

gebouwd na sloop in 2019. De voorbereiding van groot onderhoud en

Bestuurder

instandhouding van het complex Om en Om woningen in Reeuwijk,

Woningbouwvereniging Reeuwijk

VERNIEUWING EN UITBREIDING WONINGBESTAND
WBV Reeuwijk heeft een stevige vernieuwings- en uitbreidingsopgave. In
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1.1 WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK KIEST VOOR EEN ROBUUSTE SAMENWERKING MET COLLEGACORPORATIE MOZAÏEK WONEN
In 2019 hebben we onderzoek laten doen naar de voor WBV Reeuwijk optimale samenwerkingsvorm. Wij wilden
onze zelfstandigheid behouden en tegelijkertijd de continuïteit van onze (lokale) dienstverlening waarborgen, de
kwaliteit van de bedrijfsvoering versterken en het niveau van de bedrijfslasten minimaal gelijk houden en zo mogelijk verlagen. Met een robuuste samenwerkingspartner in de regio moest dit mogelijk zijn. In 2020 hebben we
hierover drie regionale collega-corporaties gesproken, waarna we met Mozaïek Wonen uit Gouda de mogelijkheden verder en diepgaander hebben verkend, wat in de zomer van 2020 leidde tot een intentieovereenkomst voor
samenwerking.
We hebben gekozen voor een samenwerkingsmodel van integrale ondersteuning waarbij de medewerkers van WBV
Reeuwijk - behalve de directeur-bestuurder – vanaf 1 januari 2021 in dienst treden bij Mozaïek Wonen. De klantcontacten blijven verlopen via het eigen kantoor in Reeuwijk, met de voor de huurders bekende mensen.
In de laatste maanden van 2020 hebben we de voor de samenwerking vereiste goedkeuring gekregen van onder
andere de Aw, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het WSW en de Belastingdienst. Ook is advies gevraagd aan
de Algemene ledenvergadering van WBV Reeuwijk en aan de ondernemingsraad van Mozaïek Wonen. Met de vakbonden is een sociaal plan voor de medewerkers van WBV Reeuwijk afgesloten. Tot slot is op informatietechnisch
gebied hard gewerkt aan de conversie van onze ICT-omgeving naar die van Mozaïek Wonen. Onze huurdersvereniging is zorgvuldig bij de voorbereiding van de samenwerking betrokken: wij hebben alle processtappen met de
huurdersvereniging besproken.
Op 7 december 2020 hebben zowel de RvC van WBV Reeuwijk als die van Mozaïek Wonen goedkeuring gegeven
voor de integrale ondersteuning, waarna op 8 december 2020 de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend.
Als eerste mijlpaal heeft In december 2020 de huurprolongatie voor januari 2021 – het in rekening brengen van de
maandelijkse woninghuren - voor het eerst vanuit de nieuwe ICT-omgeving plaatsgevonden. In 2021 gaan we de
samenwerking verder optimaliseren op basis van bevindingen in de praktijk.
1.2 JAARPLAN ALS AFGELEIDE VAN ONS ONDERNEMINGSPLAN
Het jaar 2020 was het laatste jaar met als leidraad het ondernemingsplan ‘(Ver)bouwen aan plezierig wonen’. De
daarin opgenomen twaalf doelen, die we nastreven en de activiteiten die we willen oppakken om deze doelen te
realiseren, zijn verdeeld over drie hoofdthema’s:

HOOFDSTUK 1
Bestuursverslag

•

plezierig wonen; meer dan een dak boven het hoofd;

•

zorgen voor een passende woningvoorraad;

•

een flexibele en moderne organisatie.

In ons jaarplan voor 2020 hebben we naast de doelstellingen uit het ondernemingsplan ook enkele actuele ont-
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wikkelingen meegenomen die invloed kunnen hebben op onze doelen en activiteiten. Plus natuurlijk de pres-

Verschillende scenario’s op basis van andere aannames (demografische ontwikkeling, inkomensgroei,

tatieafspraken die wij - in overleg met onze huurdersvereniging – ieder jaar opnieuw maken met de gemeente

kostenreductie in verduurzaming en bijvoorbeeld opgave verduurzaming) leiden niet tot een andere conclusie.

Bodegraven-Reeuwijk.

Het onderzoek heeft een aantal beleidsopties doorgerekend. Geen daarvan heeft voldoende effect om de volledige
maatschappelijke opgaven haalbaar te maken. Het meeste effect heeft het halveren van de verhuurderheffing en

Dit hoofdstuk geeft eerst een korte samenvatting van de belangrijkste externe ontwikkelingen die in 2020 van in-

hogere huurverhoging.

vloed zijn geweest op onze activiteiten. Daarna bespreken we hoe we in 2020 onze voornemens voor dat jaar hebEr is vervolgonderzoek aangekondigd om oplossingsrichtingen te onderzoeken. Beleid op basis van de uitkomsten

ben gerealiseerd.

zal na de verkiezingen in 2021 van een nieuw kabinet moeten komen.
1.3 EXTERNE ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK
1.3.3 Evaluatie Woningwet
1.3.1 Corona
Na de evaluatie van de nieuwe Woningwet in 2018/2019 zijn na de zomer van 2020 aanpassingsvoorstellen
In 2020 kregen we te maken met maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het

behandeld in de Tweede Kamer.

kabinet om de verspreiding van corona te beperken. Gelukkig slaagden wij er toch in om een groot deel van onze
dienstverlening voort te zetten. Uiteraard hebben wij daarbij de vereiste voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

Om de woningbouwproductie in het zogenoemde middensegment te stimuleren, is voor drie jaar de

Ook de aannemers die wij voor werkzaamheden inschakelden, hielden zich aan de voorschriften.

markttoets afgeschaft. Daarmee wordt het voor woningcorporaties eenvoudiger om woningen binnen

Er zijn periodes geweest waarin alleen spoedwerkzaamheden werden uitgevoerd. Wat hierdoor moest wachten, is

de huurprijscategorie € 752,33 tot € 1.000 te realiseren. WBV Reeuwijk streeft naar circa 8% middendure

zodra het weer was toegestaan opgepakt en uitgevoerd. Hoewel het zeer beperkt nodig was, zijn maatwerkafspraken

huurwoningen, om doorstroming vanuit de sociale huur te stimuleren. Hiermee kunnen wij huurders die niet

gemaakt voor de huurbetaling wanneer corona consequenties had voor persoonlijke inkomsten.

(meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar ook geen hypotheek voor een koopwoning
kunnen krijgen, eventueel voorzien van een huurwoning in het middensegment.

1.3.2 Onderzoekrapportage opgaven en middelen corporatiesector
Een onderdeel van de nieuwe Woningwet specifiek voor verenigingen (zoals WBV Reeuwijk) is, dat de ledenAl geruime tijd geven de corporaties in Nederland aan dat de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en

vergadering het recht heeft om besluiten van de RvC op voorhand van advies te voorzien. Dit terwijl de rol

de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD-regeling) de financiële positie van de corporaties onder druk zetten. Daarbij

van de huurders al uitgebreid is geborgd in de Overlegwet huurders-verhuurders en deze toevoeging in de

komt een inflatievolgend huurbeleid, terwijl de kosten van bouwproductie en verduurzaming blijven stijgen.

praktijk tot belemmering van de voortgang kan leiden. In de evaluatie van de Woningwet is aangegeven dat
de adviesrol inderdaad voldoende is geborgd in de Overlegwet en zal verdwijnen als specifiek artikel in de

Dat dit op termijn tot problemen leidt, werd nadrukkelijk bevestigd in de uitkomsten van een extern onderzoek

Woningwet.

uitgevoerd in opdracht van de drie ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en
Klimaat en de organisatie van woningcorporaties Aedes. De hoofdconclusie van het onderzoek is:

1.3.4 Uitwerking Sociaal Huurakkoord in wetgeving

“De corporatiesector kan de stapeling van maatschappelijke opgaven onder de huidige investeringscondities
niet volledig oppakken. Als corporaties tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan en moeten voldoen

In 2019 hebben Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord gesloten, waarin onder andere is afge-

aan de wet- en regelgeving voor corporaties, kan tot en met 2035 voor circa € 30 miljard aan maatschappelijke

sproken dat de corporaties een inflatievolgend huurbeleid zullen voeren. Het kabinet heeft een aantal aan-

opgaven niet worden gerealiseerd. Dat is ongeveer een kwart van de totaal geraamde investeringen in die

bevelingen uit het akkoord overgenomen. In het voorjaar van 2021 gaat een eenmalige huurkorting in voor

periode. De grootste opgaven van corporaties zijn het zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en het

huurders die naar rato van hun inkomen in een te dure huurwoning wonen. De inkomensgrens die bepaalt

verduurzamen en aardgasvrij maken van hun bezit.”

tot welk inkomen huurders in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, gaat niet omlaag. De minister heeft dit voorstel niet overgenomen.

Het tekort betreft de gehele sector. Vanaf het begin van de onderzoeksperiode is de financiële positie van alle
corporaties verslechterd. Vanaf 2024 ontstaan er financiële knelpunten bij een aantal corporaties en daarna komen

1.3.5 Nieuwe woonvisie gemeente Bodegraven-Reeuwijk

snel steeds meer corporaties in de problemen. In 2028 heeft de sector als geheel onvoldoende investeringsvermogen.
Een belangrijke reden is dat de lasten sneller stijgen dan de inkomsten. Daar komt bij dat corporaties meer moeten

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de nieuwe woonvisie 2021-2025 - net als de voorgaande

investeren dan de laatste jaren, onder andere in duurzaamheid, waardoor de lasten extra toenemen, terwijl de

woonvisies - in nauwe samenwerking met zowel WBV Reeuwijk als Mozaïek Wonen tot stand gebracht.

investeringen financieel niet of nauwelijks rendabel zijn.

In de nieuwe woonvisie zijn de onderdelen woningbehoeften en prijsstelling op basis van de jongste
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woningmarktanalyses geactualiseerd en is uitgebreider dan in voorgaande woonvisies aandacht besteed

Doel: Moderne digitale dienstverlening op basis van wensen van de huurders; nabijheid blijft waar gewenst

aan de behoefte aan woonwagenstandplaatsen en aan beschermd wonen. Ook aspecten als crisisopvang

van belang

en doorstroming van jongeren zijn onderdeel van de nieuwe woonvisie.

Dankzij de samenwerking met Mozaïek Wonen kunnen we nu gebruik maken van moderne ICT-software. In het
tweede halfjaar van 2020 is veel voorbereidend werk verricht om per 1 januari 2021 over te kunnen stappen op de

WBV Reeuwijk heeft in 2020 op basis van de (aflopende) woonvisie van de gemeente en de concept woon-

software van Mozaïek Wonen. Zoals eerder aangegeven met succes: de huurprolongatie voor januari 2021 is goed

visie 2021-2025 een bod aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gedaan. Dat is na bespreking met de huur-

verlopen. De nieuwe software biedt ons ook de mogelijkheid om een digitaal klantportaal te ontwikkelen en daar-

dersvereniging en de gemeente vastgesteld. Hiermee heeft WBV Reeuwijk zich verbonden aan concrete af-

mee onze online-dienstverlening te versterken.

spraken over de bouw van nieuwe woningen, vernieuwing en verduurzaming van bestaande woningen en
het betaalbaar houden van ons woningbestand. De woonvisie bevat nog geen concrete afspraken over leef-

1.4.3 Thema ‘Zorgen voor een passende woningvoorraad’

baarheid. Wel is bepaald dat er in het najaar van 2021 op dorpsniveau met alle maatschappelijke partners
afspraken worden gemaakt op het gebied van wonen-zorg-welzijn en leefbaarheid. Wij hebben sinds 2018

Doel: Uitvoeren portefeuillebeleid door middel van nieuwbouw, renovatie en sloop/nieuwbouwplannen met

aangedrongen op afspraken over leefbaarheid en hechten eraan dat die afspraken er komen.

passende (her)huisvestingsoplossingen
In ons portefeuillebeleid hebben we, met het oog op de toekomstige woonwensen, een vernieuwingsplan uitgewerkt

1.4 JAARPLAN: DOELEN, ACTIVITEITEN EN RESULTATEN

met een horizon tot 2035.
In hoofdstuk 4 ‘Omvang en kwaliteit woningbezit’ van dit jaarverslag vindt u alle details over onze bouwactiviteiten

1.4.1 Ondernemingsplan en prestatieafspraken

in 2020, zowel over nieuwbouw als sloop/nieuwbouw (ook herstructurering genoemd). Ook duurzaamheid komt
in dat hoofdstuk aan bod. Verschillende nieuwbouwplannen zijn in (vergevorderd stadium van) voorbereiding. Een

Hieronder beschrijven wij onze prestaties over 2020, gelegd naast de voornemens uit ons jaarplan en geba-

sloop/nieuwbouwproject is in uitvoering. Het wordt naar verwachting begin 2021 opgeleverd.

seerd op ons ondernemingsplan 2017-2020. Onze hoofddoelstellingen uit het ondernemingsplan geven we
vet gedrukt weer. De actuele doelstellingen schuin gedrukt, met daaronder onze prestaties in 2020.

Met name de keuze voor sloop/nieuwbouw in plaats van renovatie of groot onderhoud heeft veel discussie met bewoners opgeleverd. Over een project zijn we in gesprek geweest met erfgoedpartijen. Uiteindelijk hebben wij onze

1.4.2 Thema ‘Plezierig wonen: meer dan een dak boven het hoofd’

keuzes bepaald. Die wachten nu op behandeling door en goedkeuring van de gemeente.

Doel: Een bovengemiddelde score (A) op de Aedesbenchmark voor dienstverlening

Doel: Sterke inzet op duurzaamheid en betaalbaarheid: op weg naar label B in 2021

Onze branchevereniging Aedes levert jaarlijks diverse benchmarkgegevens van alle woningcorporaties. Wij streven

In de periode tot het jaar 2021 verduurzamen wij 250 woningen naar minimaal label B. Dit draagt ook bij aan de be-

naar een bovengemiddelde score (A) op onze dienstverlening.

taalbaarheid van het wonen.

In 2019 scoorden we een B voor klanttevredenheid. In 2020 hebben we daarom verschillende verbeteracties uitge-

In 2020 hebben wij 62 woningen technisch en energetisch verbeterd naar minimaal label B. De bewoners zijn erg

voerd. Wij zijn bijvoorbeeld weer zelf de reparatieverzoeken gaan aannemen in plaats van dit uit te besteden. Met

tevreden over de uitvoering van de maatregelen en het verkregen wooncomfort. De doelstelling om minimaal 75%

een positief effect, want op diverse onderdelen, waaronder de tevredenheid over reparatieverzoeken, scoorden we

van onze sociale huurwoningen bereikbaar te houden voor mensen die recht hebben op huurtoeslag, is in 2020

in 2020 hoger. Het doel om op het gehele subonderdeel dienstverlening een A te scoren, haalden we echter net niet.

ruimschoots gerealiseerd: circa 80% van onze sociale huurwoningen blijft voor huurtoeslag bereikbaar.

Met name het onderdeel ‘vertrokken huurders’ lag, weliswaar met een zeer laag deelnamepercentage, onder het
corporatiegemiddelde. Dit aspect hopen we in 2021 te verbeteren.

Doel: Antwoord bieden op woonwensen van bijzondere doelgroepen
Onder onze doelgroep is een groeiende groep die om uiteenlopende redenen een bijzondere woonwens heeft.

Een overzicht van de in 2020 behaalde scores vindt u in paragraaf 7.20 ‘Meting kwaliteit dienstverlening’.

Denk hierbij aan individuele problematiek, crisisopvang of huisvesting van vergunninghouders.
Een plan voor de invulling van het Kloostergebouw in Reeuwijk-Dorp voor achttien cliënten van Zorginstelling Zorg-

Doel: Plezierig wonen verder ontwikkelen op basis van de wensen van onze huurders

los is medio 2020 stopgezet. Dit plan, gemaakt in samenwerking met een architect en de gemeente, was al verge-

Ook in 2020 hebben we nog geen afspraken met de gemeente kunnen maken over verbeteringen in de directe

vorderd toen het kerkbestuur, als eigenaar van het klooster, koos voor de ideeën van een groep lokale particulieren

woonomgeving, afgeleid uit onderzoek dat we daarnaar hebben laten doen. In de nieuwe Woonvisie 2021-2025 van

die een andere bestemming van het gebouw voor ogen hebben. WBV Reeuwijk zoekt nu samen met Mozaïek Wonen

de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nu bepaald dat er in het najaar van 2021 op dorpsniveau met alle maatschap-

naar een andere geschikte locatie voor deze specifieke doelgroep van ZorgLos.

pelijke partners afspraken worden gemaakt op het gebied van wonen-zorg-welzijn en leefbaarheid. We hopen en
verwachten dat dit tot goede wederzijdse afspraken zal leiden.

In het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de corporaties WBV Reeuwijk en Mozaïek Wonen is besloten om
als experiment zeven woningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschikbaar te stellen voor spoedzoekers. In
paragraaf 7.2 ‘Verhuur: Spoedzoekers’ leest u hier meer over.
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In ons nieuwbouwproject Zoutmansweg zijn twee woningen gepland voor beschermd wonen.

1.5 BESTUUR, BESTUURSVERGADERINGEN EN -BESLUITEN

1.4.4 Thema ‘Een flexibele en moderne organisatie’

Samenstelling van het bestuur in 2020
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Sinds 2015 moet onze bestuurder Permanente Educatie-

Doel: Data en informatiebeveiliging op orde

punten (PE-punten) halen: 108 punten in drie jaar. Iedere punt vertegenwoordigt één studie-uur. In 2020 en de twee

Als onderdeel van het op orde brengen van ons informatiemanagement op het gebied van de privacy- en cyberwet,

voorafgaande jaren heeft het bestuur het volgende aantal punten behaald:

laten we ons ondersteunen door externen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC). Om
onze datastructuur te versterken, willen wij na het onderzoek onze ICT architectuur optimaliseren.
Al voor 2020 hebben wij ervoor gezorgd dat we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

PE-punten directeur-bestuurder

(AVG). In 2020 heeft er een zogenoemde pentest plaatsgevonden. Een pentest is een test door een externe deskundige, die onze database probeert de hacken. Daaruit kwamen enkele aanbevelingen, die in 2020 zijn uitgevoerd. In

Naam

2020 en voorgaande jaren heeft er binnen WBV Reeuwijk geen datalek plaatsgevonden.

Dhr. V. van Luit

Aantal PE-punten 2020

Aantal PE-punten 2019

Aantal PE-punten 2018

49,5

74,5

40,5

In het tweede halfjaar van 2020 hebben we, zoals eerder aangegeven, voorbereidingen getroffen om over te stappen op het ICT-systeem van Mozaïek Wonen.
Doel: Een blijvend financieel gezonde organisatie met acceptabele bedrijfslasten

Bestuursvergaderingen en –besluiten

We voldoen aan de door onze toezichthouders gestelde eisen qua liquiditeit, solvabiliteit en goed bestuur. Onze be-

In de maandelijkse vergaderingen van de directeur-bestuurder met de teamleiders worden voorgenomen bestuurs-

drijfslasten kunnen, gezien onze omvang en de steeds hogere eisen, niet de laagste zijn in de branche. Een gemiddeld

besluiten geagendeerd en besproken. De belangrijkste onderwerpen en besluiten in 2020 waren:

bedrijfslastenniveau is ons doel (Score B in de Aedes-benchmark).

•

het onderzoek naar de ondersteuning, de diepgaande verkenning van samenwerking met Mozaïek Wonen, de
intentieovereenkomst tot ondersteuning en de definitieve overeenkomst tot ondersteuning zijn besproken en
waar van toepassing vastgesteld of goedgekeurd;

Ook in 2020 is voldaan aan de vereisten van het WSW en de Aw. De meerjarenbegroting is geactualiseerd en voldoet, na de nodige bijstellingen als gevolg van onder andere de hoge belastingdruk, aan de vereiste normen. In de

•

gesteld;

Aedes-benchmark was onze score voor de bedrijfslasten gemiddeld een B.
Doel: Onderzoek en keuze voor versterking door samenwerking

het bod op de woonvisie van de gemeente, uitmondend in de prestatieafspraken 2020, is besproken en vast-

•

het jaarverslag 2019 is vastgesteld;

•

de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2030 zijn vastgesteld;

Als relatief kleine woningcorporatie merken wij dat de beperkte personele bezetting en onze stevige volkshuisvestelijke opgaven en alle wet- en regelgeving waaraan we moeten voldoen, een behoorlijke wissel trekken op onze organisatie. Onze kracht is dat we als kleine corporatie onze huurders goed kennen en weten wat er speelt in de wijken, en
dat intern onze lijnen kort zijn.
Zoals beschreven in de openingsparagraaf van dit hoofdstuk is de door ons beoogde robuuste samenwerking per
1 januari 2021 gerealiseerd. De komende jaren wordt de doelstelling van deze samenwerking - versterken van
de continuïteit in de dienstverlening en verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering - door de bestuurder
gemonitord.
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•

de vernieuwingsplannen en bijbehorende rapportages zijn veelvuldig besproken en behandeld;

•

de nieuwbouwplannen in ontwikkeling zijn regelmatig besproken en diverse fasedocumenten zijn vastgesteld;

•

drie tertiale rapportages zijn besproken en vastgesteld;

•

de dVi en dPi (jaar- en begrotingscijfers) voor het WSW en Aw zijn goedgekeurd;

•

het huurbeleid 2020 is na bespreking met de huurdersvereniging vastgesteld.

NIEUWERBRUG

BODEGRAVEN

WAARDER

1.6 VERKLARING VAN HET BESTUUR
Het bestuur van WBV Reeuwijk heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 vastgesteld en ter goedkeuring

DRIEBRUGGEN

voorgelegd aan de RvC.
In de vergadering van de RvC van 7 mei 2021 zijn de jaarstukken besproken in aanwezigheid van Verstegen Accountants en Adviseurs. Daarnaast is kennisgenomen van de bevindingen van de accountant en de daarop door hem

REEUWIJK
Reeuwijkse plassen

afgegeven goedkeurende verklaring. Op grond daarvan heeft de RvC het jaarverslag en de jaarrekening in deze
vergadering goedgekeurd.
In het kader van artikel 26.2 g van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) verklaart het bestuur
dat de middelen van WBV Reeuwijk uitsluitend zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

HOGEBRUG

In de algemene ledenvergadering van 22 juni 2021 neemt de Algemene Ledenvergadering kennis van het bestuursbesluit en de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Op basis daarvan wordt voorgesteld dat ook de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening goedkeurt.
Reeuwijk, 6 mei 2021
Esther van Beelen
Bestuurder

HOOFDSTUK 2
Verslag Raad van Commissarissen
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De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en is werkgever en klankbord van de directeur-

Eind 2019 is de governancecode aangepast. Mede vanwege wisselingen in de RvC zijn begin 2020 onder deskundige

bestuurder. De RvC doet dit op basis van de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV),

externe begeleiding, de aangepaste governancecode en de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven,

de Governancecode Woningcorporaties en de statuten. De uitwerking daarvan wordt opgenomen in reglementen

besproken met en door de RvC. De uit deze bijeenkomst voortkomende aandachtspunten zijn in 2020 toegepast.

en convenanten, die taken en rollen verhelderen. Samen met het ondernemingsplan, de meerjarenbegroting en de
prestatieafspraken vormen deze het toezichtkader van de RvC. Dit kader is begin 2018 vastgesteld.

2.2 SAMENSTELLING, PROFIEL, COMMISSIES EN ROOSTER VAN AFTREDEN VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN

2.1 GOVERNANCE & CODE
De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden.
WBV Reeuwijk onderschrijft van harte de Governancecode Woningcorporaties, waarin op basis van vijf principes
richting wordt gegeven aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren. De code gaat ook in op de manier waarop
bestuur en RvC verantwoording afleggen over de resultaten. Alle bepalingen uit de code worden toegepast.
De invulling van de drie rollen van de Raad van Commissarissen

Naam

Geboortejaar

Functie

Deskundigheidsgebied

Beroep

Nevenfuncie

1954

Voorzitter

Governancewoningcorporaties
volkshuisvesting en
vastgoedontwikkeling
en -beheer

Interim manager en coach

Geen

1977

Vicevoorzitter
vanaf 1 juli
2020

Zorg en Welzijn

Directeur GGZ

Geen

Finance en Control,
juridische zaken, zorg
en welzijn

ZZP-er op
gebied van
interim
management,
advies en
accountancy

Lid RvT – De Rijnhoven,
Harmelen
Lid RvT – BuZz, Leiden
Voorzitter RvT – Stichting
Deksels, Leiden

Adviseur en
interim
manager
ruimtelijke en
bestuurlijke
processen

Lid van de RvC Stichting
de Leeuw van Putten
Bestuurslid VTW
Voorzitter Investeringscomité SOFIE Revolverend
Investeringsfonds
Lid van geschillencommissie, gemeente
Maassluis

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de realisatie van de strategische doelstellingen en de wijze
waarop het bestuur het beleid uitvoert. Daarnaast functioneert de RvC als klankbord voor het bestuur op het
vlak van de voortgang en ontwikkeling van de organisatie, de strategie in relatie tot de dynamiek in de omgeving
en het reflecteren op strategische en omvangrijke beslissingen. Als werkgever is de RvC verantwoordelijk voor

Dhr. T. van
Craaikamp

het selecteren, benoemen, schorsen of ontslaan van het bestuur, het beoordelen van het functioneren van het
bestuur en het belonen van het bestuur. De remuneratiecommissie heeft een belangrijke rol binnen de RvC bij de
voorbereiding van besluiten met betrekking tot de werkgeversrol. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van
de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, de visie en missie van WBV Reeuwijk en de doelen

Mw. M.
den Ouden

en activiteiten in het ondernemingsplan. De RvC kijkt bij het vervullen van haar taak naar het maatschappelijk belang
en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Dat zijn vooral de (toekomstige) bewoners en de gemeente.
De RvC geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en levert een bijdrage aan het bestaan(srecht) van onze
vereniging door kennis en ervaring in te brengen. Daarnaast toetst de RvC of wij binnen onze maatschappelijke taak

Dhr. J.J.M.
Remmelzwaan

1959

Lid

het maximale doen.
De uitwerking in diverse statuten en reglementen
Voor zowel het bestuur als de RvC is een reglement vastgesteld. Dit reglement is gebaseerd op de Woningwet en
de Governancecode. De RvC heeft ook een helder toezichtkader vastgesteld. Het reglement en het toezichtkader
vormen samen de leidraad voor het handelen van de RvC, naast verschillende andere reglementen en statuten

Dhr. K.G.
Westhoff*

zoals het reglement financieel beheer en beleid, het treasurystatuut en het investeringsstatuut, elk gericht op de

1964

Vicevoorzitter
tot 1 juli
2020

Volkshuisvesting,
juridische zaken en
vastgoedontwikkeling
en -beheer

bewaking van een specifiek aspect.
Relatie met andere belanghebbenden en organisaties
Het bestuur overlegt met het bestuur van de huurdersvereniging en is lid van de Vereniging van Toezichthouders
in Woningcorporaties (hierna VTW) en branchevereniging Aedes. Het bestuur is aanwezig bij de jaarvergadering
met de leden van de huurdersvereniging. Nagenoeg alle raadsleden waren ook aanwezig bij de halfjaarlijkse
bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering.
Twee RvC-leden wonen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en zijn daardoor op de hoogte van de lokale en

*Per 1 juli 2020 heeft de heer K.G. Westhoff vanwege een nieuwe functie zijn lidmaatschap beëindigd. De RvC heeft ervoor gekozen om vanwege de op

politieke ontwikkelingen. Mede hierdoor zijn het bestuur en de RvC tijdig op de hoogte van ontwikkelingen die de

1 januari 2021 ingaande samenwerking met Mozaïek Wonen het aantal leden van de RvC terug te brengen naar drie. Eind 2020 zijn hiertoe de vereiste

corporatie kunnen raken.

voorbereidingen getroffen, zoals behandeling van een statutenwijziging in de Algemene Ledenvergadering van eind 2020. Vanaf begin 2021 heeft de
RvC drie leden.
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De RvC streeft deskundigheid na op de volgende kennisgebieden:

2.3 INFORMATIEVERZAMELING DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

•

governance;

Alle leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De VTW en

•

volkshuisvesting;

branchevereniging Aedes zijn voor de leden een belangrijke informatiebron. Ook de werkorganisatie houdt de

•

vastgoedontwikkeling en -beheer;

RvC op de hoogte van relevant nieuws via een informatienotitie en periodieke rapportages, zowel op landelijk,

•

kennis van en betrokkenheid bij de doelgroep;

regionaal als lokaal niveau.

•

zorg en welzijn;

•

financiën en control;

De RvC vormt zich een beeld van het beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk, de bereikte resultaten en

•

juridische zaken.

relevante (markt)ontwikkelingen op basis van de volgende informatiebronnen:

De RvC vindt dat deze aandachtsgebieden, ook met de huidige drie leden, voldoende aanwezig zijn. Waar nodig zal

Informatie van de directeur-bestuurder

voor specifieke kennis op juridisch gebied externe expertise worden ingezet.

•

het jaarverslag 2019;

Daarnaast vindt de RvC het belangrijk dat enkele leden een maatschappelijke binding hebben met het werkgebied

•

de meerjarenbegroting 2021-2030;

Reeuwijk. De heer T. van Craaikamp en de heer J.J.M. Remmelzwaan wonen in Reeuwijk, waardoor die binding

•

de ontwikkelingen van het jaarplan 2020;

voldoende aanwezig is.

•

uitgebreid gedocumenteerde investeringsbesluiten;

•

drie tertiale rapportages over de voortgang op de doelen uit het ondernemingsplan, de financiële

In overeenstemming met de statuten zijn de leden van de RvC benoemd voor een periode van vier jaar. De

ontwikkelingen en specifieke punten op het gebied van verhuur en woningtoewijzing, het overleg met de

Woningwet en het eigen reglement bepalen dat leden van de RvC maximaal één keer herbenoemd kunnen worden.

huurdersvereniging, de projectontwikkeling, de uitvoering van de technische activiteiten en de bijbehorende

In 2021 wordt een wetswijziging voorzien, waarin het maximum aantal herbenoemingen vervalt terwijl de maximale

begroting;

termijn gehandhaafd blijft op acht jaar. De eerder genoemde statutenwijziging, die uiteindelijk is ingegaan per 4

•

de ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek naar en de realisatie van de samenwerking met Mozaïek
Wonen;

januari 2021, voorziet in deze verwachte wetswijziging.
Rooster aftreden van de Raad van Commissarissen per 31 december 2020

•

de concept nieuwe woonvisie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

•

het treasury jaarplan;

•

een eerste bespreking van het concept ondernemingsplan 2021-2024.

Informatie van de Aw en het WSW
Naam

Benoemd per

Herbenoemd per
11-05-2020

Aftredend per

Dhr. T. van Craaikamp

11-05-2016

Mw. den Ouden*

01-01-2019

01-01-2023**

Dhr. J.J.M. Remmelzwaan*

02-01-2020

02-01-2024**

•

toezichtbrief;

•

financiële continuïteit;

•

borgingsplafond.

11-05-2024

Informatie huurdersvereniging
•

Meerdere malen vond overleg plaats met het bestuur van de huurdersvereniging over de voornemens
tot samenwerking. Het bestuur van de huurdersvereniging had contact met twee leden van de RvC, die op
voordracht van de huurdersvereniging zijn benoemd.

Informatie van de accountant
* Benoemd op voordracht van de huurdersvereniging

•

Het jaarverslag is besproken in het bijzijn van de externe accountant Verstegen Accountants en Adviseurs.

Begin 2021 is het aftreden als lid op voordracht van de huurders van de heer J.J.M. Remmelzwaan behandeld en vastgesteld, waarna hij is herbenoemd

•

Het verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2019 en de rapportage over de interim controle 2019 zijn
besproken in de RvC vergadering.

als algemeen lid. De Aw gaf hiervoor toestemming. Op deze manier voldoet de RvC met drie leden aan de wetgeving.
** Herbenoembaar

Informatie van de Algemene Ledenvergaderingen
•

20

Alle RvC-leden waren aanwezig bij de twee Algemene Ledenvergaderingen.
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Informatie van seminars

tot ondersteuning met Mozaïek Wonen waren uitgevoerd en duidelijk was dat de doelstellingen en

•

randvoorwaarden van de intentieovereenkomst konden worden vervuld. Daarmee wordt per 1 januari 2021,

Verschillende actualiteitenseminars, bijgewoond door RvC-leden.

met behoud van de zelfstandigheid van onze vereniging en daarbij behorende eigen strategie en beleid, de
Op basis hiervan stelt de RvC vast dat zij in dit verslagjaar ruim voldoende is geïnformeerd en dat zij die informatie

gehele bedrijfsvoering ondergebracht bij deze collega. Ook het personeel treedt per deze datum in dienst van

voldoende heeft besproken, om het toezicht adequaat in te kunnen vullen.

Mozaïek Wonen, met als vangnet een met de vakbonden gesloten sociaal plan. Voor de huurders blijven de
bekende mensen werkzaam in het kantoor in Reeuwijk. De positie van de Huurdersvereniging Reeuwijk en

2.4 PERMANENTE EDUCATIE (PE)

Algemene Ledenvergadering blijft ongewijzigd;

Interne toezichthouders van corporaties, die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties,

•

Goedkeuring van de agenda’s van de twee Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging.

•

Opdrachtverstrekking, in overleg met de Huurdersvereniging Reeuwijk, aan een extern bureau voor de werving

moeten elke twee jaar tien PE-punten behalen. Ieder punt staat voor één studie-uur bij een geaccrediteerde
aanbieder.

van een nieuwe directeur-bestuurder in 2021, gelet op de wens tot vroegpensionering van de heer V. van Luit;
•

Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2019, het rapport van de accountant daarbij en de
oordeelsbrieven van de Aw en het WSW.

In 2020 en 2019 hebben de leden van de RvC het volgende aantal PE-punten behaald:

•

Goedkeuring van het treasury jaarplan.

•

Benoeming van mevrouw M. den Ouden tot vicevoorzitter van de RvC en voorzitter van de
remuneratiecommissie*;.

•
Naam

Aantal behaalde PE punten in 2020

Aantal behaalde PE punten in 2019

Dhr. T. van Craaikamp

7

5

Mw. M. den Ouden

4

15

Dhr. J.J.M. Remmelzwaan

5

Dhr. K.G. Westhoff

3

23

Een voorstel tot statutenwijziging om het minimum aantal leden van de RvC terug te brengen van vier naar drie
personen en dit voorstel te agenderen voor de Algemene Ledenvergadering.

* De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC.
Met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de vereniging:
•

goedkeuring begroting 2021 en meerjarenbegroting voor de negen volgende jaren;

•

goedkeuring beleid huurverhoging 2020;

•

goedkeuring van enkele fasedocumenten voor investeringen in groot onderhoud, sloop en nieuwbouw;

•

goedkeuring van renovatieprojecten;

•

bespreking van het concept ondernemingsplan 2021-2024 (formele vaststelling vindt in 2021 plaats);

•

goedkeuring van het bod op de gemeentelijke woonvisie voor 2021.

2.5 VERGADERINGEN EN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De RvC heeft geen enkel (voorgenomen) besluit van het bestuur afgekeurd.

De RvC heeft in het afgelopen jaar acht keer regulier vergaderd. De Leden van de Raad van Commissarissen waren

Aansluitend op de vergadering van 10 december 2020 heeft de RvC de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Dit jaar

hier steeds bij aanwezig. De belangrijkste besluiten van de RvC in 2020 waren:

onder externe begeleiding. De conclusies uit deze evaluatie worden in 2021 verder ter hand genomen.

Met betrekking tot het functioneren van de vereniging en de RvC en de continuïteit en risicobeheersing daarvan:

2.6 ALGEMEEN OORDEEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

•

•
•

Het met de Huurdersvereniging Reeuwijk en tijdens de Algemene Ledenvergadering bespreken van het
onderzoek naar een goede waarborg van de continuïteit in de dienstverlening en de versterking van de

Op basis van de eigen waarnemingen en op basis van de oordelen van de Aw en het WSW plus de conclusies van

professionaliteit van de bedrijfsvoering van WBV Reeuwijk door middel van een robuuste samenwerking met

de externe accountant, constateert de RvC dat WBV Reeuwijk op zich goed functioneert. De in het jaarverslag 2019

een grotere collega-corporatie. De onderschrijving van het bestuurlijk advies om dit, na een oriëntatie met drie

genoemde zorg met betrekking tot de continuïteit in de dienstverlening en de kwaliteit van de bedrijfsvoering

collega’s, diepgaand te onderzoeken met Mozaïek Wonen;

is naar verwachting met de ondersteuningsovereenkomst sterk afgenomen. De directie toetst in overleg met de

Op basis van de positieve conclusies uit bovengenoemd onderzoek, heeft de RvC positief besloten om in

huurdersvereniging regelmatig of de samenwerking aan de verwachting voldoet en rapporteert hierover aan de

september 2020 tot ondertekening van een intentieovereenkomst tot ondersteuning te komen.

RvC.

Vervolgens is in een extra vergadering op 7 december 2020 besloten om een definitieve overeenkomst tot
ondersteuning aan te gaan, nadat de verdere voorbereidingen om te komen tot een definitieve overeenkomst
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De RvC heeft in het afgelopen jaar de zeer hoge betrokkenheid en het functioneren van de Huurdersvereniging
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2.8 HONORERING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

met de HVR en bespreekt het volkshuisvestelijke, technische en financiële beleid. Ook de samenwerking met
belanghouders, zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is goed. Voorbeelden daarvan zijn:

De RvC heeft haar honorering per 1 januari 2020 geïndexeerd conform de VTW richtlijnen en vastgesteld op € 15.900

•

de in goed overleg tot stand gekomen Woonvisie en prestatieafspraken;

(exclusief btw) voor de voorzitter en € 10.600 (exclusief btw) voor de leden. Deze honorering valt ruimschoots

•

de discussie over de nieuwbouw- en renovatieplannen.

binnen de maximale honorering uit de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT, die sinds 1 januari 2015 van
toepassing is, en past ook ruim binnen de kaders die de VTW heeft vastgesteld.

2.7 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS WERKGEVER
2.9 ZELFEVALUATIE
De RvC functioneert als werkgever van de directeur-bestuurder, de heer V. van Luit. De RvC stelde in 2011 het
bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de heer V. van Luit vast. Deze zijn passend binnen de Wet

Op 7 december heeft de RvC haar eigen functioneren onder externe begeleiding geëvalueerd. Ook de zienswijze van

normering Topinkomens (WNT) De belangrijkste afspraken over de beloning zijn:

de directeur-bestuurder is besproken.

•

een functiecontract (dus geen overeengekomen arbeidsduur);

•

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

De RvC heeft begin 2020 met externe deskundige begeleiding uitgebreid de nieuwe governancecode besproken. De

•

een bestuurlijke benoeming voor vier jaar;

RvC concludeerde dat de gezamenlijke kennis van de leden en de samenstelling van de raad voldoende aansluiten

•

een inschaling in functiegroep B;

bij de voor de woningbouwvereniging noodzakelijke toezichtstaken. Ook concludeerde de RvC dat de leden

•

een vast salaris, geen variabele beloning;

voldoende kritisch en open zijn en dat het overleg met respect voor ieders inbreng verloopt.

•

ontwikkeling van het vaste salaris op basis van de wettelijke indexering conform de WNT;een maximale waarde
2.10 VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

van een leaseauto van € 40.000.
Sinds 1 oktober 2018 is de arbeidsovereenkomst en beloning van de heer V. van Luit gebaseerd op 70% van de

Conform de statuten van Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft de RvC aan Verstegen Accountants en Adviseurs

reguliere werktijd in een dergelijke functie.

de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 te onderzoeken. De RvC heeft het
accountantsrapport in de vergadering van 6 mei 2021 met de accountant besproken. De accountant heeft in de

Over het boekjaar 2020 bedraagt de bezoldiging van de directeur-bestuurder € 74.200 (inclusief werkgeversbijdrage

vergadering een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken en een goedkeurende verklaring afgegeven. Op

aan de pensioenpremie en belaste kostenvergoedingen). De directeur-bestuurder neemt verplicht deel aan de

grond hiervan heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. De RvC verklaart dat alle leden volledig

pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). WBV Reeuwijk houdt van de

onafhankelijk hebben gefunctioneerd en is van mening dat het intern toezicht in 2020 naar beste kunnen en op een

maandelijkse premie voor deze voorziening een percentage in op het maandloon van de directeur-bestuurder.

goede manier is ingevuld.

Dit stemt overeen met het percentage van werknemers, op wie de CAO Woondiensten van toepassing is. Ook de
De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit naar de directeur-bestuurder en alle medewerkers voor

overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Woondiensten.

de getoonde inzet en toewijding, waarmee zij hun werkzaamheden hebben verricht.
Over 2020 heeft het directeur-bestuur de volgende beloning ontvangen:
Reeuwijk, 6 mei 2021
Beloningen

Naam

Variabele

betaalbaar

Periodiek

beloning

op termijn

loon

(belast en

(pensioen-

onbelast)

premie

€ 62.958

€0

Verstrekte

bij

leningen /

beëindiging

werkgever)
Dhr. V. van Luit

Uitkeringen

€ 11.242

voor-

dienst-

schotten /

verband

garanties

€0
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Totaal

€ 74.200

€0

Nevenfunctie

Dhr. T. van Craaikamp		

(Voorzitter)

Mw. M. den Ouden			

(Vicevoorzitter)

Dhr. J.J.M. Remmelzwaan		

(Lid)

geen
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3.1 ALGEMEEN
WBV Reeuwijk is opgericht op 26 oktober 1961. Bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1972, nummer 156, is de
toelating van de vereniging als instelling bedoeld in artikel 70 van de Woningwet gehandhaafd. De vereniging
is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 29013498.
3.2 LEDEN
De vereniging heeft leden die huren en leden die niet huren:

31-12-2020

31-12-2019

Leden die huurder zijn

249

257

Leden die geen huurder zijn

17

34

Totaal

266

291

Ons ledenbestand is in 2020 weer licht afgenomen en is zelfs minder dan 25% van ons huurdersbestand. Nieuwe
huurders attenderen wij erop dat zij lid kunnen worden van de vereniging en langs die weg invloed kunnen
uitoefenen. Onze statuten bepalen sinds enkele jaren dat nieuwe leden huurders van Woningbouwvereniging
Reeuwijk moeten zijn. Het aantal leden dat geen huurder is, neemt mede daardoor af en is in 2020 zelfs
gehalveerd.
De contributie voor leden is € 3 per jaar. Huurders die geen lid zijn, worden uitgenodigd voor de
ledenvergaderingen, die twee keer per jaar worden gehouden. Bij besluitvorming gelden in ledenvergaderingen
de volgende regels:
•

als leden moeten stemmen, zijn huurders die geen lid zijn uitgesloten van stemming;

•

als huurders moeten stemmen, zijn leden die geen huurder zijn uitgesloten van stemming.

3.3 WERKORGANISATIE

HOOFDSTUK 3
Vereniging, personeel en organisatie

WBV Reeuwijk kende in 2020 een platte organisatie met een eenhoofdige directie en drie afdelingen. De
lijnen binnen de kleine organisatie zijn kort en onze focus ligt op de huurder. Zoals in de vorige hoofdstukken
uitgebreid beschreven, is de bedrijfsvoering - en daarmee ook het personeel - op de directeur-bestuurder
na, per 1 januari 2021 ondergebracht bij Mozaïek Wonen. De directeur-bestuurder is nog in dienst bij onze
vereniging.

27

Hoofdstuk 3 VERENIGING, PERSONEEL EN ORGANISATIE

Per 31 december 2020 was de formatie 7,31 voltijds functieplaatsen (fte) van 36 uur. Wij hadden twaalf personen
in loondienst, met dienstverbanden van 4 tot 38 uren per week. Twee medewerkers waren ingehuurd.
Alle functies, behalve die van de directeur-bestuurder, zijn conform de CAO Woondiensten gewaardeerd
volgens het CATS-systeem. De medewerkers zijn ingeschaald in de schalen D tot en met K.
Ook in 2020 was er een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit aan
Woningbouwvereniging Reeuwijk verbonden. In het jaar 2020 (en tot nu toe) heeft de vertrouwenspersoon
geen meldingen ontvangen.
Onderstaand ons organisatieschema, zoals deze in 2020 van kracht was.

Organisatieschema

Algemene
Ledenvergadering

Raad van
Commissarissen

Directeur-bestuurder

Woondiensten

Technische Zaken

Financiële Zaken

3.4 PLATFORMS
Een aantal medewerkers neemt deel aan platforms voor functionarissen in vergelijkbare functies bij
corporaties.
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4.1 OMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW VAN HET WONINGBEZIT

De onderstaande tabel geeft het woningbezit per bouwjaar weer.

De verdeling van het woningbezit over de verschillende woonkernen is als volgt:

400
300

Woonkernen

Aantal woningen 2020

Driebruggen

116

Reeuwijk-Brug inclusief Sluipwijk*

791

200
100

Reeuwijk-Dorp

0

5
94

<1

66

Waarder

45

19

59

19

19

60

69

19

19

70

79

19

80

19

89

19

19

90

99

19

00

20

20

20

106

Totaal

1.079

4.2. NIEUWBOUW EN HERBESTEMMING
Onze woningvoorraad verandert door nieuwbouw, woningverbetering, herstructurering, onderhoud en verhuur/ verkoop. Leidraad bij

* inclusief Rietgors 22 (‘t Kerkestuk 2)

alles wat we doen is een passende, kwalitatief goede woningvoorToevoegingen en verkopen

raad.

In 2020 hebben wij zes woningen en twee bedrijfspanden verkocht. Drie woningen zijn verkocht aan zittende
huurders. De drie andere woningen zijn verkocht nadat ze waren vrijgekomen. De doelstelling van twee verkopen

In 2020 werkten wij aan de volgende nieuwbouwprojecten:

per jaar is daarmee ruimschoots gehaald. Daarnaast hebben wij in 2020 één erfpachtgrond verkocht. Voor 2020
was geen verkoop van erfpacht begroot. De totale verkoopopbrengst van de woningen, de erfpachtgrond en

•

Groendijck-Oost Driebruggen: twaalf sociale beneden- en

bedrijfspanden bedroeg in 2020 € 1.819.502 (in 2019 € 377.277,-).

bovenwoningen en drie middeldure huurwoningen voor

In 2020 hebben wij één woning aangekocht in verband met toekomstige herstructurering. De totale aankoopwaarde

senioren

bedroeg daarmee in 2020 € 210.000,-. Daarnaast hebben wij een woning die verkocht was met Koopgarant,

In Driebruggen wordt het nieuwbouwplan ‘Voor de Brug’ met

teruggekocht. De terugkoopwaarde van die woning was € 182.808,-.

huur en koop ontwikkeld. Woningbouwvereniging Reeuwijk
neemt uit dit plan twaalf sociale huurwoningen af van het type

Het overig onroerend goed in ons bezit is:

beneden-bovenwoning. De woningen op de begane grond zijn

•

25 zorgappartementen - Thomashuis en Herbergier - in Reeuwijk en de twee daarbij horende woningen (voor

gelijkvloers en geschikt voor senioren. De bovenwoningen

de zorgechtparen)

zijn geschikt voor starters en eenpersoonshuishoudens.

•

een buitenschoolse opvang van Kindercentrum Waarder in Waarder;

Daarnaast nemen wij drie middendure huurwoningen voor

•

een fysiotherapieruimte aan ’t Kerkestuk in Reeuwijk Brug;

senioren af. De woningen worden afgenomen op basis van

•

een medisch centrum van circa 900m2 aan de Kaarde in Reeuwijk-Brug;

een Build en Design contract. De huurwoningen maken deel

•

ons kantoor aan het Koningin Wilhelminahof 6 in Reeuwijk-Brug;

uit van de tweede fase. De bouw zal naar verwachting voor

Onze woningvoorraad verandert door

•

de gemeenschappelijke ruimte ‘Huiskamer van Waarder’ in de Maximalocatie in Waarder;

mei 2021 starten. De woningen worden dan medio 2022

nieuwbouw, woningverbetering, herstruc-

•

Fysiotherapie en Fitness Maxima in de plint van de Maximalocatie in Waarder;

opgeleverd.

turering, onderhoud en verhuur/ verkoop.

•

een kantoorruimte in de plint van de Maximalocatie in Waarder.

Leidraad bij alles wat we doen is een pas•

Project Reesvelt in Reeuwijk-Dorp

sende, kwalitatief goede woningvoorraad.

Onze vereniging is per eind 2020 nog eigenaar van de grond onder 22 woningen, die met Koopgoedkoop in erfpacht

Project Reesvelt is een uitbreidingsplan van twee ont-

zijn uitgegeven. In 2020 is de laatste woning teruggekocht die verkocht was met Koopgarant. Deze woning is daarna

wikkelaars aan de rand van Reeuwijk-Dorp. WBV Reeuwijk

toegevoegd aan ons verkoopprogramma. In ons woningbestand hebben wij nu nog één woning die verkocht is met
de verkoopconstructie Kopen naar Wens. Deze wordt teruggekocht op het moment dat de woning leegkomt.
30
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neemt in dit plan van de ontwikkelaar Vergeer Planontwikkeling vier grondgebonden sociale huurwoningen

te verkopen aan de werkgroep met als motivatie dat er bij de samenleving van Reeuwijk-Dorp en bij de

voor senioren en vijf eengezinswoningen in de sociale huur af, op basis van turn-key. De bouw is in

parochianen meer draagvlak is voor het plan van de werkgroep. WBV Reeuwijk gaat nu in samenwerking

november 2020 gestart en volgens planning worden de woningen rond de jaarwisseling van 2021/2022

met Mozaïek Wonen op zoek naar een andere locatie voor de doelgroep van Zorg-los.

opgeleverd. Project Reesvelt komt ook tegemoet aan de behoefte aan sociale koop in Reeuwijk-Dorp:

•

ontwikkelaar Vosplan Vastgoedontwikkeling B.V. realiseert binnen het project vier koopstartwoningen.

4.3 VERNIEUWING VAN DE VOORRAAD

Project Zoutmansweg – vijftien starterswoningen

In 2020 werkten we op verschillende locaties aan vernieuwing van onze bestaande woningvoorraad:

Aan de randweg van Reeuwijk-Brug is een kavel grond, in eigendom van de gemeente Bodegraven-

•

Sloop/nieuwbouw Raadhuisweg in Reeuwijk: 10 bestaande woningen maken plaats voor 30 apparte-

Reeuwijk, te koop aangeboden aan WBV Reeuwijk. Voor deze locatie is een plan uitgewerkt voor vijftien

menten voor starters en senioren

kleine huurappartementen met een lage huur. De doelgroepen zijn jonge starters, bijzondere doelgroepen

In 2017 en 2018 bleek na zorgvuldig onderzoek nieuwbouw op deze locatie de beste optie. Dit is door

en herstarters. De haalbaarheidsstudie is afgerond en de RvC is op basis daarvan in november 2019

zowel de betrokken wethouders als de RvC onderschreven. In 2019 is gekozen voor drie woonblokken met

akkoord gegaan met het plan. Voor het plan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De procedure

elk tien appartementen voor starters en senioren. In 2020 is het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

daarvoor is eind 2020 gestart. Afhankelijk van de doorlooptijd hiervan zal de bouw in de tweede helft

De bestemmingsplanprocedure is eind 2020 opgestart. Ingediende zienswijzen en een mogelijk beroep

van 2021 of rond de jaarwisseling starten. De opdracht is gegund aan het lokale bouwbedrijf Goudriaan

tegen de wijziging van het bestemmingsplan kunnen een vertraging opleveren van circa 9 maanden. Wij

Jongerius B.V. dat als ontwikkelaar optreedt. WBV Reeuwijk neemt de starterswoningen turn-key af.

verwachten dat eind 2021 het bestemmingsplan definitief wordt zodat de omgevingsvergunning verleend
kan worden. Wij kunnen de huidige bewoners pas gaan uitverhuizen als de omgevingsvergunning

Acquisitiegesprekken met ontwikkelaars voor enkele uitbreidingslocaties

onherroepelijk is. Het uitverhuizen zal een tot anderhalf jaar duren. De woningen komen dan eind 2022 of

•

half 2023 leeg, waarna sloop en nieuwbouw kunnen volgen.

Project Bunderhof 3
WBV Reeuwijk is in gesprek met ontwikkelaar Timpaan over de mogelijke afname van zes benedenbovenwoningen in de sociale huur op de locatie Bunderhof 3 in Reeuwijk. De bestemmingsplanprocedure

•

Instandhoudingsplan 52 om-en-om woningen in Reeuwijk-Brug
Aanvankelijk was het plan om deze woningen te slopen en nieuwbouw te realiseren. Omdat dit complex

is eind 2020 gestart. Afhankelijk van de voortgang van deze procedure kan de bouw in 2022 of 2023 starten.

ontworpen is door de bekende architect Gerrit Rietveld, is na zorgvuldige afweging en in gesprek met
•

Locatie Aldi-terrein

belanghebbenden eind 2019 besloten om te kiezen voor een instandhoudingsplan voor een periode

WBV Reeuwijk is in gesprek met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de ontwikkeling van het Aldi-terrein

van 25 jaar. Bouwkundig worden de woningen opgeknapt en verduurzaamd. Bij de uitwerking van het

in Reeuwijk-Dorp. De gemeente vraagt van potentiële ontwikkelaars dat het woningbouwprogramma voor

plan worden zoveel mogelijk en wanneer passend binnen het budget de oorspronkelijke elementen met

deze locatie aansluit bij de doelstellingen van de woonvisie. WBV Reeuwijk is in gesprek over de mogelijke

Rietvelduitstraling teruggebracht. In 2020 is besloten om in één blok van acht woningen de kozijnen te

gefaseerde afname van circa vijftien senioren huurwoningen in het sociale en middendure huursegment

vervangen zodat het oorspronkelijk gevelbeeld hersteld wordt.

op deze locatie.

WBV Reeuwijk gaat dit complexe traject in met een ervaren marktpartij, die ons kan ontzorgen en ruime
ervaring heeft met dit soort projecten. Na een uitgebreide selectie is gekozen voor Smits Vastgoedzorg.

In 2020 werkten we bovendien aan een herbestemmingsplan, dat helaas uiteindelijk geen doorgang zal vinden:

In 2020 is een meedenkgroep opgericht, die bij het uitvoeringsproces wordt betrokken. In augustus 2020
is de RvC akkoord gegaan met het plan. In het voorjaar van 2021 worden eerst twee modelwoningen

•

Project Klooster - achttien zorgplaatsen voor Zorg-los (herbestemming)

opgeleverd. Tot de zomer van 2021 wordt het plan verder uitgewerkt en de uitvoerig voorbereid, waarna de

WBV Reeuwijk heeft in 2019 de haalbaarheid onderzocht van aankoop en herbestemming van het

overige woningen naar verwachting vanaf september 2021 worden aangepakt. De verwachte doorlooptijd

monumentale kloostergebouw in Reeuwijk-Dorp. In dit gebouw zouden 18 zorgplaatsen gerealiseerd

van dit bijzondere renovatieproject is zeven maanden.

kunnen worden voor cliënten van zorginstelling Zorg-Los. De haalbaarheidsstudie resulteerde in een
initiatiefbesluit dat in januari 2020 door de RvC is goedgekeurd.

•

Sloop en nieuwbouw in Waarder

Dit plan kreeg in 2020 een onverwachte wending. In Reeuwijk-Dorp is in het voorjaar een werkgroep

Na een grondige afweging heeft WBV Reeuwijk besloten om zeven woningen aan de Koningin Julianastraat

gevormd die met een alternatief idee voor het kloostergebouw kwam. De werkgroep vond dat Reeuwijk-

en de Prinses Beatrixstraat in Waarder af te breken en op deze plek twaalf woningen terug te bouwen.

Dorp meer gebaat zou zijn bij een woonfunctie voor senioren in het klooster, immers centraal gelegen in

De bouw van deze woningen is begin 2020 gestart en de nieuwe bewoners hebben eind januari 2021

de dorpskern. Wij hebben een poging gedaan om samen met de werkgroep een plan te maken voor een

de sleutels van hun huurwoning gekregen. Het gaat om vier kleine beneden-bovenwoningen in de

gecombineerde doelgroep. Dat is niet gelukt, de werkgroep wilde zelf eigenaar worden en WBV Reeuwijk

sociale huur, zes eengezinswoningen in de sociale huur en twee eengezinswoningen in het middendure

investeert niet in panden van andere eigenaren. Het parochiebestuur heeft ervoor gekozen om het klooster

huursegment. De woningen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale gebouwen (BENG).
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Studie toekomst Lindenlaan.

Onderhoud en verbetering

Aan de Lindenlaan in Driebruggen staan twaalf verouderde seniorenwoningen. De woningen voldoen niet

De totale onderhoudslasten over 2020 (ten laste van de exploitatie) bedragen € 1.908.581. Dat

meer aan de eisen van deze tijd en de energetische kwaliteit is laag. Begin 2020 is een studie opgestart

is per woning € 1.769.

om de toekomstwaarde van dit complex woningen te onderzoeken. Dit gebeurt in samenspraak met
de gemeente, de huidige bewoners en een werkgroep uit het dorp Driebruggen. Omdat vanwege de

Benchmark Aedes 2020

coronamaatregelen de geplande bewonersbijeenkomsten geen doorgang konden vinden, is het project

Gewogen naar het type bezit (eengezinswoning of appartement) en de bouwjaarklasse

tijdelijk on hold gezet. Zodra bewonersbijeenkomsten weer mogelijk zijn, zal het project weer opgestart

bedragen de gemiddelde Aedes benchmark instandhoudingskosten voor 2020 € 3.073 per

worden.

woning. Onze instandhoudingskosten waren in 2020 per woning € 2.118 (uitgaande van 1.079
verhuureenheden). Hiermee zitten we lager dan de benchmark voor de corporatie-sector.

Energetische maatregelen
In 2020 zijn 62 woningen energetisch verbeterd. Door extra isolatie maken alle woningen gemiddeld

Dagelijks onderhoud: reparatieverzoeken en mutatieonderhoud

drie labelsprongen: van energielabel C en D naar energielabel A. Inclusief de nieuwbouw geeft dit per 31

In 2020 waren de kosten van het dagelijks onderhoud (inclusief reparatieonderhoud)

december 2020 voor de woningvoorraad het volgende resultaat:

€ 280.423. Dat is per woning € 266.

4.4 WONINGVERBETERING

Interieurverbeteringen: badkamer, keuken, toilet
In 2020 zijn 23 badkamers gerenoveerd, waarbij we in negen ervan een tweede toilet hebben

Energetische maatregelen

geplaatst. In 34 woningen is de keuken geheel gerenoveerd. In 18 woningen is het toilet

In 2019 zijn 55 woningen energetisch verbeterd. Door extra isolatie maken alle woningen gemiddeld

gerenoveerd.

drie labelsprongen, van energielabel C en D naar energielabel A. Inclusief de nieuwbouw geeft dit per 31
Vervanging cv-ketels en cv-installaties

december 2019 voor de woningvoorraad het volgende resultaat:

We hebben op aanvraag dertien nieuwe cv-installaties geïnstalleerd plus nog zes bij mutatie.
Daarnaast hebben wij drie door zittende huurders vervangen cv-ketels overgenomen. In één
Energie-index
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Totaal

0,6
0,8
1,2
1,4
1,8
2,1
2,4
2,7
>

<
0,61
0,81
1,21
1,41
1,81
2,11
2,41
2,7

Aantal VHE’s
6
26
481
119
174
95
90
61
27
1.079

complex is het gehele ketelhuis vervangen.
Buitenschilderwerk
In 2020 hebben wij in 76 woningen buitenschilderwerk in 2020 gedaan. Hieronder vallen ook
de woningen van het energetisch project. Vanwege COVID-19 en de conversie naar de nieuwe
ICT-omgeving hebben wij voor 96 woningen het schilderwerk uitgesteld tot 2021. In zeven
woningen was slechts een kleine bijwerkbeurt begroot, maar bleek meer nodig. Deze zeven
woningen worden nu in 2021 geheel geschilderd. Ook het geplande schilderwerk van een
complex van dertig woningen schuift door naar 2021. Dit omdat de uitbesteding meer tijd
vroeg dan verwacht.
Asbest

Gemiddeld heeft onze woningvoorraad per 31 december 2020 een energie-index van 1,55. Dit vooral

Volgens planning hebben we in 2020 in 28 woningen asbest gesaneerd.

vanwege de oudere woningen met een energie-index 2,11 of lager. Eind 2021 willen wij 40% van onze
woningvoorraad gemiddeld op index 0,08 of hoger hebben.
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5.1 ALGEMEEN
Leefbaarheid is voor zowel WBV Reeuwijk als voor onze Huurdersvereniging continu een aandachtspunt. Ook in onze
Algemene ledenvergadering is het een terugkerend onderwerp van gesprek. Bij zowel de vereniging als de huurders
staat het dus hoog op de agenda. Leefbaarheid is echter een ruim begrip en is niet uitsluitend in ons woningbezit,
maar ook in de openbare ruimte belangrijk. Dit maakt het noodzakelijk om het onderwerp leefbaarheid samen met
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk - en waar nodig met nog andere partners - aandacht te geven. In 2019 is op
bestuurlijk niveau met de gemeente afgesproken dat de gemeente hierin de regie gaat voeren. Helaas heeft dit in
2020 nog niet tot actie geleid. Wel is nu afgesproken dat na afronding van de dorpsvisies in het najaar van 2021 met
alle maatschappelijke partners afspraken worden gemaakt op het gebied van wonen-zorg-welzijn én leefbaarheid.
Dit eveneens op dorpsniveau.
5.2 ALGEMEEN
Wanneer huurders onderling een conflict hebben waar zij zelf niet uitkomen, adviseren wij gebruik te maken van
buurtbemiddeling. Net als de gemeente en Mozaïek Wonen maken wij gebruik van het project Buurtbemiddeling van
Stichting Kwadraad. Getrainde vrijwilligers van Buurtbemiddeling proberen de twee partijen in gesprek te krijgen,
zodat ze samen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing kunnen komen. Wanneer Buurtbemiddeling
contact opneemt en uitleg geeft hoe een conflict kan worden opgelost, zijn bewoners vaak bereid om het gesprek
aan te gaan. Buurtbemiddeling leidt niet altijd tot een oplossing, maar meestal wel tot meer begrip voor elkaars
situatie. In totaal zijn in 2020 voor 12 huurwoningen in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder dossiers bij
Buurtbemiddeling aangemeld.
5.3 OVERLASTBESTRIJDING
Bij overlast schakelen wij, afhankelijk van de aard van het probleem, externe professionele hulpverlening in. Als bij
grote psychische nood professionele hulpverlening nodig is, verwijzen wij door naar het regionale meldpunt Zorg
en Overlast van de GGD. Zij schakelen dan zo nodig gespecialiseerde instanties in. Er vindt altijd terugkoppeling
plaats en wij blijven betrokken via de zogenaamde focus- of brede zorgoverleggen. Om tijdig signalen op te kunnen
vangen en ondersteuning te bieden waar nodig, vindt Woningbouwvereniging Reeuwijk persoonlijk contact met
haar huurders van groot belang. Bij onaanvaardbaar gedrag zoals vandalisme, criminaliteit of ongeoorloofd gebruik
van een woning (bijvoorbeeld hennepteelt), schakelen we de politie in. Als we hennepteelt of drugs aantreffen in
een woning, wordt direct de huurovereenkomst beëindigd.
Hoewel het gelukkig om kleine aantallen gaat, heeft Woningbouwvereniging Reeuwijk vaker dan vroeger te maken
met personen met verward gedrag. Dit is belastend voor de buurt en ook voor de werkorganisatie. Meestal is

HOOFDSTUK 5
Zorg voor de leefbaarheid
van buurten en wijken

frequent overleg met professionele hulpverleners nodig om tot een oplossing te komen. In 2020 registreerden wij
de volgende overlastmeldingen:
Type overlast
Geluidsoverlast
Burenruzie
Zorg
Hennepteelt / aanwezige drugspartij
Tuinoverlast
Woonfraude

Aantal meldingen 2020
3
7
16
1
7
6

* Tuinoverlast en woonfraude waren in 2019 nog niet aan de orde.
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Aantal meldingen 2019
7

3

11

1
0
0

Hoofdstuk 5 ZORG VOOR DE LEEFBAARHEID

VAN BUURTEN EN WIJKEN

5.4 HENNEPCONVENANT
Met alle gemeenten in de regio Hollands-Midden, het Openbaar Ministerie, de Politie Hollands-Midden, Stedin,
Liander N.V., de woningcorporaties en –verhuurders is in 2010 een hennepconvenant opgesteld. Dit convenant is
in 2020 geactualiseerd en door dezelfde partijen ondertekend. Wij hebben afgesproken om kennis en informatie te
delen en werkwijzen op elkaar af te stemmen. In 2020 is in onze woningen geen hennepkweek gemeld. In 2020 heeft
de rechter ons toestemming verleend om het huurcontract van een woning te beëindigen na een drugszaak in 2019.
5.5 SIGNALERINGSOVERLEG
Bij huurachterstand of bij overlast blijkt er vaak sprake te zijn van meervoudige problematiek. Om problemen in een
vroeg stadium te signaleren en door te kunnen verwijzen naar de juiste instantie, nemen wij deel aan het tweemaandelijks signaleringsoverleg. Daar zitten alle betrokken instanties aan tafel: de gemeente, het sociaal team van de
gemeente, de wijkagenten, de GGD (meldpunt zorg en overlast), Mozaïek Wonen en Plicare (wijkverpleegkundige).
Wanneer nodig schuiven incidenteel andere partijen aan.
5.6 BUURT- EN KOFFIEGESPREKKEN
Helaas is er door de coronacrisis geen gelegenheid geweest om de buurt in te trekken of bij huurders op de koffie
te gaan. De veiligheid van onze huurders en die van onze medewerkers had prioriteit. Wel hebben wij binnen de
geldende beperkingen de dienstverlening aan en de contacten met onze huurders zoveel mogelijk op peil gehouden.
Tijdens de eerste golf van het coronavirus hebben wij dit gedaan door een belactie onder onze huurders van 75 jaar
en ouder te houden. Dit heeft mooie en waardevolle gesprekken opgeleverd en werd erg op prijs gesteld. Daarnaast
hebben wij alle huurders een kaartje gestuurd om hen een hart onder de riem te steken.
5.7 LEEFBAARHEID
Ons budget voor leefbaarheid zetten wij in voor diverse activiteiten die bijdragen aan een prettige woonomgeving.
Wij faciliteren met dit budget bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Ook het signaleringsoverleg en onze inzet op
problematiek ‘achter de voordeur’ komen ten laste van het leefbaarheidsbudget. Net als andere jaren hebben
wij een deel van het leefbaarheidsbudget besteed aan de bewonerscommissies, wat indirect de leefbaarheid ten
goede komt van de complexen waarin deze commissies actief zijn.

HOOFDSTUK 6
Contacten met belanghouders
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6.1 HUURDERSVERENIGING REEUWIJK

6.4 ZORGPARTIJEN

Onze contacten met de Huurdersvereniging Reeuwijk zijn goed. In hoofdstuk 8 leest u hier alles over.

Indien nodig onderhouden we contact met zorgpartijen, zoals Zorgpartners Midden-Holland, Buurtzorg en De Drie
Notenboomen (Thomashuis en Herbergier).

6.2 GEMEENTE
6.5 MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS IN ‘HET SIGNALERINGSOVERLEG’
De relatie met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is goed, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Samen
met Mozaïek Wonen en de huurdersverenigingen maken we elk jaar prestatieafspraken met de gemeente.

Tot slot hebben wij binnen het eerder genoemde signaleringsoverleg goed contact met diverse maatschappelijke

Tweemaal per jaar bespreken de betrokken partijen op bestuurlijk niveau de voortgang op dat vlak. Nagenoeg

partners. Zie hiervoor hoofdstuk 5 ‘Zorg voor de leefbaarheid van buurten en wijken’.

alle prestatieafspraken voor 2020 zijn gerealiseerd. In het najaar hebben WBV Reeuwijk en Mozaïek Wonen een
bod op de gemeentelijke woonvisie voor het jaar 2020 uitgebracht. In het daarop volgend bestuurlijk overleg is dit

6.6 MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS IN ‘REGIONALE UITSTROOM VANUIT MAATSCHAPPELIJKE OPVANG’

bod definitief gemaakt en vastgesteld. De gemeente heeft in nauw overleg met de beide corporaties een nieuwe
woonvisie opgesteld voor de jaren 2021-2025.

Met de regiogemeenten, woningcorporaties in de regio Midden-Holland en instellingen zoals GGZ, Kwintes, Exodus,
Leger des Heils en Siriz, zijn in 2019 nieuwe gezamenlijke afspraken gemaakt over uitstroom vanuit maatschappelijke

Daarin heeft een grote wens van WBV Reeuwijk een plaats gekregen: als uitwerking van deze woonvisie wordt in het

opvang. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat mensen die vanuit een vorm van maatschappelijke opvang

najaar van 2021 op dorps- en wijkniveau met de betrokken partners een actieprogramma op het gebied van wonen,

naar een zelfstandige huurwoning gaan, zo goed en veilig mogelijk kunnen landen en zo een nieuwe kans in de

zorg, welzijn én leefbaarheid opgesteld. Dit sluit naadloos aan op onze eigen koers: wij willen de leefbaarheid van

samenleving krijgen. Belangrijk hierbij is zorgvuldige begeleiding en communicatie. De deelnemende partijen

de wijken waar nodig gezamenlijk versterken.

waren van plan elkaar in 2020 beter te leren kennen door fysiek bij elkaar in de keuken te kijken. Dit hebben wij
vanwege de coronacrisis helaas moeten uitstellen. Toch weten de organisaties elkaar inmiddels beter te vinden.

6.3 CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Zoals hierboven vermeld is het contact met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk goed. Met name
in het kader van de prestatieafspraken, maar ook als het gaat om gemeentelijke onderzoeken en
acties voor specifieke doelgroepen.

In 2020 waren wij lid van en onderhielden wij contact met verschillende organisaties:
•

Aedes, branchevereniging van woningcorporaties;

•

Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW);

•

MKW, een platform voor kleine en middelgrote woningcorporaties;

•

Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland;

•

Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties (NVBW);

•

Regionale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Andere (maatschappelijke) organisaties waarmee we samenwerken zijn:
•

Kindercentrum Waarder, huurder van de buitenschoolse opvang in de Maximalocatie;

•

VVE Maximalocatie, als eigenaar van dertien woningen en een BSO in dit pand zijn wij vertegenwoordigd in
het bestuur;

•

VVE Paviljoen Miereakker, als eigenaar van zeventien van de in totaal dertig woningen zijn wij vertegenwoordigd
in het bestuur;

•

VVE De Wiekslag, als eigenaar van alle woningen op één na zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur;

•

De Drie Notenboomen, exploitant van Het Thomashuis en De Herbergier.
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7.1 VERHUUR: ONDERZOEKEN
Het onderzoek naar de woonwensen van starters - door Mozïek Wonen en
WBV Reeuwijk uitgevoerd in 2019 - heeft er in 2020 toe geleid dat beide corporaties
een voorstel bij het college van Burgemeester en Wethouders hebben ingediend voor
een experiment ‘behoud starterspunten’. Starters die toe zijn aan een grotere woning
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komen daar nu vaak niet voor in aanmerking, waardoor de doorstroming stagneert.
Door huurders van starterswoningen hun leeftijdspunten te laten behouden, kunnen
zij naar verwachting gemakkelijker doorstromen naar een grotere woning, zodat de
kleine starterswoningen weer vrijkomen voor ‘nieuwe’ starters.
7.2 VERHUUR: SPOEDZOEKERS
Door de toenemende druk op de woningmarkt wordt de groep mensen die op korte termijn een woning nodig heeft,
maar er geen kan vinden, steeds groter. Bij deze groep ‘spoedzoekers’ gaat het bijvoorbeeld om gescheiden mensen
of jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Deze groepen komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring.
In het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de corporaties Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Reeuwijk
is besloten om als experiment voor deze groep een speciaal aanbod te creëren. Hiervoor worden zeven woningen
in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ter beschikking gesteld, waarvan Woningbouwvereniging Reeuwijk er twee
voor haar rekening neemt. In 2020 is één woning op basis van dit experiment toegekend. Deze huurder heeft een
huurcontract voor een bepaalde tijd.
7.3 VERHUUR: HUISVESTINGSVERORDENING
De huisvestingsverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bepaalt dat alle woningen bereikbaar zijn voor
alle woningzoekenden, ouder dan achttien jaar en ingeschreven in de Basis Registratie Personen van een gemeente
in Nederland. Voor onze regio houdt dit in dat iedereen die geregistreerd staat bij WoningNet regio Midden-Holland
mag reageren op ons woningaanbod, mits passend qua inkomen. De toewijzing gebeurt op basis van B/L score,
waarin:
•

de B staat voor Bewoningsduurpunten; wie een zelfstandige woning achterlaat, krijgt één punt voor elke
maand ingeschreven op het huidige adres;

•

de L staat voor Leeftijdspunten; wie geen zelfstandige woning achterlaat, krijgt één punt voor elke maand na
de achttiende verjaardag.

De gemeente biedt binnen de verordening de mogelijkheid om 50% van het woningaanbod met voorrang aan
woningzoekenden uit de regio toe te wijzen. Hiervan mag – als het om nieuwbouwwoningen gaat – de helft

HOOFDSTUK 7
Verhuur, verkoop en huisvesten
van doelgroepen

met voorrang aan bewoners van een gemeentelijke kern aangeboden worden. Op deze manier kunnen wij de
doorstroming vanuit onze huurwoningen stimuleren.
Van alle nieuwe verhuringen is in 2020 45% toegewezen aan inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De
overige nieuwe huurders zijn afkomstig uit de regio of daarbuiten.
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7.4 OVEREENKOMST UITWISSELING PERSOONSGEGEVENS UIT DE BASIS REGISTRATIE PERSONEN (BRP) EN

In 2020 zijn twee woningen toegewezen. Voldoen aan de taakstelling

BESTANDEN VAN DE WONINGCORPORATIES

is lastig, want passend woningaanbod is nauwelijks beschikbaar.
Er komen weinig geschikte woningen vrij. Bovendien zijn niet alle

Met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een overeenkomst gesloten die ons inzage geeft in persoonsgegevens

locaties geschikt om uitstromers een kansrijke (her)start te bieden.

uit de BRP. Dit versnelt de uitvoering van de huisvestingsverordening van de gemeente en vergemakkelijkt het
opsporen van woonfraude.

De begeleiding van deze uitstroomkandidaten vraagt veel aandacht.
Wij zetten ons er samen met de begeleidende instantie zo goed mogelijk

7.5 URGENTIE

voor in om de kandidaat kans van slagen te geven in en met de nieuwe
buurt. Jammer genoeg was dit vanwege de coronamaatregelen het

Woningzoekenden die dringend andere woonruimte nodig hebben vanwege een onleefbare situatie, kunnen een

afgelopen jaar slechts beperkt mogelijk.

urgentieverklaring aanvragen. Daarmee krijgen zij onder specifieke voorwaarden voorrang. Woningzoekenden
kunnen op www.urgentie.info zelf checken of zij in aanmerking komen voor urgentie. Deze website is ontwikkeld

7.7 TAAKSTELLING VLUCHTELINGEN COA

door de gemeenten en woningcorporaties in de regio Midden-Holland.
WBV Reeuwijk zorgt in samenwerking met Mozaïek Wonen voor de
Wie in principe in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, kan een afspraak maken voor een intakegesprek

huisvesting van vluchtelingen. Dit gebeurt op basis van een door de

met de woningcorporatie. In dat gesprek wordt aan de hand van de huisvestingsverordening en het urgentiebeleid

provincie opgelegde taakstelling. De taakstelling voor 2020 was 26

van de gemeente getoetst of een kandidaat inderdaad in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Na het

personen voor de gehele gemeente. In 2020 hebben wij negen personen

intakegesprek besluit de woningzoekende of hij / zij daadwerkelijk urgentie gaat aanvragen. Bij een complexe

ondergebracht in drie woningen (twee alleenstaanden en één groot

sociale urgentieaanvraag vindt beoordeling door de Stichting Kwadraad plaats. Alle medische urgentieaanvragen

gezin). De totale taakstelling voor 2020 is nog niet gerealiseerd: 11

worden beoordeeld door de GGD Midden-Holland.

personen wachten nog op huisvesting. Dit zijn vrijwel uitsluitend

7.8 HUURBELEID EN HUURVERHOGING

alleenstaanden waarvoor in de gemeente te weinig woonruimte

Ons huurbeleid is erop gericht om het

In 2020 zijn veertien intakegesprekken gevoerd. Elf aanvragen zijn in behandeling genomen. Hiervan is er één

beschikbaar is. De provincie Zuid-Holland heeft - als toezichthouder -

overgrote deel van onze huurwoningen

afgewezen. De tien overige aanvragen zijn toegekend. Deze urgent woningzoekenden hebben inmiddels een

de gemeente op de achterstand aangesproken. De betrokken partijen

betaalbaar te houden voor onze doelgroep.

woning geaccepteerd. Overigens niet alleen bij de Woningbouwvereniging Reeuwijk, maar ook elders.

zijn met elkaar in gesprek om mogelijke oplossingen te zoeken.

Met het woningwaarderingssysteem kunnen

Gedacht wordt aan transformatie van leegstaande kantoorpanden of

wij de maximale huur bepalen die we voor onze

huisvesting van meerdere alleenstaanden in één woning.

woningen mogen vragen, ook wel streefhuur

Samen met het sociaal team van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een kernteam huisvesting ingesteld. Dit team

genoemd. Wij hanteren streefhuren die lager

bestaat uit medewerkers van het sociaal team en de woningcorporaties binnen de gemeente. Het team komt vier
keer per jaar bij elkaar om de werkwijze voor de urgentieaanvragen af te stemmen. Doel is om woningzoekenden

Voor het eerste half jaar van 2021 geldt een voorlopige taakstelling

liggen om ervoor te zorgen dat huurders in

met vragen over urgentie eenduidig te informeren.

van 27 personen de gehele gemeente, waarvan 11 voor WBV Reeuwijk.

aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

Dit is een verdubbeling van de taakstelling voor 2020.

De kwaliteit van onze huurwoningen speelt

7.6 CONVENANT UITSTROOM MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

ook een rol bij de huurprijs die we vragen.
Het blijft noodzakelijk om te monitoren in hoeverre de druk op de

Bij ons geldt:

In 2016 hebben de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas een

reguliere woonmarkt toeneemt door de noodzaak om specifieke

•

convenant getekend om de uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf, beschermd

doelgroepen te huisvesten. Naast vluchtelingen zijn dat ook de eerder

wonen en die van ex-gedetineerden te bevorderen. Voor deze uitstromers is huisvesting nodig. Vroeger ving vooral

genoemde urgenten en uitstromers van de maatschappelijke opvang.

de gemeente Gouda deze groep op. Nu is met de omringende gemeenten een verdeelsleutel afgesproken. Voor de

Monitoren is nodig met het oog op onze opgave voor de komende

gemeente Bodegraven-Reeuwijk betekende dit, dat in 2020 acht woningen beschikbaar moesten komen voor deze

jaren en de ontwikkeling en vernieuwing van ons woningbezit.

de huurprijs voor bestaande bouw is
op zijn hoogst 80% van de maximale
huurprijs;

•

de huurprijs voor nieuwbouw jonger
dan vijf jaar is op zijn hoogst 90% van de
maximale huurprijs.

doelgroep:
•

drie van Woningbouwvereniging Reeuwijk (een aandeel van 40%);

•

vijf van woningcorporatie Mozaïek Wonen.
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Een belangrijk uitgangspunt is, dat voldoende woningen beschikbaar blijven voor de verschillende doelgroepen.
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•

Voor huurders met een lager inkomen of een middeninkomen zonder recht op huurtoeslag telt de

Zeker voor hen die gezien hun inkomen afhankelijk zijn van huurtoeslag. Wij monitoren de verhouding tussen onze

huurverhoging sterk door in de portemonnee. Wij realiseren ons ook dat voor de lagere inkomens die recht

huurprijzen en de diverse doelgroepen op basis van leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen. Hierbij houden we

hebben op huurtoeslag, niet de gehele stijging van de huur wordt gecompenseerd door huurtoeslag. De

rekening met de prestatieafspraken die we maken met de gemeente en de huurdersvereniging. In die afspraken

huurverhoging voor lagere en middeninkomens zijn daarom lager dan wettelijk is toegestaan.

staat dat tenminste 75% van de woningen een huurprijs heeft die lager of gelijk is aan de tweede aftoppingsgrens

•

voor de huurtoeslag. In 2020 gold dit voor 77% van onze huurwoningen.

Door de verhuurderheffing (van ruim € 1 miljoen per jaar voor onze vereniging) en het gewenste
vernieuwingsprogramma, kunnen wij niet kiezen voor een verdere huurverlaging. Dit zou een financieel
gezonde toekomst in gevaar brengen.

Ontwikkeling prijsverhouding woningbezit op basis woningvoorraadbeleidsplan:

•

Door de huurprijzen van veruit het grootste deel van onze woningen binnen de huurtoeslaggrenzen te houden,
blijven er voldoende woningen voor onze doelgroepen beschikbaar.

•
Huurklasse

Aantal 2010

2010 in %

Aantal 2019

2019 in %

Aantal 2020

Voor huurders met hoge inkomens kiezen wij voor de wettelijk maximale inkomensafhankelijke huurverhoging.
Wij vragen aan deze groep een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning zonder sociale huurkorting.

2020 in %

< 432,51

376

36%

194

18%

185

17%

Met de huurdersvereniging is in gezamenlijk overleg voor de sociale huurwoningen een huurverhoging van 2,4%

< 619,01

513

49%

517

48%

509

47%

vastgesteld (0,2% onder de inflatie). Voor huishoudens met een inkomen boven € 42.436 (inkomenspeil januari

< 663,40

100

10%

124

11%

141

13%

< 737,14

37

4%

227

21%

222

21%

•

5,2% voor woningen met een huur onder de € 500,-;

> 737,14

7

1%

22

2%

22

2%

•

5,2% voor woningen met een huur tussen € 500,- en € 600,-;

1033

100%

1084

100%

1079

100%

•

2,6% voor woningen met een huur boven € 601,-.

Eindtotaal

2020), een inkomensafhankelijke huurverhoging overeengekomen. De huurverhoging is vastgesteld op basis van
een staffel van de huidige huurprijs:

De huurdersvereniging heeft een positief advies uitgebracht over dit voorstel. Gemiddeld is de jaarlijkse
huurverhoging uitgekomen op 2,33%. De huursomberekening viel met 0,3% binnen de maximaal toegestane
7.9 HUURVERHOGING 1 JULI 2020

huursomstijging.

Bij de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2020 zijn wij gebonden aan de voorschriften en richtlijnen van het

Over de afgelopen jaren was de gemiddelde huurverhoging als volgt:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De jaarlijkse huurverhoging is dit jaar vastgesteld op het
inflatiepercentage, waarmee wij ons conformeerden aan het Sociaal Akkoord dat is overeengekomen tussen de
Woonbond en Aedes. Daarnaast hebben wij ook dit jaar een inkomensafhankelijke toeslag op de huurverhoging

Jaar

Percentage

2020

2,33%

2019

1,45%

Het toegestane percentage voor de huurverhoging per VHE was in 2020 5,1% (2,6% inflatie + 2,5%). Voor

2018

1,40%

inkomens boven € 42.436 was een huurverhoging van 6,6% toegestaan (2,6% inflatie + 4%). Huishoudens met een

2017

1,20%

gepensioneerde of vier of meer personen zijn uitgesloten van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

2016

1,50%

doorgevoerd. Hiermee willen wij ‘scheefwonen’ bestrijden en de doorstroming bevorderen. Van scheefwonen is
sprake als huishoudens in een huurwoning met een (gezien hun inkomen) te lage huurprijs wonen.

Wij moeten ons ook houden aan een maximale huursomstijging op jaarbasis. Gemiddeld mag de huursom in 2020
met niet meer dan de inflatie stijgen. Dat is een stijging van 2,6%. De huursom bestaat in 2020 alleen uit de jaarlijkse
huurverhoging per 1 juli voor zittende huurders. De huuraanpassing van woningen die een nieuwe huurder krijgen

7.10 TOEWIJZEN 80-10-10% REGELING RICHTLIJN TOT EEN INKOMENSGRENS VAN € 39.055

is niet meer opgenomen in de huursom.
Volgens de nieuwe Woningwet mogen wij maximaal 10% van de vrijgekomen huurwoningen toewijzen aan
Wij hebben onze standpunten rond de jaarlijkse huurverhoging besproken met de Huurdersvereniging Reeuwijk en

kandidaten met een inkomen van € 39.055 tot € 43.574 en eveneens maximaal 10% aan kandidaten met een

wij hebben de huurdersvereniging gevraagd daarover advies uit te brengen. Onze standpunten waren:

inkomen daarboven. In 2020 is één woning van de in totaal 45 vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan
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een kandidaat met een inkomen boven € 43.574. Dat is 2% van de toewijzingen. Hiermee blijven wij ruimschoots

Het aantal mutaties is ten opzichte van 2020 weer afgenomen en ligt duidelijk onder het landelijk gemiddelde van

binnen de wettelijke regeling.

5%. Voor een jaar waarin geen nieuwbouw werd opgeleverd, waardoor er relatief weinig woningen beschikbaar
kwamen om door te stromen, is dit een acceptabele mutatiegraad.

7.11 PASSEND TOEWIJZEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE WONINGWET PER 1 JULI 2015
Van de doelgroep met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, moet tenminste 95% een woning toegewezen

<= Kwaliteits-

krijgen met een huurprijs die valt onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

grens

Eenpersoonshuishoudens

In 2020 zijn in totaal 45 DAEB*-huurwoningen vrijgekomen. Dat zijn sociale huurwoningen met een huur tot de

•

In totaal 44 van deze 45 DAEB woningen (dat is 97,8%) zijn toegewezen aan huurders met een inkomen onder
€39.065.

•

De overgebleven woning (2,2%) is toegewezen aan een huurder met een urgentieverklaring en een inkomen
boven €43.574.

•

Van de 45 DAEB woningen zijn er 42 passend toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot de
aftoppingsgrenzen (93,3%). Dit ligt iets onder het vereiste percentage van 95%.

* DAEB staat voor: Diensten met een Algemeen Economisch Belang
Het is de eerste keer in de tijd van passend toewijzen dat WBV Reeuwijk iets meer dan 5% niet passend heeft
toegewezen. Hierbij tekenen wij aan dat er in drie gevallen sprake was van een bijzondere toewijzing:
•

de eerste aan statushouders, een gezin van zeven personen voor wie een passende woning alleen in de

>laagste aftop-

en <= laagste

pingsgrens en

aftoppingsgrens

liberalisatie-grens

€ 432,51 –

€ 432,51

liberalisatiegrens. Deze 45 woningen zijn opnieuw verhuurd, onderdeel hiervan waren vier woningruilingen. De
toewijzing is als volgt verlopen:

>=Kwaliteits-grens

Jonger dan 66 jaar,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht

<
23.225

Jonger dan 66 jaar,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht

>
23.225

66 jaar of ouder,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht

<
23.175

66 jaar of ouder,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht

>
23.175

€ 619,01

2

€ 619,01 –

satiegrens

€ 737,14

€ 737,14

10

> Liberali-

1

3

1

huurklasse tot € 737 beschikbaar was;
•

een tweede aan een alleenstaande vanuit de maatschappelijke opvang voor wie op dat moment alleen de
toegewezen woning beschikbaar was – met een huurprijs die €12 boven de aftoppingsgrens lag -;

•

en een derde aan een alleenstaande moeder met baby die haar tweekamerappartement heeft geruild met een
alleenstaande uit een eengezinswoning met een huurprijs tussen de eerste en de tweede aftoppingsgrens.
<= Kwaliteits-

Het aantal vrijgekomen huurwoningen (mutaties) en de mutatiegraad over 2020 blijken uit onderstaand
overzicht:

grens

Tweepersoonshuishoudens

>=Kwaliteits-grens

>laagste aftop-

en <= laagste

pingsgrens en

aftoppingsgrens

liberalisatie-grens

€ 432,51 –

€ 432,51
Jaar

Aantal woningen in exploitatie

Aantal mutaties

Mutaties in % van woningbezit

2020

1.079

45

4,3%

2019

1.084

52

4,8%

2018

1.092

39

3,6%

2017

1.097

69

6,3%

2016

1.100

92

8,3%

48

Jonger dan 66 jaar,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht

<
31.550

Jonger dan 66 jaar,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht

>
31.550

66 jaar of ouder, inkomen
lager of gelijk inkomensgrens Wht

<
31.475

66 jaar of ouder, inkomen
lager of gelijk inkomensgrens Wht

>
31.475

€ 619,01

6

3
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€ 619,01 –

> Liberalisatiegrens

€ 737,14

€ 737,14

1
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7.13 DE SAMENSTELLING VAN HET WONINGBEZIT NAAR WONINGGROOTTE
<= KwaliteitsDrie en meerpersoonshuishoudens

grens

€ 432,51
Jonger dan 66 jaar,
inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht

<
31.550

Jonger dan 66 jaar,
inkomen hoger of gelijk
inkomensgrens Wht

>
31.550

66 jaar of ouder, inkomen
lager of gelijk inkomensgrens Wht

<
31.475

66 jaar of ouder, inkomen
lager of gelijk inkomensgrens Wht

>
31.475

>=Kwaliteits-grens

>laagste aftop-

en <= laagste

pingsgrens en

aftoppingsgrens

liberalisatie-grens

€ 432,51 –

€ 663,40 –

€ 663,40

€ 737,14
13

1

> Liberalisatiegrens

In de tabel hieronder ziet u de samenstelling van het woningbezit naar woninggrootte.

Aantal

%

Eenkamerappartement zonder lift

24

2,2%

Tweekamerappartement zonder lift

103

9,5%

Driekamerappartement zonder lift

15

1,4%

Driekamerappartement met lift

116

10,8%

Driekamerwoning (grondgebonden)

26

2,4%

Driekamereengezinswoning

15

1,4%

Vierkamerappartement zonder lift

58

5,4%

Vierkamerappartement met lift

5

0,5%

Vierkamerwoning (grondgebonden)

14

1,3%

Vierkamereengezinswoning

499

46,2%

Vijfkamereengezinswoning

204

18,9%

1.079

100%

€ 737,14

1

3

In de tabel hieronder ziet u de inkomensgrenzen en de huurgrenzen.

Te verhuren VHE

De inkomensgrenzen zijn

De huurgrenzen zijn:

Eenpersoon: € 23.225

Kwaliteitskortingsgrens: € 432,51

Meerpersoon: € 23.175

Laagste aftoppingsgrens: € 619,01

Sinds begin 2017 werken we regionaal samen binnen een convenant huisuitzettingen. Dit convenant bekrachtigt een

Eenpersoons ouderen € 31.550

Hoogste aftoppingsgrens: € 663,40

werkwijze die eerder is ingezet. In 2020 is een start gemaakt met het evalueren en actualiseren van dit convenant.

Meerpersoons ouderen: € 31.475

Liberalisatiegrens: € 737,14

Wij werken binnen dit convenant samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Mozaïek Wonen, Midden-Holland

7.14 CONVENANT VOORKOMEN HUISUITZETTINGEN

(meldpunt Zorg en Overlast), Kwadraad, Ferm Werk en Vota. Doelstelling is om het aantal huisuitzettingen in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk te verminderen door zo vroeg mogelijk te signaleren of er bij huurders sprake is
7.12 BIJZONDERE TOEWIJZINGEN

van huurachterstanden, woonoverlast en/of zogenaamde ‘meervoudige problematiek’. Mocht dit het geval zijn, dan

In de tabel hieronder vindt u de bijzondere toewijzingen.

worden deze huurders aangemeld bij Meldpunt Zorg en Overlast. Waar nodig schakelt Meldpunt Zorg en Overlast
overige partijen in om oplossingen te zoeken en structurele afspraken te maken ter voorkoming van huisuitzetting.

Doelgroep

Soort woning

7.15 INCASSOBELEID

Vergunningshouders

1 vijfkamer eengezinswoning
2 tweekamer appartement

Wij zijn er in 2020 opnieuw in geslaagd om het percentage huurachterstand laag te houden. In 2020 was de
huurachterstand 0,17% en daarmee nog lager dan in 2019 (0,27%). Dit jaarpercentage is inclusief betalingsafspraken,

Urgenten

1 vijfkamer eengezinswoning
3 vierkamer eengezinswoning
1 driekamer grondgebonden seniorwoning
2 vierkamer appartement

Spoedzoeker

1 tweekamer appartement

dossiers ondergebracht bij de deurwaarder.

Directe bemiddeling

1 vierkamer eengezinswoning

Uitstroom maatschappelijk opvang

1 vierkamer appartement
1 tweekamer appartement

50

deurwaarderszaken en vertrokken huurders. In 2020 is met twee huurders een betalingsregeling afgesproken.
Per 31 december 2020 hadden zeven huurders een huurachterstand van een maand of minder en waren vier
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Dat het incassobeleid van WBV Reeuwijk effectief en succesvol is, blijkt uit het al jarenlang lage percentage
huurachterstand. Wij gaan snel een persoonlijk gesprek aan en bieden waar nodig betalingsregelingen aan. We

Woningzoekenden kunnen reageren op het woningaanbod als ze zich via de website van WoningNet hebben

merken dat dit goed werkt. Huurders die te maken krijgen met betalingsproblemen komen hierdoor snel in contact

geregistreerd als woningzoekende. Vrijgekomen woningen kunnen elke dag op de website aangeboden worden.

met schuldhulpverlening of andere hulpverleningsinstellingen. Het overgrote deel van de huurachterstand bestaat

Na een publicatietermijn van een week worden de kandidaten benaderd om de benodigde gegevens aan te leveren.

uit dossiers die uiteindelijk toch bij de deurwaarder zijn ondergebracht. Ook als het zover is gekomen, doen we er

Zij kunnen dan de woning gaan bekijken. De woning wordt aan de eerste kandidaat aangeboden (op voorwaarde

alles aan om een ontruiming te voorkomen en passende hulp te bieden in overleg met de betrokken professionele

dat de aangeleverde gegevens juist blijken).

hulpverlening.
Hieronder ziet u het aantal ingeschreven woningzoekenden per 31 december 2020 naar inkomen en leeftijd
Gedurende de eerste tijd van de coronacrisis is soepel omgegaan met het incassobeleid. Gelukkig bracht de

in de kernen Reeuwijk, Waarder en Driebruggen.

coronacrisis voor weinig huurders binnen ons bezit huurachterstand als gevolg van inkomensverlies met zich mee.
De huurachterstand als percentage van de brutohuur bedraagt per 31 december 2020:

Inkomensklasse
Woningzoekenden

Jaar

Percentage

2020

0,17%

2019

0,27%

2018

0,25%

2017

0,25%

2016

0,55%

Leeftijdsklasse
Woningzoekenden

Laag

Midden-laag

Midden

Midden-hoog

Hoog

Eindtotaal

Overige regio

376

135

80

32

27

650

21.256

<23 jr

23-45 jr

45-65 jr

65 plus

Eindtotaal

Overige regio

68

301

130

151

650

21.256

7.18 VERKOPEN BESTAAND BEZIT
Op dit moment hebben wij een verkoopprogramma van 86 woningen (73 in 2019). In ons nieuwe portefeuillebeleid

7.16 ONTRUIMINGEN

is gekozen voor een uitbreiding van het verkoopprogramma met twaalf woningen in Driebruggen: grote vijfkamer
eengezinswoningen in de dure huurklasse. De huurprijs maakt deze woningen minder interessant voor onze sociale

In 2020 is het in drie gevallen bijna tot ontruiming gekomen, maar was dat uiteindelijk niet nodig:

doelgroep, terwijl de huurders ervan mogelijk juist wel interesse voor - en de mogelijkheid tot - koop hebben.

•

In een geval zijn na een in 2019 uitgesproken vonnis tot ontruiming alsnog afspraken met onder andere

In Driebruggen hebben wij in 2020 ook een woning die verkocht was met KoopGarant , teruggekocht en daarna

jeugdzorg en bewindvoering gemaakt, waardoor het niet tot uitzetting hoefde te komen;

toegevoegd aan het verkoopprogramma. In het ondernemingsplan hebben wij onze verkoopambitie vastgesteld

In 2019 hebben we in een huurwoning een partij drugs en drugsgerelateerde zaken aangetroffen. In augustus

op twee woningen per jaar.

•

2020 vonniste de rechtbank dat wij de huurovereenkomst mochten beëindigen. De huurders zijn uiteindelijk
•

voor de uitzettingsdatum vertrokken;

Alle voor verkoop aangewezen woningen zijn aangeboden aan de zittende huurders. Als huurders de woning niet

Een intensief deurwaardersdossier heeft een paar uur voor de daadwerkelijke uitzetting geleid tot een

zelf kopen, wordt de woning pas verkocht als de zittende huurder de huur opzegt. Om de doorstroom binnen

betaling van de huurschuld. Aan de huurder is nu een tijdelijke huurovereenkomst aangeboden op basis van

ons woningbezit te bevorderen en huurders een kans te geven op de koopmarkt , geven wij de zittende huurder

tweedekansbeleid.

voorrang bij verkoop. Daarna familie in de eerste graad van de zittende huurder, vervolgens huurders van woningen
van WBV Reeuwijk en tot slot overige inwoners uit de kernen Reeuwijk, Waarder en Driebruggen.

7.17 OVERZICHT AANTAL WONINGZOEKENDEN
De voorwaarden en criteria voor verkoop zijn schriftelijk vastgelegd, rekening houdend met de overheidsvoorSamen met collega-corporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden Holland en Vestia biedt Woning-

schriften. Tot nu hebben wij 43 woningen verkocht, waarvan 17 aan zittende huurders. Ook zijn elf erfpachtgronden

bouwvereniging Reeuwijk vrijgekomen huurwoningen aan via de website van WoningNet. Voordeel is dat voor

aan de eigenaren van de bijbehorende woningen verkocht. Het verkoopprogramma omvat nu nog 43 woningen:

woningzoekenden op die website het totale woningaanbod in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas in één oogopslag te zien is. Zowel voor de woningcorporaties als voor woningzoekenden
is deze tool gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.
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Aantal

Soort

Net als in de laatste twee jaren komen wij uit op een B-score voor onze dienstverlening. Op de ‘nieuwe

1

woning

huurder’ scoren wij weer iets hoger dan in 2019: een 8,7. Onze maatregelen om het mutatieproces te

Reeuwijk-Brug West

18

woningen

optimaliseren hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. De score op de vertrokken huurder blijft

Reeuwijk-Brug Oost

3

woningen

13

woningen

8

woningen

Reeuwijk-Dorp

Driebruggen
Waarder

daarentegen achter. Dit heeft onze aandacht in 2021. De reparatieverzoeken hebben wij begin 2020
weer in eigen beheer genomen, na ze enkele jaren uitbesteed te hebben aan MainPlus. Dit lijkt effect
te hebben: we zien een lichte stijging in de waardering van huurders met een reparatieverzoek.

In het vastgestelde verkoopplan is gekozen voor de volgende verkoopconstructies:

Voor de Aedes Benchmark tellen de onderdelen als volgt mee voor de score:

•

verkoop aan zittende huurder

•

nieuwe huurders: oordeel over dienstverlening telt voor 25% mee;

verkoop in volledige eigendom tegen vastgestelde taxatiewaarde, vrij op naam;

•

huurders met een reparatieverzoek: oordeel over dienstverlening telt voor 55% mee;

verkoop bij mutatie

•

vertrokken huurders: oordeel over dienstverlening telt voor 20% mee.

•

verkoop in volledige eigendom tegen taxatiewaarde, kosten koper.
7.20 COMMUNICATIE
Voor meer informatie inzake de verkopen in 2020 verwijzen wij u naar paragraaf 4.1 Omvang en leeftijdsopbouw
Nieuwsbrief

van het woningbezit.

Minimaal twee keer per jaar versturen we via e-mail een digitale nieuwsbrief waarop ongeveer 700 bewoners
7.19 METING KWALITEIT DIENSTVERLENING

geabonneerd zijn. De nieuwsbrief is ook te lezen op onze website en verschijnt als advertorial in het plaatselijke
huis-aan-huisblad ‘Kijk op Bodegraven-Reeuwijk’. In 2020 hebben we twee digitale nieuwsbrieven uitgegeven met

In 2020 heeft het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huurlabel (KWH) een Quick Scan uitgevoerd voor de Aedes

onderwerpen als de nieuwbouwprojecten, het jaarverslag en de begroting, huurtoeslag en de samenwerking met

Benchmark. KWH meet onze dienstverlening op drie onderdelen, die meetellen voor de Aedes Benchmark:

Mozaïek Wonen.

•

nieuwe huurders;

•

huurders met een reparatieverzoek;

Spreekuren in de kernen

•

vertrokken huurders.

In het kader van herkenbaarheid is in het Ondernemingsplan afgesproken om spreekuren te houden in de kernen.
Sinds 2018 houden we elke maand een spreek(half)uurtje in het Huis van Alles. In januari en februari hebben de

KWH heeft de dienstverlening op de drie onderdelen gemeten via e-mail enquêtes bij onze huurders. Hiervoor

spreekuren - afwisselend in Driebruggen en Waarder – nog plaatsgevonden. Daarna hebben we ze vanwege de

hebben wij in januari, april en juni bestanden met adressen aangeleverd. Dankzij deze meting krijgen wij inzicht in

coronamaatregelen voor de rest van het jaar moeten afzeggen. Via onze nieuwsbrieven en advertorials hebben

onze dienstverlening en kunnen wij onszelf op dat punt vergelijken met andere woningcorporaties.

wij onze huurders opgeroepen om ons vooral te benaderen met vragen of voorstellen. Ook via de in hoofdstuk 5 al
genoemde bel- en kaartacties hebben we contact met onze huurders gezocht. Dit werd zeer gewaardeerd.

2020

Landelijk 2020

2019

Nieuwe huurder

Benchmark

8,7 (A)

7,7

8,3

Vertrokken huurder

Benchmark

6,6 (C)

7,5

7,7

Huurders reparatieverzoek

Benchmark

7,8 (B)

7,7

7,5
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8.1 ALGEMENE LEDENVERGADERING
In 2020 zijn drie algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden: op 8 juni, 27 augustus en 25 november.
Vanwege de coronamaatregelen hebben deze vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Huurders en leden konden
zich vooraf aanmelden en kregen de gelegenheid om voorafgaand aan de vergadering telefonisch vragen te stellen.
Op 8 juni kwam alleen de jaarrekening over 2019 aan de orde, die door de ALV is goedgekeurd. Deze vergadering
heeft plaatsgevonden nadat de Eerste Kamer het mogelijk maakte om tijdens een digitale vergadering rechtsgeldige
besluiten te nemen. Een aparte vergadering hierover was noodzakelijk om de jaarrekening uiterlijk 1 juli bij de Aw
in te kunnen dienen.
Op 27 augustus kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Een toelichting op de woonvisie voor 2021-2025, die door de gemeente in overleg met onder andere
WBV Reeuwijk werd opgesteld. Ook zou in de woonvisie vastgelegd worden dat er per dorpskern een
uitvoeringsagenda wonen-zorg-welzijn én leefbaarheid moest komen.

•

De intensieve samenwerking met Mozaïek Wonen per 1 januari 2021, waarbij alle medewerkers van WBV
Reeuwijk in dienst treden bij Mozaïek Wonen. De leden van de ALV gaven de RvC en directie het volgende
advies mee: behoud het ‘Reeuwijkse’ en daarmee ook het gezicht van de bekende medewerkers en de lokale
aannemers; monitor bovendien geregeld of dit de juiste beslissing is voor WBV Reeuwijk.

Op 25 november kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Toelichting op de begroting 2021 en meerjarenplanning. De ALV stemde hiermee in.

•

Een statutenwijziging die nodig was om het minimum aantal leden van de RvC terug te kunnen brengen van
vier naar drie en het maximum aantal leden van zeven naar zes. De ALV ging hiermee akkoord.

8.2 HUURDERSVERENIGING REEUWIJK
Er is een goed en constructief overleg tussen de directie, de werkorganisatie en de Huurdersvereniging Reeuwijk,
zowel formeel als informeel. De Huurdersvereniging bestaat uit twee werkgroepen:
•

communicatie en woonzaken;

•

technische zaken.

In die werkgroepen komen relevante ontwikkelingen op deze terreinen aan de orde.
Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen zijn in het overleg met de huurdersvereniging de gebruikelijke
onderwerpen besproken, zoals de jaarlijkse huurverhoging waarover de huurdersvereniging een positief advies
heeft gegeven. De voorzitter van de huurdersvereniging heeft geregeld bilateraal overleg gehad met de directeur-

HOOFDSTUK 8
Betrekken van bewoners
bij beleid en beheer

bestuurder. In 2020 is de huurdersvereniging betrokken bij de voorbereiding van de woonvisie van de gemeente
en bij de prestatieafspraken met de gemeente en Mozaïek Wonen. Daarnaast is de huurdersvereniging nauw
betrokken bij de voorgenomen intensieve samenwerking met Mozaïek Wonen. De huurdersvereniging bewaakte
ook het communicatieproces rondom de herstructureringsprojecten.
.
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De ledenvergadering van Huurdersvereniging Reeuwijk is gehouden op 26 februari 2020. Rond
de 25 leden waren daarbij aanwezig. In totaal heeft de huurdersvereniging 376 leden. Tijdens de
ledenvergadering kregen de leden een korte toelichting op het jaarverslag en de jaarrekening en
konden daarover vragen stellen. Na de beantwoording daarvan werden het jaarverslag en de
jaarrekening goedgekeurd. De heer J.J.M. Remmelzwaan, woonachtig in Reeuwijk en benoemd als
nieuw lid van de RvC, stelde zich voor aan de leden. Hij gaat zich inzetten op het gebied van financiën.
Daarna gaf de brandweer nuttige tips over brandpreventie in en rond de woning.

8.3 BEWONERSCOMMISSIE WESTVEEN 1
De sociale cohesie in dit complex is erg hoog. Er is een actieve bewonerscommissie, die in 2020 een jaarvergadering
en een nieuwjaarsreceptie organiseerde. Andere gezamenlijke activiteiten konden helaas niet meer plaatsvinden
vanwege de coronamaatregelen. Toch weten de bewoners elkaar in deze bijzondere tijd te ondersteunen. Elk jaar
hebben wij contact met de bewonerscommissie Westveen 1 over de leefbaarheid rondom dit complex. Na een
vervelende vorm van insluiping heeft de commissie ons gevraagd om voor cameratoezicht te zorgen. Dit verzoek
pakken wij in 2021 op.
8.4 BEWONERSCOMMISSIE DE WIEKSLAG
Samen met de bewonerscommissie van De Wiekslag wordt elk jaar een schouw gehouden en bespreken wij de
relevante ontwikkelingen in en om het complex. Ook hier heeft alleen de jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie
heeft plaatsgevonden.
8.5 BEWONERSCOMMISSIE MIEREAKKER
De bewonerscommissie sluit aan bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren. Zo blijven
de huurders betrokken bij wat er gebeurt in dit gemengde appartementencomplex (met huur- en koopwoningen).
8.6 GESCHILLENCOMMISSIE
Bij de geschillencommissie Wonen Zuid-Holland, waarbij WBV Reeuwijk sinds 2019 is aangesloten, is in 2020 geen
geschil gemeld.
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9.1 ALGEMEEN
WBV Reeuwijk voert een sobere en doelmatige bedrijfshuishouding om haar voortbestaan op zowel korte als

gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Daar kiezen wij bewust voor: het is onze maatschappelijke taak

langere termijn in financieel opzicht te waarborgen. We benutten de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk.

om onze huurwoningen betaalbaar te houden voor onze doelgroep.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat alle uitgaven zoals kapitaallasten, onderhoudslasten en beheerskosten
gedekt moeten worden door huuropbrengsten. Vanaf 2016 waarderen wij ons vastgoed op basis van marktwaarde

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde

in verhuurde staat. Tot en met de jaarrekening van 2015 vormde de bedrijfswaarde nog de waarderingsgrondslag

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten

van ons vastgoed. De bedrijfswaarde van ons vastgoed was gebaseerd op het saldo van de te verwachten

Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede /en ook recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645

inkomsten en uitgaven gedurende de resterende verhuurperiode. Vanaf 2018 is de bedrijfswaarde vervangen

aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede.

door de beleidswaarde. De beleidswaarde is een afgeleide van de marktwaarde in verhuurde staat. Het verschil
tussen de marktwaarde en de beleidswaarde wordt aangeduid als de ‘maatschappelijke bestemming’. De waarde

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in de verhuurde staat. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij

die woningcorporaties daadwerkelijk kunnen realiseren met hun woningbezit – de beleidswaarde – is vanwege

het beleid van de corporatie rond de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer.

die maatschappelijke bestemming altijd lager dan de marktwaarde in verhuurde staat. Dit doordat corporaties
huurwoningen beschikbaar en betaalbaar houden en ze lange tijd onderhouden en beheren. De beleidswaarde van

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in

onze woningvoorraad staat in de toelichting van de jaarrekening 2020.

verhuurde staat, welke / die hierboven is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt
neemt.

Per 1 januari 2017 hebben wij een administratieve scheiding van DAEB-activiteiten (verhuur van sociale
huurwoningen) en niet DAEB-activiteiten (verhuur van bedrijfsonroerend goed en woningen met een huurprijs boven

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en WSW. Het jaar 2019 is een

de liberalisatiegrens van € 737,14 per maand) doorgevoerd. De komende jaren willen wij een beperkt percentage

overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van

duurdere huurwoningen (niet DAEB) toevoegen aan het woningbestand om doorstromingsmogelijkheden te

alle corporaties heeft voor de Aw en WSW als input gediend om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit

bieden aan mensen die wat duurder en luxer willen en kunnen huren.

vast te stellen. WSW en de Aw hebben gedurende 2020 de norm voor de LTV verhoogd naar 85% en norm voor de
solvabiliteit gelijk gehouden op 20%.

9.1.1 Waardering vaste activa
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is inherent aan het
Per 31 december 2020 bedraagt de marktwaarde van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in totaal € 182,0 miljoen

toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van

(2019: € 168,2 miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde van het vastgoed en de lagere kostprijs is opgenomen

de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug

in de herwaarderingsreserve. De waardering tegen marktwaarde van het vastgoed is in overeenstemming met het

te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit/ is ook de grootste

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.

9.1.2 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde

Op basis van ervaringen uit dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het
begrip beleidswaarde. Ten behoeve van de nadere duiding van de beleidswaarde is voor de beleidswaarde ultimo

Zoals hierboven aangegeven verschilt de marktwaarde van ons vastgoed van de beleidswaarde. In deze paragraaf

2020 nader invulling gegeven aan de definitie van onderhoud en verbetering. Ook is er nadere duiding gegeven aan

gaan wij nader in op de marktwaarde, de beleidswaarde en het verschil daartussen en op wat dat voor WBV

de toerekening van kosten aan onderhoud, beheer of overige organisatiekosten. De onzekerheden op dit vlak in de

Reeuwijk betekent.

beleidswaarde zijn kleiner geworden. Voor het overige zijn er geen aanpassingen doorgevoerd in de beleidswaarde.
Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde

kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met:

In 2020 is de woningmarkt opnieuw aangetrokken. De rente bleef laag en de vraag naar zowel huur- als koop-

•

Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de woning

woningen nam toe. Hierdoor is de marktwaarde van onze woningportefeuille gestegen. De totale marktwaarde

te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting door WBV Reeuwijk

van de woningportefeuille is in 2020 met € 13,8 miljoen gegroeid naar een waarde van € 182,0 miljoen: een

van de nieuwe huur bij mutatie. Hierbij is rekening gehouden met wettelijke bepalingen zoals passend

waardegroei van 8,2%. Omdat wij geen lege, maar verhuurde woningen bezitten en we de marktwaarde in verhuurde

toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de Huurdersvereniging over huursomstijging en de huursom.

staat bepalen, heeft de huurprijsontwikkeling van onze woningen ook invloed op de waardeontwikkeling. De

In de praktijk kunnen de huurstijging, de streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de

huren zijn weliswaar zoals elk jaar hoger geworden, maar de opbrengsten blijven achter bij die van 2019 door een

beleidswaarde vanwege onder andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het
passend toewijzen en het huursombeleid;
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Basisvariant corporaties: bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke/ die ultimo 2020 in de beleids-

borgingsplafond voor Woningbouwvereniging Reeuwijk vastgesteld. Met het vaststellen van het plafond is ook een

waardebepaling gelijk is aan de disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio waarin WBV Reeuwijk

borgbaarheidsverklaring afgegeven.

actief is, zoals opgenomen in het handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020. In theorie kan een lager
risicoprofiel worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid)

9.1.4 Toezichtbrief Autoriteit Woningcorporaties

en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft

•

gekregen, krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de

In november 2020 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de toezichtbrief over het jaar 2019 gestuurd. In deze

disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken;

brief staat dat de financiële beoordeling van de corporatie niet leidt tot opmerkingen en geen aanleiding geeft tot

Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen en/of

interventies.

toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten.
•

9.1.5 Administratieve organisatie en interne controle

Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.

In het boekjaar is de beleidswaarde gedaald van € 77,4 miljoen naar € 71,0 miljoen De ontwikkeling van de

De interne controle wordt periodiek uitgevoerd volgens het interne controleplan.

beleidswaarde wordt enerzijds beïnvloed door gewijzigde beleidskeuzes van WBV Reeuwijk die invloed hebben op
relevante parameters zoals de (streef) huur en de normen voor onderhoud en beheer, en anderzijds door gewijzigde

9.1.6 Beleggingen

parameters in de marktwaarde in verhuurde staat.
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut. De bepalingen voldoen aan de beleidsregels beleggingen,
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed

die in januari 2015 door de minister van Wonen en Rijksdienst zijn gepubliceerd. Wij zijn in 2020 niet afgeweken

in exploitatie

van het vastgestelde beleid. De liquide middelen die sinds 31 december 2020 uitstaan, bedroegen € 4,1 miljoen,

Het bestuur van WBV Reeuwijk heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij

waarvan € 3,7 miljoen op een spaarrekening.

ongewijzigd beleid niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting is in lijn met het verschil tussen
de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat

9.1.7 Balans

van dit bezit en bedraagt circa € 109 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde eind 2020
De balans is opgesteld op basis van waardering van het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat. De

bestaat uit de volgende onderdelen:

beleidswaarde wordt echter alleen vermeld in de toelichting van de jaarrekening 2020 en 2019 en niet op de balans.

Bedragen * € 1.000
Marktwaarde verhuurde staat
Beschikbaarheid (door exploiteren)

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

2020

2020

2020

2019

2019

2019

169.383

11.255

180.638

155.872

11.020

166.892

-136

387

251

-17.973

-577

-18.550

Betaalbaarheid (huren)

-75.410

-2.002

-77.412

-49.606

-1.318

-50.924

Kwaliteit (onderhoud)

-14.358

-660

-15.018

-12.183

-744

-12.927

Beheer (beheerkosten)

-16.861

-585

-17.446

-6.811

-214

-7.025

-106.765

-2.860

-109.625

-86.573

-2.853

-89.426

62.618

8.395

71.013

69.299

8.167

77.466

Subtotaal
Beleidswaarde

Waarde begrip
Marktwaarde

31-12-20

31-12-19

182.063.000

€ 168.222.000

Beleidswaarde

71.013.000

€ 77.466.000

WOZ waarde *

230.919.000

€ 214.012.000

*) WOZ waarde peildatum 1-1-2020

9.1.8 Meerjarenperspectief
Dit houdt in dat circa 39,4% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Dit getal is een schatting; de beleidswaarde
kan (nog) sterk fluctueren.De marktwaarde in verhuurde staat ad 180.638 bedraagt € 1,4 miljoen lager dan de marktwaarde in verhuurde staat in de

De jaarrekening en meerjarenbegroting voldoen aan de kaders die de externe toezichthouders (WSW en Aw) stellen.

balans. Het verschil bestaat uit: in het bovenstaande overzicht zijn de waarden van de Bedrijfs Onroerend Goed opgenomen tegen marktwaarde en de

Als we zorgvuldig om blijven gaan met onze middelen, kunnen wij naar verwachting ons investeringsprogramma

waarden van de erfpacht is niet in het overzicht opgenomen.

voor renovatie, sloop en nieuwbouw verwezenlijken. Als we daar bovenop onze woningvoorraad CO2-neutraal
moeten maken, komt onze financiële positie echter onder grote druk te staan.

9.1.3 Kredietwaardigheid en faciliteringsvolume WSW
Ook onze brancheorganisatie Aedes, de Aw en het WSW hebben duidelijk gemaakt dat het beroep dat op onze
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt elk jaar onze kredietwaardigheid. In januari 2020 is het

sector wordt gedaan een te zware wissel trekt op de financiële mogelijkheden. Datzelfde is gebleken uit het
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9.1.10 Wetsvoorstel eenmalige huurverlaging

onderwerp in de Tweede Kamer heeft minister Ollongren toegezegd onderzoek te doen naar oplossingsrichtingen.
De wet is in december 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Wbv Reeuwijk heeft geconstateerd dat de invloed
9.1.9 Resultaat 2020

van deze wet < 1% op de jaarhuur en heeft geen materiele impact op de jaarrekening 2020.

Het resultaat over 2020 samengevat en vergeleken met het resultaat van 2019.

Het wetsvoorstel voorziet in het recht op eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een
(voor dat inkomen) hoge huur, die een woning huren bij een woningcorporatie. Het gaat hierbij om huurders
die duur scheefwonen. Dit betekent dat huurders recht krijgen op huurverlaging, wanneer hun inkomen onder

OMSCHRIJVING

2020

2019

Huuropbrengsten

7.787.694

7.674.760

Opbrengsten servicecontracten

184.569

184.188

Lasten servicecontracten

-187.611

-203.821

de inkomensgrens van passend toewijzen ligt en zij een huur hebben die hoger is dan de voor hen toepassing
zijnde aftoppingsgrens. Hiermee sluit het wetsvoorstel aan op het beleid van passend toewijzen van gereguleerde
huurwoningen bij woningcorporaties.

2.800

70.900

De huidige economische onzekerheid als gevolg van de coronacrisis versterkt het belang om de aanpak van dure

-617.390

-681.973

scheefwoners te versnellen door een eenmalige recht op huurverlaging voor deze huishoudens voor te stellen.

Lasten onderhoudsactiviteiten

-1.907.988

-2.124.133

Huishoudens die duur scheefwonen hebben een grotere kans om betalingsrisico’s te lopen en zij hebben een

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-1.723.090

-1.603.226

grotere kans om schulden op te bouwen. Het is daarom noodzakelijk om nu met wetgeving te komen die het

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

3.538.984

3.316.696

beoogde evenwicht tussen inkomen en huur sneller bereikt.

1.741.260

371.387

-7.390

-15.149

-1.326.437

-316.030

huurverlaging en door huurderving vanwege bijvoorbeeld huurachterstanden. Huurders met een laag inkomen

407.433

40.208

en een relatief hoge huur (tussen de eerste of tweede aftoppingsgrens van € 619 respectievelijk € 663 en de

-1.674.743

-1.295.744

Overheidsontvangsten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De huurinkomsten van Woningbouwvereniging Reeuwijk kunnen lager worden als gevolg van aanvragen

liberalisatiegrens van € 737) kunnen in 2021 bij hun woningcorporatie huurverlaging aanvragen.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

14.173.861

17.618.012

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

12.499.118

16.322.269

Opbrengsten overige activiteiten

11.557

7.752

vallen 92 huurders in de klasse die in aanmerking komt voor een huurverlaging. Het financiële effect voor het jaar

Netto resultaat overige activiteiten

11.557

7.752

2021 bedraagt hierbij circa € 60K, dit betreft 0,76% van de totale huursom.

-340.950

-187.773

-9.263

-75.546

Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Op basis van een opgave van de Belastingdienst heeft Woningbouwvereniging Reeuwijk inzicht gekregen in het
aantal huurverlagingen en het effect daarvan op de financiële positie van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Er

9.1.11 Huurbevriezing 2021

475

548

Op 9 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel om de huren in de sociale huursector voor

Rentelasten en soortgelijke kosten

-802.264

-843.489

Saldo financiële baten en lasten

-801.789

-842.941

2021 te bevriezen. Dit houdt in dat bij alle huurders van sociale huurwoningen de huur in 2021 niet wordt verhoogd

15.305.090

18.580.664

-785.673

-588.054

0

0

14.519.417

17.992.610

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit groepsmaatschappijen			
Totaal resultaat

De huren van woningcorporaties zouden normaliter gemiddeld met het inflatiepercentage stijgen. Als gevolg van
de motie mogen de huren in 2021 echter helemaal niet omhoog; ze worden eenmalig ‘bevroren’. De bevriezing geldt
voor alle gereguleerde woningen van woningcorporaties, waaronder ook onzelfstandige woningen, woonwagens
en woonwagenstandplaatsen. De huurbevriezing is ook van toepassing op gereguleerde woningen bij particuliere
verhuurders. Ook inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn niet toegestaan. De huren mogen nog wel worden
verhoogd bij mutatie (harmonisatie) en bij verduurzaming. In het laatste geval is wel instemming van huurders
nodig.

Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een jaarresultaat van € 14,5 miljoen positief. Dit is lager dan het resultaat over 2019. Het verschil wordt

Tegenover het bevriezen van de huren in 2021 staat het voornemen van minister Ollongren om deze inkomstenderving

voornamelijk veroorzaakt door het treffen van een voorziening onrendabele top en een lagere niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed dan in
2019.
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van de woningcorporaties te compenseren. De minister heeft voorgesteld, dat er voor de corporaties € 200 miljoen

dekt de uitgaven aan onderhoud, de overige bedrijfslasten en de

beschikbaar komt, ter compensatie van deze maatregel. Op welke wijze de compensatie wordt verstrekt en of deze

rente op de aangetrokken financieringen. Vergeleken met andere

compensatie structureel is, is op dit moment nog niet duidelijk.

woningcorporaties zijn onze rentelasten relatief laag, wat gunstig is.

9.1.12 Leningruil Vestia

Toch zien we voor de komende jaren druk ontstaan op onze financiële
positie. Dit heeft drie belangrijke oorzaken.

Op het Aedes-congres van 9 februari 2021 heeft een ruime meerderheid van de corporatiebestuurders ingestemd
met het verzoek van Aedes om solidair te zijn met Stichting Vestia door een financiële bijdrage te leveren om
de problemen van Stichting Vestia op te lossen. De problemen zijn primair de hoge rentelasten en de hoge

Ten eerste krijgt de vennootschapsbelasting steeds meer impact

marktwaarde van de leningen. Per heden is nog geen sprake van een concrete (financiële) invulling van deze

omdat de waarde van ons woningbezit blijft stijgen. Ten tweede is de

verklaring van solidariteit, maar in het voorstel van Aedes is opgenomen dat corporaties hun eigen leningen met

politiek / maatschappelijke verwachting dat wij als corporatie fors

lage rentes uitruilen met leningen van Vestia die een hogere rente kennen, waardoor per saldo een herverdeling

investeren in CO2-reductie, wat een groot beslag op ons vermogen zal

van de rentelasten tussen de corporaties en Vestia plaatsvindt. Op basis van dit voorlopige voorstel leidt dat voor

leggen. En tot slot speelt de hoge verhuurderheffing een rol.

Woningbouwvereniging Reeuwijk tot een extra rentelast ad circa € 13.000 per jaar, gedurende de looptijd van de
leningen.

Ook met onze gunstige uitgangspositie en een risicomijdende manier
van werken valt een zekere mate van risico niet te vermijden, met name
9.2.3 Vastgoedrisico’s

Op dit moment zijn de rentestanden historisch laag. Door de lagere rentestanden blijft de exploitatiekasstroom van

bij nieuwbouwontwikkeling. Voordat wij ons verbinden aan projecten

Woningbouwvereniging Reeuwijk ook de komende jaren voldoende om aan haar renteverplichtingen te voldoen

wegen wij het project en de bijbehorende risico’s zorgvuldig af. Pas

en blijven de financiële ratio’s binnen de normen die Aw/WSW hieraan stellen.

als wij tevreden zijn over de uitkomst van onze afwegingen, gaan wij

Woningbouwvereniging Reeuwijk bestemt

onomkeerbare verplichtingen aan om een project te realiseren.

meer dan 90% van haar woningen voor

9.2 RISICOMANAGEMENT

de doelgroep van woningzoekenden met
9.2.2 Maatschappelijke risico’s

een laag inkomen. Dit brengt bepaalde
vastgoedrisico´s met zich mee. Wij kiezen

Om onze volkshuisvestelijke doelen te kunnen realiseren, moeten we ervoor zorgen dat we geen onnodige risico’s
lopen. In onze omgeving kunnen we verschillende risicocategorieën onderscheiden. In deze risicoparagraaf gaan

Maatschappelijke risico’s ontstaan vooral door politieke besluitvor-

ervoor om niet de maximale opbrengst

we daarop in.

ming. Denk hierbij aan wijzigingen in de huurtoeslagregeling, inko-

uit onze huurwoningen te krijgen, maar

mensgrenzen en opvang van statushouders. Op deze risico’s kunnen

bieden de woningen tegen een sociale

wij als vereniging slechts beperkt invloed uitoefenen. Wel houden wij

huurprijs

zo goed mogelijk rekening met mogelijke gevolgen van deze risico’s

langdurig beschikbaar te houden voor

WBV Reeuwijk is traditioneel een risicomijdende organisatie. Op gebieden waar geen of te weinig kennis van is,

door na te denken over de vraag: wat moet Woningbouwvereniging

sociale verhuur en er een lagere dan de

begeeft de corporatie zich niet. De beperkte schaal van de organisatie helpt hierbij: de organisatie is overzichtelijk,

Reeuwijk wijzigen in haar beleid en aanpak mocht een gebeurtenis

maximale huurprijs voor te vragen, krijgt

alle projecten en activiteiten zijn in beeld en we richten ons voornamelijk op de taakvelden die traditioneel tot de

zich voordoen? Om maatschappelijke risico’s zo goed mogelijk te kun-

Woningbouwvereniging Reeuwijk nooit de

woningcorporatiesector behoren: huisvesting bieden aan doelgroepen die daar zelfstandig niet in kunnen voorzien.

nen beheersen, kiezen wij voor het aanbieden van producten die voor

maximale verhuur- of verkoopopbrengst

De woningen voor deze doelgroepen behoren tot ons DAEB bezit. Omdat de markt onvoldoende in woningen voor

zoveel mogelijk doelgroepen geschikt zijn.

voor deze woningen. Dit onderscheidt ons

9.2.1 Risicobereidheid

Door

onze

woningen

van commerciële beleggers, die kiezen

middeninkomens voorziet, verhuren wij daarnaast een beperkt aantal woningen in een hoger marktsegment. Dat
is ons niet DAEB bezit. Vanaf 1 januari 2017 hebben wij ons DAEB en niet DAEB bezit administratief gescheiden.

aan.

9.2.4 Risico’s van projectontwikkeling

voor de hoogste opbrengst. Tegelijkertijd
wordt ons woningbezit net als dat van

WBV Reeuwijk is een kleine organisatie die opereert in een sterke woningmarkt. De vraag naar (sociale)

Zoals eerder aangegeven, gaan wij pas verplichtingen op het gebied

commerciële beleggers wel gewaardeerd

huurwoningen in het werkgebied is zo groot, dat de corporatie zich geen zorgen maakt over de verhuurbaarheid

van projectontwikkeling aan als wij volledig tevreden zijn over de

op marktwaarde. Hierdoor zijn wij op papier

van sociale huurwoningen. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat onze doelgroep ook de komende jaren niet zal

beheersbaarheid van de risico’s van het project. Hiertoe maken wij per

rijker dan wij in werkelijkheid zijn.

krimpen. Groei of een verschuiving van de vraag binnen de doelgroepen is waarschijnlijker.

project een risicoanalyse vanuit verschillende oogpunten. Wij bekijken
hoe het project bijdraagt aan de totale woningportefeuille en hoe het

De financiële positie van WBV Reeuwijk is stabiel. De stabiele inkomende kasstroom uit de verhuur van woningen

risico van leegstand is. Zo doen wij er alles aan om de keuze voor het
ontwikkelen van een bepaald project op een bewuste, afgewogen
manier te maken.
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op de kennis en expertise van medewerkers van onze samenwerkingspartner Mozaïek Wonen. Ook onze eigen
Het directe risico bij projectontwikkeling delen wij zo mogelijk met onze samenwerkingspartners, bijvoorbeeld

medewerkers komen per 1 januari 2021 in dienst van Mozaïek Wonen.

door een bepaalde samenwerkingsvorm of manier van aanbesteden te kiezen. Wij nemen projecten bij voorkeur
turn-key af van een ontwikkelaar, zodat wij zelf niets meer aan de woningen hoeven te doen. Omdat wij ons alleen

9.2.7 Informatiebeveiligingsrisico’s

op ontwikkeling van huurwoningen richten, hebben wij nooit het afzetrisico van koopwoningen. Grondposities
nemen wij alleen in als de gronden al een woonbestemming hebben.

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de gegevens van klanten en belanghouders
(woningzoekenden, huurders, kopers, bedrijven en medewerkers) voor WBV Reeuwijk van groot belang. Uitval

9.2.5 Klantrisico’s

van computer- of telecommunicatiesystemen, beschadiging van gegevensbestanden of het door onbevoegden
kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van

Op het vlak van klantrisico’s zien wij vooral risico in het aanbod van passende woonruimte voor woningzoekenden.

de bedrijfsvoering en dienstverlening. Hieraan zijn bestuurlijke consequenties verbonden die het imago van WBV

De afgelopen periode is de druk op de woningmarkt toegenomen en naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de

Reeuwijk ernstig kunnen schaden.

komende periode aanhouden. Wij kunnen op dit moment niet voldoende geschikte sociale huurwoningen
aanbieden om volledig aan de vraag te voldoen. De uitbreidingslocaties voor nieuwbouw zijn zeer beperkt.

Ook de samenwerking met (semi-) overheden en de contacten met huurders en bedrijven worden steeds vaker

Vernieuwing van bestaande woningen biedt wel mogelijkheden.

digitaal. Dit stelt (deels nieuwe) eisen aan de kwaliteit van de informatievoorziening en beveiliging.

De laatste jaren zijn de betalingsproblemen van huurders toegenomen. Ons beleid is erop gericht om

Wij opereren in een branche die zowel door haar belanghouders als de maatschappij nauwlettend gevolgd wordt.

betalingsproblematiek tijdig te herkennen en er vervolgens in samenspraak met professionele hulpverlening

Gezien de aard van de werkzaamheden beheert WBV Reeuwijk veel privacygevoelige informatie. Wij nemen daarin

oplossingen voor te vinden.

onze verantwoordelijkheid, gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij beheren en zorgen dat de gegevens die

Wij merken daarnaast dat huurders mondiger worden en met wensen en eisen komen. Wij zijn blij dat er sinds vier

wij leveren juist, accuraat en tijdig zijn. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

jaar een actieve huurdersvereniging bestaat waarmee de verstandhouding goed is en waarmee wij de belangen en
wensen van huurders kunnen bespreken.

9.2.8 Financiële risico’s

Tegelijkertijd wordt steeds meer (financiële) inzet van ons verwacht om bepaalde huurdersbelangen te dienen,

Voorbeelden van financiële risico’s zijn inflatie, tariefstijgingen van diverse belastingen en heffingen, en eventuele

bijvoorbeeld energiebesparing. Wij willen daaraan graag ons steentje bijdragen. Daarbij maken we wel ook

heffingen voor saneringssteun in de branche. Ook de renteontwikkeling kan grote invloed hebben op de financiële

onze eigen afwegingen. Zo nemen we energiebesparende maatregelen bij voorkeur in combinatie met eerder

huishouding, vooral wanneer wij voor het realiseren van nieuwbouwprojecten nieuwe leningen moeten afsluiten.

voorgenomen planmatige onderhoudswerkzaamheden. Wij kunnen en willen niet op elk individueel verzoek

Wij proberen voor langlopende leningen met lange rentevaste periodes de gemiddelde rentelast zo laag mogelijk te

ingaan.

houden. Soms moeten wij echter om meer zekerheid in te bouwen juist een hogere rente betalen. Wij beoordelen
per situatie of dat nodig is, maar zijn in principe bereid om voor zekerheid op langere termijn een extra opslag te

9.2.6 Organisatierisico’s

betalen. Een nadeel van onze rentestrategie is dat wij niet kunnen inspelen op dalende rentes om zo een eventueel
rentevoordeel te benutten. Wij stellen echter duidelijkheid over onze rentelasten op lange termijn boven het risico

WBV Reeuwijk is altijd een corporatie met een kleine werkorganisatie geweest. Taken moesten over weinig mensen

van (grote) renteschommelingen.

verdeeld worden en voor opvang van bepaalde kritische bedrijfsprocessen moesten intern oplossingen gezocht
worden. Voor elke taak die binnen WBV Reeuwijk werd herkend, regelden wij in- of extern achtervang.

Voor de uitvoering van de financieringsstrategie houden wij ons aan het interne Treasurystatuut, waarin alle taken
en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Voor eventuele extra ondersteuning wordt gebruik gemaakt van externe

Wij investeerden in kennis- en competentieontwikkeling van medewerkers en organisatie. Een aantal taken, zoals

adviseurs, onder de expliciete voorwaarde dat er alleen producten of diensten afgenomen worden die wij zelf

automatisering, werd uitbesteed aan specialisten. Ook werd gericht kennis en expertise ingekocht door voor

volledig kunnen doorgronden, zodat we een afgewogen keuze kunnen maken.

bepaalde werkzaamheden gebruik te maken van de dienstverlening van ZZP’ers.
Daarnaast blijft het monitoren van de eerder beschreven effecten van de toenemende belastingdruk en gevraagde
In 2020 zijn wij, zoals eerder beschreven, een samenwerking aangegaan met Mozaïek Wonen die ingaat per 1 januari

investeringen in de CO-2 reductie van belang.

2021. Deze samenwerking draagt bij aan beperking van de organisatierisico’s doordat wij een beroep kunnen doen
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9.3 GOVERNANCE

Vanwege corona moest onze gebruikelijke dienstverlening aangepast
9.3.1 Governancecode Woningcorporatie

worden. Het contact met onze klanten moest op een andere manier
tot stand worden gebracht. Onze coronamaatregelen waren – en zijn
- erop gericht om de gezondheid van onze medewerkers, huurders

Zoals eerder aangegeven onderschrijven de RvC en het bestuur van WBV Reeuwijk de Governancecode

en relaties te beschermen en tegelijkertijd de dienstverlening aan

Woningcorporaties en handelen zij daarnaar. Alle regelingen en reglementen van WBW Reeuwijk zijn gebaseerd

onze huurders zoveel mogelijk te continueren. De maatregelen

op deze code, die in 2019 is geëvalueerd en op een klein aantal onderdelen aangepast. De code bestaat uit vijf

maakten dat opeens ‘alles’ anders was. De meeste medewerkers

principes, die ruim gesteld, maar ook verplichtend zijn. Voor alle principes van de Governancecode geldt: pas toe

werken sinds de maatregelen zijn ingegaan thuis en sommige

én leg uit. Wanneer wordt afgeweken van de code, moet dat gemotiveerd gebeuren.

onderhoudswerkzaamheden niet (of beperkt) worden uitgevoerd.
Dit leidde in 2020 tot enige vertraging, bij bijvoorbeeld de

WBV Reeuwijk past alle aanbevelingen van de Governancecode toe. In een speciale bijeenkomst van de RvC is

onderhoudsactiviteiten.

de geactualiseerde code toegelicht en besproken, onder externe deskundige begeleiding. Er kon geconcludeerd
worden dat alle principes werden toegepast. Wel bleek op een beperkt aantal punten van de uitwerkingsbepalingen

Voor onze huurders en leveranciers kan de situatie ook ingrijpende

hier en daar enige aanscherping vereist. Zo is er begin 2020 een bestuursvisie vastgesteld en is, ondanks dat

gevolgen hebben. Flexwerkers, ondernemers en zzp’ers kunnen met

wij een zeer beperkte deelname hebben in één andere organisatie, namelijk Woningnet N.V., daarvoor nu een

een (al dan niet tijdelijke) inkomensterugval geconfronteerd worden.

verbindingenstatuut vastgesteld.

Hier anticiperen en reageren wij op, met als insteek om flexibel en
begripvol te zijn en waar nodig maatwerk te leveren.

9.2.9 Sturen op risico’s

De huidige inschatting is dat de coronacrisis voor WBV Reeuwijk niet

Op alle genoemde risicoterreinen voeren wij

tot onoverkomelijke financiële problemen zal leiden. De economische

een risicomijdend beleid. Vooraf analyseren

effecten van het coronavirus zullen waarschijnlijk wel van invloed

wij de mogelijke risico’s en bepalen we of we

zijn op de toekomstige waardeontwikkeling van het vastgoed in

die risico’s willen en kunnen lopen, en vooral

Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen, die passen bij de maatschappelijke opdracht

exploitatie en het betalingsgedrag van onze huurders. WBV Reeuwijk

in welke mate deze risico’s voorkomen

In het ondernemingsplan zijn onze vier kernwaarden opgenomen, welke passen bij onze maatschappelijke

heeft echter voldoende financiële buffers om haar kernactiviteiten

of verzekerd kunnen worden. Wij betalen

opdracht. Er is een bestuursvisie en een visie van de RvC. Daarin en in het ondernemingsplan is de maatschappelijke

de komende periode te kunnen voortzetten. Dit omdat:

in dit soort situaties liever een beperkte

doelstelling nadrukkelijk beschreven. In ons beleid en handelen is deze maatschappelijke opdracht leidend.

•

De huurinkomsten goed gespreid zijn.

‘verzekeringspremie’ om risico’s buiten de

•

Het onroerend goed courant en waardevast is;

deur te houden, dan deze risico’s zelf te dragen.

•

De financiële ratio’s goed zijn.

Om de risico’s in financiële zin inzichtelijk

Hieronder geven wij een toelichting op de vijf principes van de Governancecode en de manier waarop die bij WBV
Reeuwijk worden toegepast.
Principe 1

Principe 2

te maken, kunnen schaduwscenario’s voor

Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af

Wij verwachten daarom bij het aantrekken van financiering -

de begroting worden doorgerekend. Dit

In alle externe contacten en uitingen zijn wij transparant en leggen wij verantwoording af van ons handelen. Zo

voor bijvoorbeeld nieuwbouw - bij de sectorbanken BNG/NWB

wordt een steeds belangrijker onderdeel

leggen wij bijvoorbeeld in onze jaarverslagen aan de hand van de doelstellingen van ons ondernemingsplan

op korte termijn geen problemen. De mogelijke effecten van

van de reguliere bedrijfsvoering en stelt

verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.

renteontwikkelingen op aan te trekken externe financiering zijn

ons in staat om tijdig bij te sturen. Er is een

weliswaar nog onduidelijk, maar onze totale leningenportefeuille is

operationeel gerichte risico top 10 opgesteld

Alle van belang zijnde regelingen en reglementen zijn gepubliceerd op onze website. Er is nadrukkelijk aandacht

gezond.

waar wij beheersmaatregelen aan hebben

voor integriteit. Wij hebben een heldere integriteitsregeling opgesteld en een externe vertrouwenspersoon

toegevoegd.

aangesteld. Er is een geschillenregeling en eventuele geschillen worden behandeld door een externe onafhankelijke
geschillencommissie.
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onderdeel uitmaakt. Er is een duidelijk inkoop-, aanbestedings- en leveranciersbeleid en een daaraan gekoppelde
procuratieregeling.

Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar
Elk jaar bespreekt de renumeratiecommissie, een delegatie van de RvC, met de directeur-bestuurder diens

Jaarlijks vindt er op basis van de jaarrekening een gesprek plaats met de externe accountant en de voltallige RvC.

functioneren. Dit gebeurt nadat de RvC dit in een eigen overleg heeft besproken. De RvC evalueert elk jaar het

Ook de rapporten met betrekking tot de interim controle en de controle op de jaarrekening worden door de RvC

eigen functioneren. Om het jaar gebeurt dit onder externe begeleiding. Belangenverstrengeling wordt voorkomen

uitgebreid behandeld.

en heeft zich ook in 2020 op geen enkele wijze voorgedaan. Voor de beloning van het bestuur wordt de WNT
gehanteerd en voor de RvC een daaruit afgeleide regeling van de VTV.
Zowel bestuur als RvC scholen zichzelf continu bij en leggen daarover elk jaar verantwoording af in het jaarverslag.
Voor de RvC is een aftreedrooster opgesteld en geldt een totale zittingsperiode van maximaal twee maal vier jaar.
De directeur-bestuurder wordt steeds benoemd voor maximaal vier jaar. Verlenging vindt pas plaats nadat de Aw
een positief oordeel heeft afgegeven op basis van een zogenoemd ‘fit en proper onderzoek’. Datzelfde geldt voor
de RvC-leden.
Principe 4
Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen
Er is een overzicht opgesteld van alle belanghouders. Regelmatig spreekt het bestuur van WBV Reeuwijk met
diverse bestuurders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De bestuurder heeft tweemaandelijks overleg met de
Huurdersvereniging Reeuwijk en bespreekt daarnaast elke zes weken de actuele ontwikkelingen met de voorzitter
van de huurdersvereniging.
Twee maal per jaar wordt een ALV gehouden waar, naast de formele punten - zoals het jaarverslag en de begroting-,
ook actuele ontwikkelingen gedeeld worden. De RvC is daarbij zoveel mogelijk volledig aanwezig. Ook is er
contact tussen de twee RvC-leden op voordracht van de huurders en het bestuur van de huurdersvereniging. Bij
de jaarververgadering van de huurdersvereniging zijn zowel de directeur-bestuurder als de twee genoemde RvCleden aanwezig. In 2021 is een bezoek van de belanghouders en de RvC aan diverse projecten gepland. Dit is in 2020
uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.
Principe 5
Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten
Er is een zogenoemde risico top acht opgesteld, die is aangevuld met beheersingsmaatregelen. De primaire
processen zijn in 2019 geactualiseerd. Elk jaar worden vier processen uitgebreid getoetst tijdens een audit en waar
nodig geactualiseerd.
Bij investeringsbesluiten met betrekking tot projecten wordt in de daarvoor gehanteerde fasedocumenten een
uitgebreide risicoparagraaf opgenomen.
WBV Reeuwijk heeft een Reglement Financieel Beleid en Beheer en een Treasurystatuut. Elk jaar wordt een
treasuryjaarplan opgesteld en vastgesteld. Er is een treasurycommissie waarvan een extern deskundige
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De wijze waarop wij gelden beleggen is vastgelegd in een Treasurystatuut. Dit statuut is medio 2020 geactualiseerd als
onderdeel van het Reglement Financieel Beleid en Beheer en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
In het statuut is opgenomen dat het gebruik van derivaten niet is toegestaan. Onze huisbankier, de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG), en de bank waar wij overtollige liquide middelen beleggen (de Rabobank) voldoen allebei aan de
minimale rating volgens ons Treasurystatuut.
In 2020 heeft de treasurycommissie één keer vergaderd. Bij de vergadering waren, naast Thesor als extern adviseur, de
directeur-bestuurder en de teamleider Financiën aanwezig. In 2020 is één nieuwe financiering aangetrokken.
Wij maken deel uit van een aantal Verenigingen van Eigenaren (VVE).
•

Sinds 2010 van de VVE van fase 1 van de Maximalocatie, een complex met koop- en huurwoningen en een school
(die eigendom is van de gemeente). Als eigenaar van dertien huurappartementen en de BSO zijn wij een belangrijke deelnemer en daarom ook vertegenwoordigd in het bestuur;

•

Sinds eind 2013 van de VVE van het midi winkelcentrum in Driebruggen. Wij zijn eigenaar van ongeveer de helft
van het commerciële deel en vertegenwoordigd in het bestuur. Dit deel van onze deelneming is door verkoop per
ultimo december 2020 beëindigd;

•

Sinds 2014 van VVE Paviljoen Miereakker. Ook daarin zijn wij als eigenaar van zeventien huurwoningen vertegenwoordigd in het bestuur;

•

In 2016 is een VVE opgericht voor de nieuwbouw in het project Wiekslag II. Als eigenaar van alle woningen op één
na zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur.

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft sinds eind 2012 een ‘gebruikersaandeel’ ad € 1.202 in WoningNet. Via WoningNet bieden we vrijkomende huurwoningen aan.
Slot
Woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse maatschappij en zijn, zo is de afgelopen jaren
gebleken, een voorbeeld voor andere landen. De laatste jaren staat de sector echter onder toenemende druk. Aan de
ene kant stelt de overheid steeds hogere eisen en verwacht zij veel van de corporaties - bijvoorbeeld op het gebied
van verduurzaming van het woningbezit en CO2-reductie - , aan de andere kant worden de financiële middelen van de
sector afgeroomd door stijgende belastingen en heffingen. De negatieve effecten hiervan worden steeds zichtbaarder
in buurten en wijken. Langzaam maar zeker ziet de politiek dit onder ogen. Het is nog eens bevestigd in het eerder
genoemde rapport ‘Taken en middelen van de woningcorporaties’, dat het belang van meer armslag voor de corporaties hoog op de politieke agenda heeft gezet. Alleen met meer financiële ruimte kunnen wij voldoende investeren in
wijken en woningen, de verduurzaming van ons vastgoed zeker stellen en er zo voor zorgen dat onze huurders prettig
en betaalbaar kunnen blijven wonen in leefbare wijken. Wij hopen dat de rijksoverheid na de kabinetswisseling in

HOOFDSTUK 10
Overige activiteiten en slot

2021 de financiële armslag van de woningcorporaties vergroot, zodat goede sociale huisvesting geborgd blijft in de
toekomst.
Esther van Beelen
Bestuurder
Reeuwijk, 6 mei 2021
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OMSCHRIJVING

2020

2019

2018

2017

2016

1.079

1.084

1.092

1.128

1.131

27

27

27

27

27

7

9

9

9

9

Aantal verhuureenheden
Verhuureenheid (VHE) / woongebouwen
Zorgeenheden
Bedrijfsgebouwen
Balans en winst- en verliesrekening in €
Eigen vermogen / VHE

144.201

130.483

113.471

93.121

91.456

Onderhoudskosten / VHE

1.475

1.670

1.589

1.513

1.215

Bedrijfskosten incl. personeelskosten excl.
servicekosten / VHE

2.697

2.654

2.747

2.235

2.187

164.614

151.415

134.614

115.544

115.244

24.707

23.623

23.643

24.815

24.923

Economische waarde (WOZ) per VHE

208.788

192.630

175.364

165.061

167.172

Marktwaarde sociaal vastgoed per VHE

159.645

146.497

129.898

110.997

-

64.207

69.726

67.433

NB

Materiële vaste activa per VHE
Lang vreemd vermogen per VHE

Beleidswaarde sociaal vastgoed per VHE
Financiële continuïteit
Solvabiliteit (EV / TV) in %

83,8

83,0

81,0

77,4

77,0

110,3

150,0

326,2

144,2

187,0

Rentabiliteit eigen vermogen (winst / EV) in %

9,1

12,4

15,3

1,5

12,4

Rente vreemd vermogen (rente / gem. schuldrest) in %

3,0

3,2

3,2

3,2

3,3

Rentabiliteit totaal vermogen
(winst + betaalde rente / TV) in %

7,2

9,8

11,8

0,5

8,9

142.372

129.790

111.160

92.638

90.593

2,32

1,81

3,10

3,57

3,91

Loan to value (nominale schuld / marktwaarde)

0,15%

0,32%

0,18%

0,25%

0,22%

Dekkingsratio

18,3%

12,3%

13,3%

14,9%

15,2%

Onderpandratio ***

18,3%

Liquiditeit (vlottende activa / vlottende passiva)

Interne financiering / VHE
ICR

Huren - Gemiddeld per maand per VHE per 30 juni:
- Sociale huursector

568

552

541

531

513

- Vrije sector

911

892

876

862

834

Gemiddelde woningwaardering in punten *

165

163

163

162

164

Gemiddelde huurprijs per punt in € *

3,4

3,4

3,3

3,3

3,1

- Sociale huursector

2,3

1,5

1,5

0,7

1,4

- Vrije sector

2,2

1,6

1,6

1,7

1,3

Huurachterstand in % bruto jaarhuur

0,17

0,20

0,25

0,19

0,22

Huurderving in % bruto jaarhuur

1,09

0,19

0,49

2,20

1,57

45

52

39

69

92

Goedkoop **

185

194

203

241

248

Betaalbaar **

650

641

645

662

664

Duur **

222

227

222

203

197

22

22

22

22

22

7

9

9

9

9

Gemiddelde huurverhoging per 1 juli in %:

Aantal mutaties
Woningvoorraad

FINANCIËN
Jaarrekening

Vrije sector **
Bedrijfsruimten

*)
**)
***)

Exclusief appartementen in vrije huursector
Voor een nadere definiëring wordt verwezen naar het jaarverslag
Onderpandratio is per verslagjaar 2020 een onderdeel van de kengetallen
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Balans per 31 december 2020 (en 2019) in € (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 DECEMBER

PASSIVA

2020

31 DECEMBER

2019

2020

VASTE ACTIVA

2019

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

103.850

0

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

VASTGOEDBELEGGINGEN
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie

Herwaarderingsreserve
169.383.476

155.872.576

12.680.036

12.349.823

3.331.609

948.423
185.395.120

Wettelijke reserve
Resultaat van het boekjaar

116.772.643

105.067.183

103.850

0

14.519.417

17.992.610
159.486.294

144.966.877

169.170.822
VOORZIENINGEN

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
exploitatie

306.388

287.470

Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening onrendabele top

498.719

1.613.080

1.729.361

656.543

TOTAAL VOORZIENINGEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige vorderingen

21.907.084

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere deelnemingen

28.090.384

1.202

1.202

100.000

100.000
101.202

2.228.080

LANGLOPENDE SCHULDEN
101.202

Schulden aan kredietinstellingen

24.600.038

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL VASTE ACTIVA

185.906.560

2.269.623

24.025.894
24.600.038

24.025.894

169.559.494
KORTLOPENDE SCHULDEN

VLOTTENDE ACTIVA

Schulden aan kredietinstellingen

VOORRADEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
182.808

Vastgoed bestemd voor de verkoop

0

Nog te ontvangen facturen

VORDERINGEN
Huurdebiteuren

Belastingen en premies sociale verzekering

8.332

7.140

0

660.238

Nog te factureren

20.134

0

Overlopende activa

17.570

25.537

Vordering belastingdienst

TOTAAL VORDERINGEN

Overlopende passiva

692.915

LIQUIDE MIDDELEN

4.141.269

4.415.493

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

4.370.113

5.108.408

190.276.674

174.667.901
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2.218.711

4.282

220.409

642.563

218.615

23.593

115.329

565.969

632.443

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

46.036

TOTAAL ACTIVA

2.725.855

TOTAAL PASSIVA

79

3.962.262

3.405.508

190.276.674

174.667.901

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

OMSCHRIJVING

2020

2019

KASSTROOMOVERZICHT (DIRECTE METHODE) JAARVERSLAG 2020

OPERATIONELE ACTIVITEITEN *€1.000

2020

2019

Ontvangsten
Huurontvangsten bestaande uit

Huuropbrengsten

6.872

6.771

184.188

- Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

417

423

- Intramuraal DAEB

288

281

-203.821

- Bedrijfsmatig onroerend goed

191

187

Servicecontracten

184

184

7.787.694

7.674.760

Opbrengsten servicecontracten

184.569

Lasten servicecontracten

-187.611

Overheidsontvangsten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2.800

70.900

-617.390

-681.973

- Zelfstandige huurwoningen DAEB

Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten

Lasten onderhoudsactiviteiten

-1.907.988

-2.124.133

Ontvangen interest

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-1.723.090

-1.603.226

Saldo ingaande kasstromen

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille

3.538.984

3.316.696

Uitgaven

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

1.741.260

371.387

-7.390

-15.149

-1.326.437

-316.030

407.433

40.208

Personeelsuitgaven

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-1.674.743

-1.295.744

14.173.861

17.618.012

12.499.118

16.322.269

Opbrengsten overige activiteiten

11.557

7.752

Netto resultaat overige activiteiten

11.557

7.752

-340.950

-187.773

-9.263

-75.546

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Kosten omtrent leefbaarheid

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

475

548

0

1

8.000

7.961

627

669

1.631

1.855

Overige bedrijfsuitgaven

1.754

1.258

Betaalde interest
Verhuurderheffing

839

847

1.164

1.066

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-

-

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

9

76

871

1.505

Saldo uitgaande kasstromen

6.896

7.276

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

1.104

685

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huurwoongelegenheden

Overige organisatiekosten

71
43

Onderhoudsuitgaven

Vennootschapsbelasting

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3
45

Verkoopontvangsten bedrijfs onroerend goed
(Des)investeringsontvangsten overig
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA

1.322

172

416

206

81

-

1.820

378

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huurwoongelegenheden

2.967

1.012

Woningverbetering

784

795

Aankoop woon- en niet woongelegenheden

210

-

Aankoop woongelegenheden voor doorverkoop

183

-

56

1

Investeringen overig

Rentelasten en soortgelijke kosten

-802.264

-843.489

Externe kosten bij verkoop

78

6

Saldo financiële baten en lasten

-801.789

-842.941

Verwerving van materiële vaste actva

4.279

1.814

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

(2.459)

(1.436)

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

-

-

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten FVA

-

-

(2.459)

(1.436)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

15.305.090

Belastingen
Resultaat uit groepsmaatschappijen

18.580.664

-785.673

-588.054

0

0

FVA

Totaal kasstroom (Des)investeringsactiviteiten
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand

Totaal resultaat

14.519.417

17.992.610

Nieuw geborgde lening

3.300

Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

(2.219)

212

1.081

(212)

Toename/afname van geldmiddelen
Afname van geldmiddelen

80

(274)

(965)

Geldmiddelen aan het begin van de periode

4.415

5.380

Geldmiddelen aan het einde van de periode

4.141

4.415

Toename/afname van geldmiddelen

(274)

965

81
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ALGEMENE TOELICHTING 				

VASTGOEDBELEGGINGEN

					

					

Algemeen

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie					

Woningbouwvereniging Reeuwijk is opgericht op 26 oktober 1961. Bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1972,

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking

nummer 156, is de toelating van de vereniging als instelling bedoeld in artikel 70 van de Woningwet gehandhaafd.

gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 29013498.		

2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten

								

instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling

Wet- en regelgeving

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). 			

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Wet normering

Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de

•

voor de Jaarverslaggeving.

Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezin woningen, studenteneenheden en extramurale
zorgeenheden).

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen
•

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed.

•

Intramuraal zorgvastgoed.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voor-

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed, reke-

gaande boekjaar.					

ning houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aan-

					

gaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de wo-

Schattingen

ningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directeur-bestuurder

vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke

van Woningbouwvereniging Reeuwijk zich verschillende oordelen en maakt schattingen, die essentieel kunnen

organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronder-

vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per contract-

stellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.				

datum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
					

In de toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2020, balans niet-DAEB

Woningbouwvereniging Reeuwijk hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

per 31 december 2020, Winst- en verliesrekening DAEB over 2020, Winst- en verliesrekening niet-DAEB over 2020,

voor alle woongelegenheden, maatschappelijk onroerend goed en intramuraal zorgvastgoed. Woning-

kasstroomoverzicht DAEB over 2020 en kasstroomoverzicht niet-DAEB over 2020. Per onderstaande grondslag zijn

bouwvereniging Reeuwijk hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor het

de uitgangspunten voor deze opstelling van deze overzichten beschreven. 					

bedrijfsmatig onroerend goed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom

													

van de DAEB-tak / huursom van de niet-DAEB tak.							

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

			

					

Het handboek waarderen marktwaarde wordt jaarlijks achteraf gevalideerd. Bij deze validatie wordt de basisversie

VASTE ACTIVA

vergeleken met de full versie waarbij wordt getoetst of de basisversie binnen een bandbreedte van +/- 10% van de
full versie zit. In afgelopen jaren bleek dat de reguliere woningen gemiddeld binnen deze bandbreedte bleef.

Immateriële vaste ativa					

													

De immateriële vaste activa bestaat uit ontwikkelingskosten. De immateriële vaste activa is gewaardeerd op

Waardering bij eerste verwerking

verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige levensduur. De

Vastgoed in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd

immateriële vaste activa ten dienste van de exploitatie zijn gesplitst naar hun aard in DAEB-vastgoed en niet-DAEB-

tegen marktwaarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de

vastgoed. Inzake kapitaalbescherming is er een wettelijke reserve gevormd. 					

waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen

					

volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten

De afschrijvingspercentage voor de immateriële vaste activa is:					

instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde). Woningbouwvereniging

•

Reeuwijk hanteert voor het merendeel van haar vastgoed in exploitatie de basisversie van het Handboek modelmatig

Immateriële vaste activa

33,3%				

82
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waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

•

daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken
en er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde

Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario
en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.		

•

Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte

marktwaarde van het vastgoed afwijkt van de marktwaarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn

moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie

gekomen. De waardevermindering of - vermeerdering die voortvloeit uit de eerste waardering tegen marktwaarde

bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke

wordt bepaald op complexniveau. De waardevermindering of - vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als

beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Woningbouwvereniging Reeuwijk hanteert in

‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

haar beleid een streefhuur van 80% van de maximaal redelijke huur. Voor woningen die energetisch

					

verbeterd zijn, hanteert Woningbouwvereniging Reeuwijk 90% van de maximaal redelijke huur.

Complexindeling

				

•

Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden

corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoed-

opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstelling van verhuureenheden dat in
principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat

Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de
bezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.

•

Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder

als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit

worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en

van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.					

beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en

						

beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.

Doorexploiteer- en uitpondscenario

				

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen (DCF-methode).

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft hierbij uitgangspunten bepaald, die mede van invloed zijn op de

Voor woongelegenheden wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en het

beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.

uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van de marktwaarde volgens het doorexploiteerof uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor intramuraal zorgvastgoed wordt
de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteerscenario.
Afschrijvingen					
Op het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.				
						
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

				

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan op de waardepeildatum 31 december 2020 een ook voor
een derde onherroepelijk verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee

Ultimo 2020
Streefhuur van % van de maximaal redelijke huur
Onderhoudsnorm
Beheerlasten
Verhuurderheffing
Discontovoet

Ultimo 2019

80%

80%

1.912

1.855

1.308

1.053

0,562%

0,591%

5,67%

6,08%

gehouden.
De vastgoedbeleggingen zijn geplitst naar hun aard in DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed.

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de
gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaar-

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN DE BELEIDSWAARDE

de van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en
de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). Vanaf het boekjaar 2018 is de bedrijfswaarde vervangen door de beleidswaarde.

VERWERKING VAN VERPLICHTINGEN

			

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk en beoogt inzicht te geven in de

worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen

verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt ver-

namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen

staan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroomgenererende eenheden) toe te

inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is

rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk. De grondslagen

gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom de projectontwikkeling en herstructurering.

voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen

Van een feitelijke verplichting is sprake, indien de formalisering van de definitieve ontwerpfase en afgeleid het

overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:

aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.		
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Latente belastingverplichting					
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale

Typering 				

balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen, vermenigvuldigd

Dit betreft complexen in aanbouw, die bestemd zijn om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie.

met het geldende belastingtarief. De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gewaardeerd tegen
contante waarde.
			

Waarderingsgrondslag

De latenties zijn gesplitst naar hun aard in DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

						

verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA		

								

					

Bijzondere waardevermindering

Overige vorderingen

Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen als

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvat nog te ontvangen bedragen van verkochte

voor het vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of

woningen, die tot het moment van verkoop zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaar-

vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de winst-en-

deerd tegen reële waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de reële waarde en

verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.		

direct verantwoord in de winst- en verliesrekening. De overige vorderingen hebben een looptijd van langer dan 1

			

jaar. De overige vorderingen zijn toebedeeld aan het DAEB-vastgoed. 					

Het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie zijn geplitst naar hun aard in DAEB-vastgoed en niet-

											

DAEB-vastgoed.										

VLOTTENDE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Voorraden

					

De voorraden betreft vastgoed bestemd voor de verkoop. De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

					

De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie bestaan uit de investering in het kantoorpand en de inrichting

Vorderingen

van het kantoorpand (incl. automatisering). Het kantoorpand is gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. De vorderin-

realiseerbare waarde. verminderd met lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige levensduur.

gen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale

De overige investeringen in activa ten dienste van de exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt in

vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige levensduur.

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn gesplitst naar hun aard in DAEB-vastgoed en niet-DAEB-

De vorderingen zijn verdeeld over de beide takken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.

vastgoed. De afschrijvingspercentages voor onroerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn:
•

Bedrijfspand			2%

Liquide middelen

•

Kantoorinventaris

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 12

6,5% - 33,3%

					

maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

LATENTIES

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen
van de beide takken zijn de resultaten van de beginsaldi en de kasstromen over het boekjaar en is daarbij conform

Latente belastingvordering

de in deze rubriek genoemde uitgangspunten verdeeld over de beide takken.

In de jaarrekening zijn latente belastingvorderingen opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze latente belastingvorderingen zijn ge-

EIGEN VERMOGEN

waardeerd tegen contante, waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente van 2,33%. De latente

					

belastingvorderingen hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente bestaat uit de voor Woning-

Per 31 december 2020 is in totaal € 117,1 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen

bouwvereniging Reeuwijk geldende rente op langlopende leningen (3,1%) onder aftrek van vennootschapsbelas-

begrepen (2019: € 105,0 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in

ting op basis van het belastingtarief (25%).

exploitatie en de kostprijs. 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.			
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Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 109,6 miljoen

Leningen kredietinstellingen					

in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De

Deze zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs ultimo boekjaar.

realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van
Woningbouwvereniging Reeuwijk. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) ver-

Alle WSW-geborgde leningen zijn opgenomen in de DAEB-tak. De interne lening aan de DAEB-tak is opgenomen

koop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn be-

onder de langlopende schulden van de niet-DAEB-tak. 		

perkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de

			

behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien

KORTLOPENDE SCHULDEN

in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts

Voor zover in het voorgaande niet anders is aangegeven, worden de overige passiva gewaardeerd op de geamorti-

een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de

seerde waarde. De overige passiva hebben een looptijd korter dan een jaar.

huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheersasten hoger dan ingerekend
in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

De kortlopende schulden, voor zover het de aflossingsverplichting binnen één jaar van de langlopende schulden
betreft, zijn toegerekend aan de DAEB-tak zoals deze is opgenomen onder langlopende schulden. Bij de overige

Het eigen vermogen van de beide takken is de resultante van de beginsaldi en het resultaat na belastingen over het

kortlopende schulden is dit gebeurd op basis van gewogen aantallen verhuureenheden. 			

boekjaar en is daarbij conform de in deze rubriek genoemde uitgangspunten aan de beide takken toegerekend naar
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

de herwaarderingsreserve en de overige reserves.

					
Wettelijke reserve

Algemeen

Er is een wettelijke reserve gevormd voor de activering van de ontwikkelingskosten onder de immateriële vaste

De winst- en -verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model.

activa. De wettelijke reserve is gevormd ten laste van de huidige vrije overige reserves. 				

				

									

Het jaarresultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en kosten en

VOORZIENINGEN

andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd;
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwer-

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balans-

king van ongerealiseerde waardeveranderingen van op marktwaarde gewaardeerde vaste activa.		

datum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte

											

redelijkerwijs kan worden geschat.

Opbrengst verantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrek-

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

				

king tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering

geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in

in mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderingscomplex. Indien en voor zover de verwachte verliezen

verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.					

de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Er is
sprake van een verwacht verlies indien de kostprijs de marktwaarde per balansdatum overtreft. De voorziening wordt

Bijzondere posten

gevormd zodra het project intern geformaliseerd (go- / no go besluit genomen) en extern gecommuniceerd is.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard,

					

omvang of incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat

De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen zijn toegerekend aan de beide takken op

uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden

basis van de kwalificatie van verhuureenheden als DAEB of als niet-DAEB zoals deze zijn onderverdeeld bij de

met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang af-

projecten in ontwikkeling.

zonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.					

										
LANGLOPENDE SCHULDEN

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE
			

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze is over het alge-

Huuropbrengsten

meen gelijk aan de nominale waarde. Na eerste waardering worden de langlopende schulden gewaardeerd tegen

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum op basis van soort bezit en het

de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

huishoudinkomen. De huuropbrengsten zijn op basis van toewijzing van verhuureenheden opgenomen in de DAEB-

nominale waarde. De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

respectievelijk niet-DAEB-tak.						
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Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten.

De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van de behaalde

Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De opbrengsten servicecontracten

verkoopopbrengst minus de marktwaarde. Resultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren

zijn verdeeld over de beide takken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.				

transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar

												

zijn.												

Lasten servicecontracten
Dit betreffen betaalde servicekosten welke verrekend worden met de huurders en bewoners. Jaarlijks vindt

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt alleen als verkoopopbrengst verantwoord als alle

verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De opbrengsten worden verantwoord onder

belangrijke economische rechten zijn overgedragen aan de koper.				

de opbrengsten servicecontracten. De lasten servicecontracten zijn verdeeld over de beide takken op basis van

					

gewogen aantallen verhuureenheden.

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
					

Overheidsontvangsten					

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Dit betreffen ontvangen bedragen inzake overheidssubsidies en hebben betrekking op specifieke regelingen die

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op afboekingen uit hoofde van bijzondere waar-

verband houden met de exploitatie van de vastgoedportefeuille van Woningbouwvereniging Reeuwijk. De ontvangen

devermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere waardeverminderingen ontstaan door

bedragen zijn verdeeld over de beide takken op basis van de toegekende subsidie op verhuureenheidniveau.

een jaarlijkse toets van de marktwaarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. De waardeveranderingen vastgoedportefeuille zijn toegerekend aan de beide takken op

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

basis van de kwalificatie van verhuureenheden als DAEB of als niet-DAEB.					

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten voor verhuur- en beheeractiviteiten

				

verantwoord. De lasten verhuur- en beheeractiviteiten inclusief de indirecte lasten zijn verdeeld over de beide tak-

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

ken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.							

De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie (exclusief het effect van on-

										

rendabele investeringen) die gewaardeerd zijn op basis van marktwaarde in verhuurde staat worden verantwoord

Lasten onderhoudsactiviteiten

onder Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille. De niet-gerealiseerde waardeveranderingen

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van

vastgoedportefeuille zijn toegerekend aan de beide takken op basis van de kwalificatie van verhuureenheden als

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

DAEB of als niet-DAEB.

Reeds aangegane verplichtingen, waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum, worden

					

verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De lasten onderhoudsactiviteiten inclusief de indi-

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN					

recte lasten zijn verdeeld over de beide takken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.		

De onder deze post verantwoorde bedragen betreffen de opbrengsten en kosten inzake de energieprestatiever-

								

goedingen (EPV) en de opbrengsten en kosten van overige dienstverlening en indicentele opbrengsten. Het netto

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten

resultaat overige activiteiten is verdeeld over de beide takken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.

van het materiaalverbruik. In de winst en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kos-

				

tensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN					

het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.

Dit betreft kosten die niet toe te rekenen zijn aan de primaire activitieten of niet-primaire activiteiten van Woning-

				

bouwvereniging Reeuwijk. Dit zijn niet-object gebonden kosten en algemene organisatiekosten. De overige organiOverige directe operationele lasten exploitatie bezit

satiekosten zijn verdeeld over de beide takken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.

De overige directe operationele lasten exploitatie bezit worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek-

				

king hebben. De overige operationele lasten exploitatie bezit zijn toegerekend aan beide takken op basis van de

KOSTEN OMTRENT LEEFBAARHEID					

kwalificatie van verhuureenheden als DAEB of niet-DAEB.							

De onder leefbaarheid verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en

										

uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Woningbouwvereniging Reeuwijk, die de

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

leefbaarheid in buurten en wijken ten goede komen. De kosten omtrent leefbaarheid zijn verdeeld over de beide

Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten opgenomen:

takken op basis van gewogen aantallen verhuureenheden.

•

boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;

				

•

netto verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd voor de verkoop;		

•

netto verkoopopbrengsten bij levering van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop.

90

91

				

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa indien de verwachte looptijd > 1

					

jaar, latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.				

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten						
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve ren-

De fiscale positie is bepaald op basis van de geldende wet- en regelgeving, alsmede de Vaststellingsovereenkomst

tevoet van de betreffende activa en passiva. De rentebaten in de DAEB-tak betreffen de rentevergoedingen van de

(2) voor woningcorporaties.					

lening die is verstrekt aan de niet-DAEB-tak. De overige rentebaten zijn verdeeld over de beide takken op basis van

					

de gewogen aantallen verhuureenheden. 								

Met ingang van 1 januari 2019 is de ATAD-richtlijn en toepassing, waardoor voor de bepaling van het fiscaal
belastbaar bedrag de renteaftrek beperkt is. De aftrekbeperking ziet toe op het meerdere van 30% van de fiscale

Rentelasten en soortgelijke kosten 				

EBITDA met een ondergrens van €1 miljoen (ATAD-Norm). Indien in toekomstige jaren de rente daalt onder de

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rente-

hiervoor genoemde ATAD-norm is de eerder niet in aftrek genomen rente alsnog aftrekbaar. Hierdoor ontstaat er

voet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

een tijdelijk verschil. De verschuldigde rente van Woningbouwvereniging Reeuwijk bedraagt in 2020 minder dan

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve

€ 1 miljoen, derhalve is er in 2020 nog geen sprake van een actieve latentie belastingaftrek op basis van de ATAD-

rente worden meegenomen. De rentelasten in de DAEB-tak hebben betrekking op de rente van de door het WSW

regeling. 						

geborgde leningen. De overige rentelasten zijn verdeeld over de beide takken op basis van de gewogen aantallen

De acute belastingen en latente belastingen zijn toegerekend op basis van gewogen aantallen eenheden.		

verhuureenheden.

											
RESULTAAT UIT GROEPSMAATSCHAPPIJEN 					

Activeren van rentelasten		

			

Het resultaat van de niet-DAEB-tak is opgenomen onder ‘Resultaat uit groepsmaatschappijen’ van de DAEB-tak.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief,

												

indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te ac-

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING

tiveren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
				

leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te

Algemeen

rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

De financiële sturing van Woningbouwvereniging Reeuwijk vindt plaats op basis van adviezen van de treasurycommissie, een treasurystatuut, investeringsstatuut, financiële beleidsuitgangspunten en de meerjaren liqui-

Geactiveerde rente wordt in de winst- en verliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten en

diteitsbegroting. In het treasurystatuut is het gebruik van derivaten uitgesloten. Wel is het gebruik van finan-

soortgelijke kosten.

ciering in de vorm van roll- over leningen met deposito faciliteit toegestaan. Woningbouwvereniging Reeuwijk

													

gebruikt geen derivaten en heeft ook geen embedded derivaten in haar contracten.

BELASTINGEN

				

In RJ 272.306 is geregeld dat voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering

Valutarisico					

een latente belastingpost dient te worden gevormd tot het bedrag dat het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschik-

Woningbouwvereniging Reeuwijk is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico.			

baar zal zijn voor verrekening.

											
Prijsrisico					

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen is gebaseerd op de fiscale gevolgen

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft geen effecten waardoor geen prijsrisico wordt gelopen.			

van de per balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van de activa, voorzieningen, schulden of

Renterisico’s

overlopende passiva. De voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling is gebaseerd op het strategisch voorraadbeleid.

De renterisico’s worden beheerst door een zo gelijk mogelijk spreiding in de vervalkalender van de leningenpor-

De horizon voor toetsing bedraagt derhalve een periode tussen de vijf tot maximaal tien jaren.			

tefeuille aan te brengen. Het jaarlijks bedrag waarover renterisico mag worden gelopen is gemaximeerd op 15%

										

van de omvang van de lening portefeuille ultimo van het jaar. Middels het looptijdenbeleid wordt gestreefd om het

Om deze reden is ten aanzien van de waarderingsverschillen uit hoofde van het bezit (onder andere openingsbalans

renterisico onder de 15% te houden.

				

materiële vaste activa per 1 januari 2008) geen latenties in de jaarrekening verwerkt. De berekening van de latente
belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar

Liquiditeitsrisico 				

gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.		

Het managen en beheersen van het liquiditeitsrisico vindt plaats op basis van de (meerjaren) liquiditeitsbegroting.

							

Deze begroting wordt per kwartaal bijgesteld. Voor de beheersing van het liquiditeitsrisico op de korte termijn

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verlies-

beschikt Woningbouwvereniging Reeuwijk over een rekening courant faciliteit van € 600.000. Voor de langere termijn

compensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal

wordt het liquiditeitsrisico beheerst middels de borgingsfaciliteit van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Het borgingsplafond is ultimo jaar lager dan leningportefeuille bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico ultimo van het jaar kunnen als volgt weergegeven worden:

1.

•

Liquide middelen		

€ 4.141.000 			

2.

•

Rekening courant faciliteit

€ 600.000 			

Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van
de toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen].

					
Beschikbaarheidsrisico

vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting.
3.

				

De toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen] is uitsluitend verplicht tot betaling van de
Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 				

					

De genomen maatregelen rondom de verhuurderheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2020 109,3% (ultimo 2019: 113,1%). De

saneringssteun leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties.

beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2020 103,1% (ultimo 2018 110,7%). Met deze beleidsdekkingsgraad

				

voldoet het pensioenfonds niet aan de minimaal vereiste 104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft haar financiële meerjarenprognose zodanig aangepast dat de

Bank (DNB). Er is daarom sprake van een dekkingstekort. Daarnaast is de dekkingsgraad lager dan de vereiste

beschikbaarheid van faciliteiten voor de herfinanciering gecontinueerd wordt. Woningbouwvereniging Reeuwijk

dekkingsgraad van 126,0%. SPW zal daarom in het eerste kwartaal van 2021 een herstelplan indienen bij DNB

voldoet in de meerjarenprognose aan de financiële kengetallen, zoals deze door de externe toezichthouders

waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt

gehanteerd worden.										

tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad.							

				
KASSTROOMOVERZICHT					

Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. De kasstromen zijn onderverdeeld in

maatregelen kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt

operationele-, investerings-, en financieringskasstromen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan

dat het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten

uit liquide middelen. Winstbelasting, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de

nemen. 					

kasstromen uit operationele activiteiten.

					

					

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2020 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen)

PENSIOENEN					

deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2021 niet te verhogen met een gedeeltelijke toeslag.

De gehanteerde pensioenregeling van Woningbouwvereniging Reeuwijk is ondergebracht bij het bedrijfstak-

Er was geen ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2020

pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze

lager was dan 110%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden was de ambitie van het fonds 1,60%

pensioenregeling zijn:

(stijging van de prijzen in de periode van juli 2019 tot en met juli 2020). Voor actieve deelnemers was de
ambitie van het fonds 2,25% (cao-verhogingen in de sector in de periode van 31 juli 2019 tot en met 31 juli

•

Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.					

2020).					

•

Er is sprake van een middelloonregeling. 					

			

•

De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 					

Wet Normering Topinkomens					

•

De regeling kent zowel een partner- als wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd

Voor de toelichting in de jaarrekening is uitgegaan van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen,

publieke en semipublieke sector (WNT) zoals deze geldt voor 2020 en de Regeling bezoldingsmaxima top-

partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze

functionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Als normenkader is regeling gehouden met:

is momenteel vastgesteld op 27% van de pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

			

•

Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de

A. Uitvoeringsbesluit WNT					

ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig

B. Regeling Bezoldigingscomponenten WNT					

de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur

C. Beleidsregels Toepassing WNT

streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening
is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of
en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel
jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.		

94

95

TOELICHTING OP DE TE
ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

ACTIVA (na resultaatverdeling)

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie 31-12-2020

99.087

4.763

103.850

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie 31-12-2019

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

0

VASTE ACTIVA

voor eigen exploitatie
Totaal van Vastgoedbeleggingen

169.383.475
12.680.037

12.680.037

3.225.934

105.675

3.331.609

172.609.409

12.785.712

290.378

16.012

290.378

16.012

155.872.576

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves
169.383.475

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd

PASSIVA (na
resultaatverdeling)

Herwaarderingsreserve

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie

TOELICHTING OP DE TE
ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

116.772.643

5.049.872

-5.049.872 116.772.643

105.067.183

4.266.085

-4.266.085

105.067.183

28.090.384

5.573.529

-5.573.529

28.090.384

21.907.084

5.226.181

-5.226.181

21.907.084

103.850

4.763

-4.763

103.850

-1.260.986

14.519.417

17.992.610

155.872.576
Wettelijke reserve

0

12.349.823

12.349.823

813.881

134.542

948.423

Resultaat van het boekjaar

14.519.417

1.260.986

185.395.120

156.686.457

12.484.365

169.170.821

Totaal van Eigen vermogen

159.486.294

11.889.150

-11.889.150 159.486.294

144.966.877

306.389

272.327

15.143

0

306.389

272.327

15.143

475.846

22.873

498.719

1.532.426

80.654

1.613.080

Voorziening onrendabele top

1.383.489

345.872

1.729.361

422.634

233.909

656.543

-11.889.150

0

10.628.164

Totaal van Voorzieningen

1.859.335

368.745

2.228.080

1.955.060

314.563

1.202

1.202

24.600.038

24.025.894

0

0

1.135.898

-1.135.898

17.992.610

10.628.164 -10.628.164

144.966.877

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

287.470

VOORZIENINGEN

0

287.470

Voorziening latente

-10.628.164

0

Financiële vaste activa
Deelneming in
groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Lening u/g
Overige vorderingen

11.889.150
1.202
3.142.000

-3.142.000

100.000

0

3.525.000

100.000

100.000

belastingverplichtingen

0

0

2.269.623

1.202
-3.525.000

0

LANGLOPENDE SCHULDEN

100.000

Totaal van Financiële vaste activa

15.132.352

0

-15.031.150

101.202

14.254.366

0

-14.153.164

101.202

Totaal van Vaste activa

188.131.226

12.806.486

-15.031.150

185.906.560

171.213.150

12.499.508

-14.153.164

169.559.493

Schulden aan kredietinstellingen
Lening o/g
Totaal van Langlopende schulden

VLOTTENDE ACTIVA

24.600.038

24.600.038

3.142.000

-3.142.000

0

3.142.000

-3.142.000

24.600.038

24.025.894

2.725.855

2.218.711

4.282

209.389

24.025.894
3.525.000

-3.525.000

0

3.525.000

-3.525.000

24.025.894

Voorraden
Vastgoed bestemd voor de

182.808

verkoop

182.808

0

Schulden aan kredietinstellingen

Vorderingen
Huurdebiteuren
Vordering op
groepsmaatschappijen

7.950

382

383.000

-383.000

Vordering belastingdienst
Nog te factureren

19.211

923

Overlopende activa

16.740

830

426.901

2.135

Liquide middelen

1.293.095

Totaal van Vlottende Activa

Totaal van Vorderingen

Totaal van Activa

KORTLOPENDE SCHULDEN

0

8.332

6.783

0

386.000

0

627.226

357

7.140
-386.000

33.012

0
660.238

20.134

0

17.570

24.260

1.277

-383.000

46.036

1.044.269

34.646

-386.000

692.915

2.848.173

0

4.141.269

2.058.498

2.356.995

0

4.415.493

1.719.996

3.033.116

-383.000

4.370.113

3.102.767

2.391.641

-386.000

5.108.408

189.851.222

15.839.601

-15.414.150

190.276.674

174.315.917

14.891.149

-14.539.164

174.667.901

96

25.537

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

2.725.855
4.086

Schulden aan

383.000

groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale

196

-383.000

0

2.218.711
11.020

386.000

220.409

-386.000

0

613.093

29.470

642.563

207.684

10.931

218.615

22.511

1.082

23.593

109.563

5.766

115.329

540.011

25.958

565.969

622.741

9.716

632.457

Totaal van Kortlopende schulden

3.905.557

439.706

-383.000

3.962.262

3.368.087

423.420

-386.000

3.405.508

Totaal van Passiva

189.851.223

15.839.601

-15.414.150

190.276.674

174.315.917

14.891.148

-14.539.164

174.667.901

verzekering
Nog te ontvangen facturen
Overlopende passiva
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WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2020 (IN € )
Huuropbrengsten

niet-DAEB

2020

Eliminatie

DAEB

niet-DAEB

2019

Eliminatie

7.179.818

607.876

7.787.694

7.065.032

609.728

Opbrengsten servicecontracten

176.104

8.465

184.569

174.979

9.209

184.188

Lasten servicecontracten

-179.007

-8.604

-187.611

-193.630

-10.191

-203.821

2.800

70.900

Overheidsontvangsten
Lasten verhuur- en
beheeractiviteiten

2.800

7.674.760

70.900

-589.074

-28.315

-617.390

-647.875

-34.099

-681.973

Lasten onderhoudsactiviteiten

-1.820.482

-87.506

-1.907.988

-2.017.925

-106.207

-2.124.132

Overige directe operationele
lasten exploitatie bezit

-1.697.445

-25.645

-1.723.090

-1.576.371

-26.855

-1.603.226

Netto resultaat exploitatie van
vastgoedportefeuille

3.072.714

466.270

3.538.984

2.875.110

441.586

629.106

1.112.154

1.741.260

371.387

371.387

Toegerekende organisatiekosten

-7.051

-338

-7.390

-15.149

-15.149

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-494.919

-831.518

-1.326.437

-316.030

-316.030

Netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille

127.136

280.298

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

-1.253.664

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst
vastgoedportefeuille

0

0

3.316.696

407.433

0

40.208

-421.079

-1.674.743

-938.127

-357.617

-1.295.744

13.101.235

1.072.626

14.173.861

16.470.270

1.147.743

17.618.012

11.847.571

651.547

12.499.118

15.532.143

790.126

Opbrengsten overige activiteiten

11.027

530

11.557

7.364

388

Netto resultaat overige
activiteiten

11.027

530

0

11.557

7.364

388

0

7.752

0

0

0

0

40.208

16.322.268
7.752

-325.312

-15.637

0

-340.950

-178.384

-9.389

0

-187.773

Kosten omtrent leefbaarheid

-8.838

-425

0

-9.263

-71.767

-3.777

0

-75.546

Overige rentebaten en
soortgelijke opbrengsten

85.967

22

-85.514

475

94.350

27

-93.829

548

Rentelasten en soortgelijke
kosten

-802.195

-85.583

85.514

-802.264

-843.451

-93.867

93.829

-843.489

Saldo financiële baten en
lasten

-716.228

-85.561

0

-801.789

-749.101

-93.840

0

-842.941

Totaal van resultaat voor
belastingen

14.008.070

1.297.021

0 15.305.090

17.415.364

1.165.302

-749.640

-36.034

-29.403

Overige organisatiekosten

Belastingen

98

DAEB

Resultaat uit groepsmaatschappijen

1.260.986

TOTAAL VAN RESULTAAT NA
BELASTINGEN

14.519.417

1.260.986

-785.673

-558.650

-1.260.986

0

1.135.898

-1.260.986

14.519.417

17.992.610
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1.135.898

0 18.580.663

-588.053
-1.135.898

0

-1.135.898

17.992.610
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KASSTROOMOVERZICHT 2020

KASSTROOMOVERZICHT
(x € 1.000)

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

Transport kasstroom

Operationele activiteiten

Verkoopontvangsten bestaande huurwoon- en niet woongelegenheden
6.872

- Zelfstandige huurwoningen
Niet-DAEB

Overheidsontvangsten

175

288

Ontvangen interest

86
7.435

6.771
423

423

281

281

191

191

8

184

175

3

71

45

41

2

(86)

0

94

1

(94)

1

(86)

8.000

7.433

622

(94)

7.961

3
12

6.771

417

288

Overige bedrijfsontvangsten

Saldo ingaande kasstromen

6.872
417

- Bedrijfsmatig onroerend goed
Servicecontracten

33

650

187

187

9

184
71
43

Uitgaven
Personeelsuitgaven

Eliminatie

2019

765

341

0

1.104

466

219

0

685

206

206

1.143

1.820

378

378

2.899

68

2.967

762

250

1.012

Woningverbetering

478

305

784

795

Aankoop woon- en niet woongelegenheden

210

Nieuwbouw huurwoongelegenheden

3.673

606

4.279

(2.996)

537

(2.459)

Overige bedrijfsuitgaven

1.672

81

1.754

1.195

64

1.259

FVA

839

86

839

846

94

9

9

72

4

76

871

1.430

75

1.505

6.896

6.967

403

831

40

6.669

341

(86)

1.066

(94)

7.276

341

0

1.104

466

219

0

685

Transport kasstroom

765

341

0

1.104

466

219

0

685

1
6

6

1.558

256

1.814

(1.558)

122

(1.436)

Ontvangsten overig

386

(386)

337

(337)

386

(386)

337

(337)

Totaal van kasstroom uit
(des)investeringsactiviteiten

(2.610)

537

(386)

(2.459)

(1.221)

122

(337)

(1.436)

337

(337)

-

(337)

212

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuw te borgen leningen

3.300

3.300

Uitgaand
(2.219)

Aflossing interne lening
765

1

Saldo in- en uitgaande
kasstroom FVA

Aflossing geborgde leningen
Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten

183

78

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

1.066

183

56

Uitgaven verwerving van
materiële vaste activa

795

210

3

1.855

1.164

676

47

133

1.164

81

31

1.722

-

416

54

1.631

-

416

Externe kosten bij verkoop

75

Sectorspecifieke heffing
onafhankelijk van resultaat

1.322

Investeringen overig

1.556

846

646

Aankoop woongelegenheden voor
doorverkoop

Onderhoudsuitgaven

(94)

676

MVA uitgaande kasstroom

669

(86)

0

81

33

Saldo uitgaande kasstromen

niet-DAEB

Verkoopontvangsten grond
Ontvangsten uit hoofde van
vervreemding van materiële vaste
activa

636

Vennootschapsbelasting

DAEB

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en
niet woongelegenheden

627

Leefbaarheid externe uitgaven
niet investeringsgebonden

2020

172

29

Verhuurderheffing

Eliminatie

172

598

Betaalde interest

niet-DAEB

MVA ingaande kasstroom

Huurontvangsten bestaande uit

- Intramuraal DAEB

DAEB

Desinvesteringsactiviteiten

Ontvangsten

- Zelfstandige huurwoningen
DAEB

KASSTROOMOVERZICHT
(x € 1.000)

(2.219)

212

212

(386)

386

-

386

1.081

212

337

(967)

5

(965)

Totaal van kasstroom uit
financieringsactiviteiten

1.081

(386)

Afname van geldmiddelen

(765)

491

(274)

Wijziging kortgeld

100

Geldmiddelen begin v.d. periode

2.058

2.357

4.415

3.025

2.355

5.380

Geldmiddelen einde v.d. periode

1.293

2.848

4.141

2.058

2.357

4.415

Toename / afname van geldmiddelen

(765)

491

(274)

(967)

2

(965)
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ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen/
afschrijvingen
Stand per 1 januari

0

0

Investeringen

99.087

4.763

103.850

Afschrijvingen

0

0

0

Stand per 31 december

99.087

4.763

Aanschafwaarde

99.087

4.763

103.850

0

0

0

99.087

4.763

Cumulatieve waardeverminderingen/
afschrijvingen
Stand per 31 december

0

0

0

103.850

0

0

0

0

niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Aanschafwaarde

57.805.840

10.313.403

Cumulatieve herwaarderingen

100.801.098

4.266.085

-2.734.362

-2.229.665

155.872.576

12.349.823

Stand per 1 januari
Investeringen

993.701

Verkoop

-146.918

Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde
Stand per 31 december

0

0

0

0

2024

2025

2026 e.v.

Prijsinflatie

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,00%

2,00%

Loonstijging

1,40%

1,95%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

3,00%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging

5,10%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

0

103.850

Eliminatie

0

0

0

0

0

-1.559.974

0

DAEB
vastgoed in
exploitatie

niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

68.119.243

57.007.957

10.529.452

67.537.409

105.067.183

87.522.559

2.740.933

90.263.491

31-12-2020

Gemiddelde beheerkosten per vhe

1.890.187

169.383.476

12.680.036

0

-4.964.027

-5.409.587

-1.758.252

168.222.399

139.120.929

11.512.132

Eliminatie

31-12-2019

0,12% van de WOZ waarde
0,527%

0,501%

0,502%

0,502%

0,502%

Huurstijging boven prijsinflatie

1,20%

1,20%

1,00%

0,50%

0,50%

0,50%

Huurderving, als % van de huursom

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,3%

1,3%

1,3%

2024

2025

Gemiddelde mutatiekans bij doorexploiteren per vhe

Minimaal 4% en maximaal 50%

Gemiddelde mutatiekans bij uitponden

Minimaal 4% en maximaal 50%

Verkoopkosten bij uitponden

1,3%

1,3%

Gemiddelde disconteringsvoet

1,3%
5,17% - 5,58%

-7.167.839
0

150.633.061

993.701

935.858

0

935.858

-1.706.892

0

-216.049

-216.049

0

-137.974

14.554.304

15.953.763

1.053.740

182.063.513

155.872.576

12.349.823

-137.974
17.007.503
0

168.222.399

67.406.053

57.805.840

10.313.403

68.119.243

Cumulatieve herwaarderingen

111.825.759

5.049.873

116.875.632

100.801.098

4.266.085

105.067.183

Cumulatieve herwaarderingen

-1.094.907

-1.123.265

-2.218.172

-2.734.362

-2.229.665

-4.964.027

169.383.476

12.680.036

182.063.513

155.872.576

12.349.823

0

€ 415 - € 458

0,526%

Parameters bedrijfsmatig, zorg en
maatschappelijk vastgoed per 31-12-2020
Prijsinflatie

12.664.117

€ 1.039 - € 1.810

overige zakelijke lasten per vhe

8.753.429

Stand per 31 december

2023

Gemiddelde belastingen, verzekeringen en

58.652.623

Aanschafwaarde

2022

Verhuurderheffing

DAEB
vastgoed in
exploitatie

Cumulatieve waardeverminderingen

2021

Instandhoudingsonderhoud per vhe

VASTGOEDBELEGGINGEN

VASTGOEDBELEGGINGEN

Parameters woongelegenheden per
31-12-2020

0

168.222.399

2021
1,40%

2022
1,60%

Instandhoudingsonderhoud per vhe

2023
1,80%

2,00%

2,00%

2,00%

0,12%

0,12%

€ 5,80 per m2 bvo

Marketing

14% van de markthuur

Beheerkosten per vhe als % van markthuur

3% van de markthuur

Gemiddelde belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als % van de WOZ per vhe

2026 e.v.

0,12%

0,12%

Disconteringsvoet

0,12%

0,12%

8,9%

Toelichting op de gehanteerde vrijheidsgraden (portefeuilleniveau)

Aanpassingen van deze parameters kunnen van significante invloed zijn op de waardering tegen marktwaarde in

Woningbouwvereniging Reeuwijk hanteert voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat de basis variant.

verhuurde staat.

Voor het niet-DAEB bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is toepassing van de full-variant
voorgeschreven, in verband met het feit dat de huursom van dit vastgoed meer dan 5% van de totale huursom van
het niet-DAEB bezit bedraagt. De vrijheidsgraden zijn in de volgende twee tabellen weergegeven.
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Beleidsmatige beschouwing verschil marktwaarde en beleidswaarde van het vastgoed

schatten grootheid. Onder een schattingswijziging wordt mede verstaan een wijziging in de schattingsmethode.

Voor een beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het

De aard van een schattingswijziging brengt mee dat deze niet voldoet aan de definities van een materiële fout.

vastgoed in exploitatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 Financiën, paragraaf 9.1.2 Beleidsmatige beschouwing op

Het “validatie effect” van het handboek 2020 kan niet zuiver worden bepaald. Hierdoor kan er geen cijfermatige

de marktwaarde, de beleidswaarde en het verschil daartussen.

indicatie van de invloed van deze schattingswijziging worden gegeven.					
					

Ontwikkeling vastgoed in exploitatie

7-jarige exploitatieverplichting

Onderstaand is een verloopoverzicht van de mutatie van de woningen in exploitatie opgenomen. De waarde van

In de basisversie is rekening gehouden met de effecten van de in maart 2017 ingevoerde regelgeving inzake een 7-jarige

de Bedrijfs Onroerend Goed is in onderstaand verloopoverzicht opgenomen tegen marktwaarde. De waarde van de

exploitatieverplichting bij verkoop aan een belegger. In de praktijk blijkt dat taxateurs in voorkomende gevallen de

erfpacht is niet in het overzicht opgenomen. 								

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.
		

(bedragen x € 1.000)

DAEB

niet-DAEB

155.873

11.020

166.892

-401

-677

-1.078

1.362

328

1.690

Mutatie objectgegevens

9.486

493

9.979

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

1.586

-42

1.544

Mutatie disconteringsvoet

3.363

228

3.591

Mutatie leegwaardestijging

-1.264

-76

-1.340

0

0

0

Mutatie macro-economische parameters

-1.190

-56

-1.246

Overige mutatie waarderingsparameters

570

38

169.385

11.254

Stand per 1 januari 2020
Voorraadmutaties
Methodische wijzigingen handboek en software

Exploitatieverplichting

Stand per 31 december 2020

Eliminatie

Totaal

608
0

Onderstaand een verkort verloopoverzicht van het totale bezit in exploitatie op basis van marktwaarde

DAEB

niet-DAEB

BOG, MOG
Zorg en
erfpacht

31-122020

DAEB

Stand per 1 januari

155.873

8.505

3.844

168.222

Mutatie in het jaar

13.511

655

-324

13.842

169.384

9.160

3.520

182.064

(bedragen x € 1.000)

Stand per 31 december

niet-DAEB

BOG, MOG
Zorg en
erfpacht

31-122019

139.121

7.496

4.016

150.633

16.752

1.009

-172

17.589

155.873

8.505

3.844

168.222

				
Woningbouwvereniging Reeuwijk bezit de volgende niet-DAEB verhuureenheden:

180.638

									

Niet-DAEB-activiteit

Aantal VHE 2020

Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie

Het saldo is met € 13,7 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. Deze waardemutatie vloeit voort uit enerzijds aanpassingen in het Handboek modelmatig

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie

waarderen marktwaarde en anderzijds ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie. De marktwaarde in de jaarrekening
2020 is met 8,24% gestegen. 		

Volgens de effecten rapportage van Fakton Consultancy is de verwachte ontwikkeling in de regio voor corporaties,

Aantal VHE 2019

7

9

22

22

Niet geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie

22

25

Totaal

51

56

									

die op de basisversie waarderen, 7,4% bestaande uit 0,3% reguliere waardestijging en 7,1% als gevolg van de

Deze verhuureenheden worden in eigendom van Woningbouwvereniging Reeuwijk aangehouden, doordat er sprake

validatie. Afwijkingen ten opzicht van de regionale marktontwikkeling worden veroorzaakt door:		

is van bedrijfsmatig vastgoed passend binnen de doelstelling van de woningbouwvereniging.

•

wijzigingen in het Handboek in de berekening van de disconteringsvoet en markthuur;

•

ontwikkeling van de leegwaarden van de WOZ waarde;					

Inschakeling taxateur

•

verschil tussen de discontovoet;							

Het bedrijfsonroerendgoed wordt jaarlijks door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, inge-

•

percentage van de waardering dat voortkomt uit het doorexploiteerscenario.				

schreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl), getaxeerd. Bovenstaande is alleen

										

van toepassing op 7 bedrijfsruimten. Deze 7 bedrijfsruimten zijn per 31-12-2020 getaxeerd door een onafhankelijke

		

Schattingswijziging

externe taxateur. Bij de taxatie zijn door de taxateur onderstaande vrijheidsgraden toegepast.

Het “validatie effect” van het handboek 2020 alsmede wijzigingen in de rekenmethodiek betreffen een

•

Bij de markthuurstijging is een gemiddele groei van 1,9% toegepast.				

schattingswijziging. Volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is sprake van een schattingswijziging indien

•

Er is een gemiddelde disconteringsvoet van 9,24% toegepast.

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
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Tevens zijn de 22 erfpachten per 31-12-2020 getaxeerd door een onafhankelijke externe taxateur. De taxatiewaarde

Sinds het handboek 2019 worden er geen overdrachtkosten meer ingerekend in de beleidswaarde. De gemiddelde

van de erfpachten bedraagt € 1.988.465. Bij de taxatie zijn de onderstaande vrijheidsgraden toegepast:

disconteringsvoet is gedaald. Daarnaast wordt er in de eindwaarde geen verouderingskosten meer ingerekend en

•

Vanwege het opstellen van een speciaal rekenmodel, voor het bepalen van het bloot eigendom, is er niet gerekend

wordt er in de eindwaarde gerekend met de beleidsnorm onderhoud. Sinds 2019 wordt er niet meer gerekend met de

met een markthuur op markthuurstijging.

reguliere huurstijging boven inflatie uit de marktwaarde, maar wordt het eigen beleid gevolgd. Dit resultaat in waar-

•

Schematische vrijheidsgraad: per contract is er gebruik gemaakt van het gelende percentage ingroei canonbetaling.

dering in de beleidswaarde. Al met al resulteren deze aanpassingen een kleine daling van de beleidwaarde.		

•

Er is een gemiddelde disconteringsvoet van 5,8% toegepast.					

•

Vrijheidsgraad leegwaarde: voor het bepalen van de leegwaarde is gebruikt gemaakt van de NVM database.
Deze leegwaarde is vervolgens gebruikt om de grondwaarde per waardepeildatum te bepalen.

•

Vrijheidsgraad erfpacht; de gegevens uit de erfpachtakte zijn als uitgangspunt gebruikt.

Van de woningen en woongebouwen in exploitatie zijn op 31-12-2020 in totaal 43 woningen geselecteerd voor verkoop.
In 2020 en 2019 zijn respectievelijk 6 en 1 woningen verkocht. 						

Uitgangspunt voor

2020

Disconteringsvoet

5,67%

Streefhuur per maand

€ 613 per woning

Lasten onderhoud en beheer per jaar

€ 3.261 per woning

				

					
Zekerheden en Verzekeringen		

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten

In 2013 is aan het WSW voor het niet-DAEB bezit een onherroepelijke volmacht verstrekt voor het vestigen van

heeft op de beleidswaarde.								

hypotheek en pandrecht voor een bedrag ad € 51.600.000.
Effect op beleidswaarde

Verzekering											

Disconteringsvoet

De vaste activa is verzekerd voor brand-, bliksem-, ontploffing-, storm- en vliegtuigschade. Alle woningen zijn

Streefhuur per maand

verzekerd zonder opname van een verzekerd bedrag. In geval van schade zal de verzekeraar geen beroep doen op

Lasten onderhoud en beheer per jaar

onderverzekering.											

Mutatie t.o.v. uitgangspunt

Effect op beleidswaarde

0,5% hoger

€ 8.425.163 lager

€ 25 hoger

€ 1.842.081 lager

€ 100 hoger

€ 5.607.855 lager

									
										

											

Eigen vermogen

Beleidswaarden en toelichting bij activa in exploitatie Sensitiviteitsanalyse				

Per 31 december 2020 is in totaal € 116,7 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen

Omdat de doelstelling van Woningbouwvereniging Reeuwijk is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar

(2019: € 105,0 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de

niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent

kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is

dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd.

daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten

Derhalve wordt hieronder de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie toegelicht. Deze beleidswaarde sluit aan op

geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.		

het beleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed
uitgaande van dit beleid. De beleidswaarde van BOG/MOG/ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 109,6 miljoen in het

verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. De beleidswaarde

eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het

van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2020 € 62.620.000 (31 december 2019: € 69.299.000).

verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningbouwvereniging

De beleidswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2020 € 8.394.000 (31 december

Reeuwijk. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de markt-

2019: € 8.167.000).

waarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat
de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de
DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

Totaal
2020

DAEB
2019

niet-DAEB
2020

Totaal
2019

169.385

11.254

180.639

155.872

11.020

166.892

-136

387

251

-17.973

-577

-18.550

Betaalbaarheid (huren)

-75.410

-2.002

-77.412

-49.606

-1.318

-50.924

Kwaliteit (onderhoud)

-14.358

-660

-15.018

-12.183

-744

-12.927

Beheer (beheerkosten)

-16.861

-585

-17.446

-6.811

-214

-7.025

-106.765

-2.860

-109.625

-86.573

-2.853

-89.426

62.620

8.394

71.014

69.299

8.167

77.466

(bedragen x € 1.000)
Marktwaarde verhuurde staat
Beschikbaarheid (doorexploiteren)

Subtotaal afslagen
Beleidswaarde

woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en
beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de
corporatie.										
Validatie van de basisversie
Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats. Daarbij wordt door
vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen
acceptabele bandbreedte van de full-versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze
inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.
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Verzekering
De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn ultimo boekjaar voor € 1.791.700 verzekerd. In dit verzekerde
bedrag zijn tevens de twee boven het kantoor gelegen woningen begrepen. De roerende zaken ten dienste van de

VASTGOED IN ONTWIKKELINGEN
BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB Eliminatie 31-12-2019

exploitatie zijn ultimo boekjaar voor € 151.312 verzekerd.			
De specificatie van de verzekeringen van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is als volgt:
Kantoorpand		Uitgebreide gevaren							

Aanschafwaarde

824.247

137.133

961.380

287.093

287.093

Herwaardering

-10.366

-2.591

-12.957

0

0

813.881

134.542

948.423

287.093

0

287.093

Marktwaarde

2.910.153

68.644

2.978.797

445.238

91.175

536.413

De waarde van de onroerende zaken ten dienste van de exploitatie bedraagt op basis van de WOZ waarde per 31-12-2020

Stand per 1 januari

Investeringen
Buitengebruikstellingen en afstotingen

-108.058

-108.058

Overboeking vastgoed in exploitatie
Herwaardering
Stand per 31 december

Aanschafwaarde
Herwaardering
Stand per 31 december

0

0

91.916

45.958

137.874

-390.042

-97.511

-487.553

-10.366

-2.591

-12.957

3.225.934

105.675

3.331.609

813.881

134.542

661.330

3.626.342

205.777

3.832.119

824.247

137.133

961.380

-400.408

-100.102

-500.510

-10.366

-2.591

-12.957

3.225.934

105.675

3.331.609

813.881

134.542

948.423

Inventarissen		Uitgebreide gevaren							

€ 283.000.

									
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Lening u/g
Overige vorderingen
Totaal

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen/
afschrijvingen
Stand per 1 januari

DAEB

niet-DAEB

818.652

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie 31-12-2019

45.191

863.843

818.699

45.193

863.892

-546.325

-30.047

-576.372

-512.213

-28.252

-540.465

272.327

15.144

287.471

306.486

16.941

323.427

53.827

2.587

56.414

807

42

849

Desinvesteringen

-40.900

-1.966

-42.866

-854

-45

-899

Afschrijvingen

-26.330

-1.266

-27.596

-34.966

-1.840

-36.806

Afschrijvingen desinvestering

31.454

1.512

32.966

854

45

899

290.378

16.012

306.388

272.327

15.142

287.469

Stand per 31 december

Voorraden

Cumulatieve waardeverminderingen/
afschrijvingen
Stand per 31 december

831.579

45.812

877.390

818.652

45.191

863.842

-541.201

-29.801

-571.002

-546.325

-30.047

-576.372

290.378

16.012

306.388

272.327

15.143

287.470

108

11.889.150

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

-11.889.150

1.202
3.142.000

0

10.628.164

1.202

1.202

-3.142.000

100.000

0

3.525.000

100.000

100.000

niet-DAEB

Eliminatie
-10.628.164

31-12-2019
0
1.202

-3.525.000

0
100.000

15.132.352

0

-15.031.150

101.202

14.254.366

0

-14.153.164

101.202

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

0

182.808

0

0

0

0

182.808

Vastgoed bestemd voor de verkoop
0

182.808

182.808

0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Huurdebiteuren
Vordering op groepsmaatschappijen

Aanschafwaarde

niet-DAEB

VOORRADEN

Totaal
Investeringen

DAEB

DAEB

niet-DAEB

7.950

382

383.000

Eliminatie

-383.000

Vordering belastingdienst

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

8.332

6.783

357

0

386.000

0

627.226

33.012

660.238
25.537

19.211

923

20.134

Overlopende activa

16.740

830

17.570

24.260

1.277

426.901

2.135

46.036

1.044.269

34.646

-383.000

109

31-12-2019
7.140

-386.000

Nog te factureren

Totaal

Eliminatie

0

0

-386.000

692.915

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN
POSTEN VAN DE BALANS

Onderstaand een uitsplitsing van de huurdebiteuren, de vorderingen op groepsmaatschappijen en overlopende activa.

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN
POSTEN VAN DE BALANS

Onderstaand een uitsplitsing van de liquide middelen.

										

					
Huurdebiteuren
(Ex) huurders ter incasso bij de
deurwaarder

Liquide middelen

DAEB

niet-DAEB

5.709

274

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

5.984

10.154

534

10.688

428

23

451

Huurders met een betalingsregeling

1.041

50

1.091

>2 maanden huurachterstand

1.743

84

1.826

4.803

231

5.033

6.355

334

13.295

639

13.934

16.937

891

-5.345

-257

-5.602

-10.154

-534

7.950

382

8.332

6.783

357

Huurders met 1 maand of minder
achterstand
Subtotaal huurdebiteuren
Af: voorziening dubieuze
huurdebiteuren
Totaal

0

0

Eliminatie

31-12-2019

Kas

Kortlopende gedeelte van de interne
lening
Totaal

Vordering belastingdienst

niet-DAEB

383.000
383.000

DAEB

0

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

0

0

386.000

-383.000

0

386.000

Eliminatie 31-12-2020

0

DAEB

niet-DAEB

Overige overlopende activa

19.211

923

Totaal

19.211

923

Nog te factureren

DAEB

-383.000

6.689

0

0

0

niet-DAEB

Eliminatie

0

DAEB

17.828

DAEB

niet-DAEB

33.012

0

627.226

33.012

DAEB

20.134

31-12-2019
0

-386.000

0

31-12-2019
660.238

0

niet-DAEB Eliminatie

20.134

Eliminatie

660.238

0

0

0

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB Eliminatie

31-12-2019

3.535

2.742

144

2.886

Overige overlopende activa

13.367

668

14.035

21.518

1.133

22.651

Totaal

16.740

830

17.570

24.260

1.277

101

171

381.400

399.733

781.133

43.425

62.617

106.042

911.406

2.448.426

3.359.832

2.015.003

2.294.277

4.309.280

1.293.095

2.848.173

4.141.269

2.058.498

2.356.995

Totaal

0

0

4.415.493

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Woningbouwvereniging Reeuwijk.			
					

PASSIVA

Eigen vermogen (na voorgestemde
resultaatbestemming)
Overige reserves

Herwaarderingsreserve
Totaal

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

42.609.800

6.834.515

-6.834.515

42.609.800

39.899.694

6.362.079

-6.362.079

39.899.694

103.850

4.763

-4.763

103.850

-5.049.872

4.266.085

-4.266.085

105.067.183

116.772.643

5.049.872

116.772.643

105.067.183

159.486.294

11.889.150

-11.889.150 159.486.294

144.966.877

10.628.164 -10.628.164 144.966.877

Overige reserves

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

Stand per 1 januari

39.899.694

6.362.079

-6.362.079

39.899.694

36.710.776

6.751.334

-6.751.334

36.710.776

Uit resultaatbestemming

14.519.417

1.260.986

-1.260.986

14.519.417

17.992.610

1.135.898

-1.135.898

17.992.610

Mutatie door wettelijke reserve

-103.850

-4.763

4.763

-103.850

0

Gerealiseerd resultaat uit verkopen

469.547

817.561

-817.561

469.547

0

Mutatie door herwaardering

-12.175.007

33.774

-33.774

-12.175.007

-14.803.692

-1.525.153

1.525.153

-14.803.692

Stand per 31 december

42.609.801

8.469.637

-8.469.637

42.609.801

39.899.694

6.362.079

-6.362.079

39.899.694

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

Wettelijke reserve

0

25.537

0

0
0

Mutatie

103.850

4.763

-4.763

103.850

Stand per 31 december

103.850

4.763

-4.763

103.850

0

0

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie 31-12-2019

105.067.183

4.266.085

-4.266.085

105.067.183

90.263.491

2.740.932

-2.740.932

90.263.491

11.235.913

-33.773

33.773

11.235.913

15.414.201

1.619.155

-1.619.155

15.414.201

0

-516.507

469.547

-94.002

-94.002

-5.049.872 116.772.643

105.067.183

4.266.085

Herwaarderingsreserve
Stand per 1 januari
Mutatie door herwaardering
Realisatie door sloop

110

70

31-12-2019

0
0

162

0

303

Eliminatie

31-12-2019

3.373

Vooruitbetaalde verzekeringspremies

niet-DAEB

Banken (rekening-courant)

Stand per 1 januari

Overlopende activa

DAEB

7.140

-386.000

niet-DAEB Eliminatie

627.226

Eliminatie 31-12-2020

0

14

31-12-2020

-10.688

0

Vordering belastingdienst
Totaal

289

Eliminatie

Banken (ondernemingsdeposito)

Wettelijke reserve
DAEB

niet-DAEB

0

De huurachterstand in een percentage van de te incasseren bruto jaarhuur bedraagt per 31 december 2020 0,17% (2019: 0,27%).

Vordering op groepsmaatschappijen

DAEB

Realisatie door verkoop

469.547

817.561

Stand per 31 december

116.772.643

5.049.872

-817.561

111

0

0

-516.507

94.002

-94.002

-4.266.085 105.067.183
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Onderstaand een verloopoverzicht van de leningen aan kredietinstellingen

VOORZIENINGEN
Voorzieningen
Voorziening latente

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

475.846

22.873

498.719

1.532.426

80.654

1.613.080

Voorziening onrendabele top

1.383.489

345.872

1.729.361

422.634

233.909

656.543

Totaal

1.859.335

368.745

2.228.080

1.955.060

314.563

belastingverplichtingen

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN
POSTEN VAN DE BALANS

0

0

2.269.623

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2020

DAEB

26.244.605

26.244.605

26.456.495

26.456.495

- Nieuw aangegane leningen

3.300.000

3.300.000

- Contractuele aflossingen

-2.218.711

-2.218.711

-211.890

-211.890

27.325.894

27.325.894

26.244.605

26.244.605

-2.725.855

-2.725.855

-2.218.711

-2.218.711

24.600.038

24.025.894

Saldo per 1 januari

Saldo per 31 december
Af: Binnen het jaar vervallend, derhalve

Onderstaand de opbouw van de voorziening latente belastingverplichtingen.

kortlopend
Saldo per 31 december op lange termijn

Passieve latentie tijdelijke verschillen
waardering vastgoed in exploitatie
Actieve latentie tijdelijke verschillen te
verkopen woningen
Actieve latentie afschrijving
Stand per 31 december

DAEB

nietDAEB

594.896
-53.738

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

28.595

623.491

1.791.132

94.270

1.885.402

-2.583

-56.321

-200.027

-10.528

-210.555

-65.312

-3.139
22.873

0

-68.451

-58.680

-3.088

498.719

1.532.425

80.654

Annuïtaire leningen
Fixe leningen

-61.768
0

Eliminatie

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

24.600.038

0

0

0

0

24.025.894

Eliminatie

31-12-2019

31-12-2019

Leningen gesplitst naar soort

475.846

niet-DAEB

Mutaties in het boekjaar:

Voorziening latente belastingverplichtingen

Voorziening latente
belastingverplichtingen

DAEB

1.613.079

31-12-2020

DAEB

1.445.894

DAEB

1.445.894

1.604.605

1.604.605

22.300.000

22.300.000

21.000.000

21.000.000

Overige

3.580.000

Totaal

27.325.894

niet-DAEB

0

Eliminatie

0

3.580.000

3.640.000

27.325.894

26.244.605

niet-DAEB

3.640.000
0

0

26.244.605

De actieve latenties zal naar verwachting binnen een jaar worden verrekend.
Onderstaande tabel geeft een opbouw weer van de voorziening latente belastingverplichtingen.

Leningen gesplitst naar restant
looptijd
Korter dan 1 jaar

Latentie

Waardering in
jaarrekening

Fiscale waardering

Latentie tegen
nominale waarde

Verschil

Latentie tegen
contante waarde

Opwaardering

0

-2.561.935

2.561.935

-640.484

-623.491

Afschrijving

0

293.196

-293.196

73.299

68.451

6.070.892

6.311.734

-240.842

60.211

56.321

6.070.892

4.042.995

2.027.897

-506.974

-498.719

Verkopen
Stand per 31 december

DAEB

niet-DAEB

Stand per 1 januari

422.634

233.909

656.543

Mutatie

960.855

111.963

1.072.818

422.634

233.909

1.383.489

345.872

1.729.361

422.634

233.909

Stand per 31 december

Eliminatie

0

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

2.725.855

2.725.855

2.218.711

2.218.711

11.184.992

13.606.646

13.606.646
1.540.157

Van 5 tot 10 jaar

4.850.062

4.850.062

1.540.157

Van 10 tot 15 jaar

2.905.926

2.905.926

3.196.490

3.196.490

Langer dan 15 jaar

5.659.058

5.659.058

5.682.600

5.682.600

0

27.325.894

26.244.605

DAEB

termijn

0

Eliminatie

11.184.992

Saldo per 31 december op lange

31-12-2019

niet-DAEB

Van 1 tot 5 jaar

Lening o/g
Voorziening onrendabele top

DAEB

27.325.894

DAEB

Lening o/g
Totaal

0

0

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

3.142.000

-3.142.000

0

3.142.000

-3.142.000

0

0

0

0

26.244.605

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

3.525.000

-3.525.000

0

3.525.000

-3.525.000

0

656.543
0

656.543

Rentevoet en aflossingssysteem								
LANGLOPENDE SCHULDEN

Gemiddelde rentevoet van de opgenomen leningen kredietinstellingen bedraagt in het boekjaar 3,099% (2019:
3,096%). De leningen kredietinstellingen worden afgelost op basis van annuïteiten-, lineaire- of fixe metho-

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

DAEB

Lening o/g
Totaal

niet-DAEB

Eliminatie

24.600.038
24.600.038

31-12-2020

DAEB

24.600.038

24.025.894

3.142.000

-3.142.000

0

3.142.000

-3.142.000

24.600.038

112

24.025.894

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

diek (hoofdsom ineens geheel aflosbaar ultimo looptijd).						

24.025.894
3.525.000

-3.525.000

0

3.525.000

-3.525.000

24.025.894
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Het totaal bedrag aan leningen ultimo 2020 van € 27.326.000 wordt geborgd door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw.											
				

Schulden aan
groepsmaatschappijen

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019

383.000

-383.000

0

386.000

-386.000

0

0

383.000

-383.000

0

0

386.000

-386.000

0

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie 31-12-2019

-204

-10

-214

14.868

783

15.651

2.876

138

3.014

5.481

288

5.769

373.147

17.936

391.083

Omzetbelasting

237.275

11.405

248.680

187.335

9.860

Totaal

613.093

29.470

0

642.563

207.684

10.931

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie 31-12-2019

Nog te ontvangen facturen

22.511

1.082

23.593

109.568

5.766

115.329

Totaal

22.511

1.082

23.593

109.568

5.766

31-12-2020

DAEB

Kortlopende gedeelte van de interne

Disagio								

lening

Het disagio komt ten laste van het jaar waarin de nieuwe leningen ontvangen zijn.				

Totaal

DAEB

										
Marktwaarde van de leningen 								
Marktwaarde van de leningen ultimo 2020 is € 33.234.909 (inclusief opgelopen rente) (2019: € 31.998.419)
											
KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekering
Loonheffing en premies sociale
verzekeringen

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

DAEB

4.086

196

383.000

pijen

verzekering

Eliminatie

2.725.855

Schulden aan groepsmaatschap-

Belastingen en premies sociale

niet-DAEB

-383.000

31-12-2020

DAEB

2.725.855

2.218.711

4.282

209.389

0

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019
2.218.711

11.020

386.000

220.409

-386.000

Pensioenpremies
Nog te betalen
vennootschapsbelasting 2020

Overlopende passiva
Totaal

613.093

29.470

642.563

207.684

10.931

218.615

22.511

1.082

23.593

109.563

5.766

115.329

540.011

25.958

565.969

622.741

9.703

632.444

3.905.557

439.706

3.962.262

3.368.087

423.421

-383.000

-386.000

Kortlopende gedeelte van de
langlopende leningen o/g
Totaal

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2.725.855
2.725.855

0

0

31-12-2020

DAEB

2.725.855

2.218.711

2.725.855

2.218.711

niet-DAEB

Eliminatie

31-12-2019
2.218.711

0

0

218.615

0

0

115.329

3.405.508

Overlopende passiva

Schulden aan kredietinstellingen

197.195
0

0

Nog te ontvangen facturen
Nog te ontvangen facturen

0

2.218.711

DAEB niet-DAEB

Niet vervallen rente

400.783

Vooruit ontvangen huur

108.444

Eliminatie

5.213

400.783

437.426
96.788

5.094

101.882

0

14.158

745

14.903

51.529

74.369

3.876

78.245

565.959

622.741

9.716

glasfonds

Totaal

30.784

20.745

540.011

25.958

0

31-12-2019

113.657

Nog te verrekenen servicekosten /

Overige overlopende passiva

niet-DAEB Eliminatie

437.426

0

632.443

De maximale kredietfaciliteit bedraagt € 600.000. Er zijn geen zekerheden en verklaringen verstrekt ter zekerheid.
					

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Totaal

DAEB

niet-DAEB

4.086

196

4.086

196

Eliminatie

31-12-2020

DAEB

niet-DAEB

4.282

209.389

11.020

4.282

209.389

11.020

Eliminatie

31-12-2019

								
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 						

0

0

220.409

WSW deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk.

220.409

Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW deelnemers
over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligo-verplichting. Het WSW verwacht voor de komende vijf
jaar conform de actuele meerjarenliquiditeitsprognose geen beroep te doen op deze obligoverplichting en hoeft
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deze verplichting daarom niet te worden opgenomen in de balans. De hoogte van het obligotarief is vastgesteld
op 3,85% te berekenen over het schuldrestant van de geborgde leningen en het bedrag bedraag voor 2020

Huuropbrengsten

€ 1,1 mln. (2019: € 1,1 mln.).

Te ontvangen huur bestaande uit:

							
Liquide middelen 							
Met de BNG is een kredietfaciliteit afgesproken van € 600.000. Er zijn geen aanvullende zekerheden verstrekt.
									
Investeringsverplichtingen 							
Voor de lopende nieuwbouwprojecten bestaat er een investeringsverplichting ultimo 2020 ad € 5.283.643

Sociaal vastgoed

Vergoeding erfpacht
7.255.859
Af: Huurderving wegens leegstand

							

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft 1 woningen verkocht met toepassing van de Koopgarantregeling waarbij

oninbaarheid
Totaal

niet-DAEB

Eliminatie

7.255.859

Commercieel vastgoed

Af: Huurderving wegens

Koopgarant en Koop/Goedkoop

DAEB

2020

DAEB

7.255.859

7.105.268

niet-DAEB

Eliminatie

2019

7.105.268

575.982

575.982

576.358

576.358

31.894

31.894

33.370

33.370

7.863.735

7.105.268

-77.286

607.876

0

-77.286

-31.391

609.728

0

7.714.996
-31.391

1.245

1.245

-8.845

-8.845

7.179.818

607.876

0

7.787.694

7.065.032

609.728

0

7.674.760

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

190.971

9.180

200.151

189.891

9.994

199.885

-13.304

-639

-13.944

-14.158

-745

-14.903

177.667

8.540

186.207

175.733

9.249

-1.563

-75

-1.638

-754

-40

176.104

8.465

184.569

174.979

9.209

een terugkooprecht en een terugkoopverplichting geldt. Het terugkooprecht heeft een waarde van € 257.175.
De terugkoopverplichting heeft een waarde van € 264.438.						
							
Daarnaast zijn in het verleden 22 woningen verkocht met de constructie Koop/Goedkoop, wat betekent dat de

Opbrengsten servicecontracten

gronden onder de woning in erfpacht zijn uitgegeven. Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft voor deze wo-

Te ontvangen vergoeding overige

ningen het terugkooprecht. De waarde van de erfpachtgronden is in deze jaarrekening verantwoord onder de

diensten, leveringen en diensten

vastgoedbeleggingen.

Af: Te verrekenen met huurders

								
Wet ketenaansprakelijkheid		

						

Af: Vergoedingsderving wegens

Woningbouwvereniging Reeuwijk kan aansprakelijk worden gesteld in het kader van Wet ketenaansprakelijk-

leegstand

heid. Ter beperking van dit risico zijn maatregelen getroffen.

Totaal

0

0

0

184.982
-794

0

184.188

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
Lasten servicecontracten

116

DAEB

niet-DAEB

Servicekosten

179.007

8.604

Totaal

179.007

8.604

Overheidsontvangsten

DAEB

STEP-Subsidie

2.800

Totaal

2.800

niet-DAEB

0

Eliminatie

0

Eliminatie

0

117

2020

DAEB

niet-DAEB

187.611

193.630

10.191

187.611

193.630

10.191

2020

DAEB

2.800

70.900

2.800

70.900

niet-DAEB

Eliminatie

2019
203.821

0

Eliminatie

203.821

2019
70.900

0

0

70.900
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Lasten verhuur- en
beheeractiviteiten

DAEB

niet-DAEB

290.413

Overige indirecte kosten
Totaal

Doorbelaste salariskosten incl.
sociale lasten en pensioen

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

13.960

304.373

201.900

10.626

212.526

298.661

14.356

313.017

445.975

23.472

469.447

589.074

28.315

617.390

647.875

34.099

0

Eliminatie

0

2019

681.973
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Waardeverandering
vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Totaal

Lasten onderhoudsactiviteiten

DAEB

niet-DAEB

Niet-planmatig onderhoud

702.140

Planmatig onderhoud
VVE-Bijdrage
Doorbelaste salariskosten incl.
sociale lasten en pensioen
Doorbelaste overige kosten
Totaal

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

33.750

735.890

622.081

32.741

654.822

809.412

38.907

848.318

1.101.019

57.948

1.158.967

44.670

2.147

46.818

39.154

2.061

41.214

144.052

6.924

150.976

255.672

13.456

269.129

120.208

5.778

125.986

1.820.482

87.506

0

1.907.988

Eliminatie

Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Totaal

DAEB

niet-DAEB

490.464

23.576

43.054

2.070

Eliminatie

1.163.926
1.697.445

25.645

0

Opbrengsten overige activiteiten

Opbrengst verkoop huurwoningen/
grond

DAEB

niet-DAEB

676.178

1.143.325

Eliminatie

2.017.925

106.207

0

DAEB

niet-DAEB

514.040

467.970

24.630
2.225

45.124

42.277

1.163.926

1.066.124

1.723.090

1.576.371

Eliminatie

2019
492.600
44.502
1.066.124

26.855

0

1.603.226

DAEB

1.819.502

niet-DAEB

Eliminatie

377.607

Totale kosten
portefeuille
Doorbelaste salariskosten incl sociale
lasten en pensioen
Overige indirecte kosten
Totaal

-421.079

-1.674.743

-938.127

-357.617

-1.295.744

13.101.235

1.072.626

14.173.861

16.470.270

1.147.743

17.618.013

11.847.571

651.547

12.499.118

15.532.143

790.126

0

16.322.269

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

11.557

7.364

388

0

11.557

7.364

388

0

7.752

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

0

494.919

831.518

1.326.437

316.030

316.030

47.072

31.171

78.243

6.220

6.220

niet-DAEB

Opbrengsten overige activiteiten

11.027

530

Totaal

11.027

530

541.991

862.689

0

1.404.680

0

322.250

0

322.250

134.187

280.636

0

414.823

0

55.357

0

55.357

-3.960

-190

-3.091

-149
280.298

-4.150

-4.659

-3.240
0

118

407.433

2019

7.752

DAEB

niet-DAEB

63.150

3.036

66.186

65.998

3.474

69.472

0

0

0

16.651

876

17.527

7.164

344

7.508

4.005

211

4.216

114.802

5.518

120.320

91.731

4.828

96.559

140.196

6.739

146.935

Totaal

325.312

15.637

0

340.950

178.384

9.389

0

187.773

Kosten omtrent leefbaarheid

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

Leefbaarheid

8.838

425

Bestuur
Asset Management (vastgoedsturing)
Governance
Jaarverslaggeving en control
Doorbelaste salariskosten incl. sociale

Eliminatie

Doorbelaste salariskosten incl.
sociale lasten en pensioen

40.207

Totaal

8.838

425

0

-4.659

-10.490
0

0

9.263

Overige indirecte kosten

127.136

Eliminatie

377.607

leegstand)

Netto-opbrengst verkoop vastgoed-

niet-DAEB

2019

Direct toerekenbare kosten (taxatie-,
makelaarskosten en kosten

DAEB

2.124.132

Kosten:
Actuele waarde (marktwaarde)

-1.253.664

Eliminatie

0

2020

2020

2020

DAEB

lasten en pensioen

Netto gerealiseerd resultaat
verkoop vastgoedportefeuille

niet-DAEB

2019

Overige organisatiekosten
Overige directe operationele
lasten exploitatie bezit

DAEB

-10.490
0

40.207

119

0

0

21.938

1.155

23.093

0

49.830

2.623

52.453

9.263

71.767

3.777

0

75.546
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Onderstaand de opbouw van de personeelskosten, met daaronder een tabel met de allocatie van de personeelsRentebaten
Rentebaten interne lening
Overige renteopbrengsten
Totaal

DAEB

niet-DAEB

85.514
453

22

85.967

22

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

-85.514

0

93.829

475

521

27

-85.514

475

94.350

27

Eliminatie

2019

-93.829

0

-93.829

548

kosten naar de verschillende bedrijfskostencategoriën.							
								

548
Lonen, salarissen, pensioenen en
sociale lasten
Bruto salarissen

Rentelasten
Rente leningen kredietinstellingen

DAEB

Totaal

Eliminatie

800.755

Rentelasten interne lening
Overige rentelasten

niet-DAEB

85.514
1.440

69

802.195

85.583

2020

DAEB

800.755

842.727

niet-DAEB

Eliminatie

2019

DAEB

niet-DAEB

436.232

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

20.969

457.200

385.594

20.294

niet-DAEB

69.891

3.359

73.250

60.145

3.166

63.311

72.499

3.485

75.984

69.562

3.661

73.223

578.621

27.813

0

606.434

515.301

27.121

0

542.422

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

290.413

13.960

304.373

201.900

10.626

212.526

Lasten onderhoudsactiviteiten

144.052

6.924

150.976

255.672

13.456

269.129

0

31.365

1.651

33.016

Totaal

842.727

-85.514

0
1.509

724

38

-85.514

802.264

843.451

93.867

Eliminatie

Actieve latentie te verrekenen
verliezen
Passieve latentie tijdelijke verschillen
waardering vastgoed in exploitatie
Actieve latentie tijdelijke verschillen
te verkopen woningen

-1.204.036

147.160

-57.875

93.829

2020

DAEB

niet-DAEB

0

1.692.138

89.060

-1.261.911

7.074

-1.996.019

-93.829

0

-93.829

843.489

762

-2.101.073

6.236

124.711

-58.680

-3.088

-61.768

-6.376

-307

-6.683

2.344

51.119

1.764.118

84.797

1.848.915

802.736

42.249

749.640

36.034

785.673

558.650

29.403

0

1.781.198

118.475

48.775

Totaal

2019

154.234

Actieve latentie afschrijving

boekjaar

Eliminatie

-105.054

Correctie voorgaande jaren
Acute vennootschapsbelasting

405.889

Pensioenlasten

De personeelskosten zijn als volgt
gealloceerd:

(vastgoed in ontwikkeling)
DAEB

2019

Sociale lasten

Toegerekende organisatiekosten
Vennootschapsbelasting

Eliminatie

0
844.985
0

588.053

Toegerekende organisatiekosten

3.960

190

4.150

4.426

233

4.659

0

21.938

1.155

23.093

Organisatiekosten

140.196

6.739

146.935

Totaal

578.621

27.813

0

606.434

515.301

27.121

0

542.422

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2020

DAEB

niet-DAEB

Eliminatie

2019

26.330

1.266

27.596

34.966

1.840

26.330

1.266

27.596

34.966

1.840

(verkoopactiviteiten)
Leefbaarheid

Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie
Totaal

0

0

36.806
0

36.806

Om tot een functionele indeling van de winst- en verliesrekening te komen, wordt gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. De kosten die niet direct toerekenbaar zijn, worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel.
Woningbouwvereniging Reeuwijk hanteert als verdeelsleutel: FTE verdeeld naar de verschillende afdelingen.
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De onder de algemene kosten verantwoorde kosten van Verstegen Accountants en adviseurs en BDO Adviseurs

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN
POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

Overige informatie

kunnen als volgt gespecificeerd worden op basis van de facturen in het boekjaar (kasstelsel):		
Werknemers		
2020

						

Gedurende 2020 had Woningbouwvereniging Reeuwijk gemiddeld 7,19 werknemers in dienst (2019: 7,10). Dit
aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam. Deze medewerkers zijn te verbijzonderen naar de volgende afdelingen:			

Omschrijving

Verstegen Accountants en Adviseurs

Wettelijke controle boekjaar

50.033

Andere controleopdrachten

3.800

Fiscale adviesdiensten / overige

BDO Adviseurs

25.973

Totaal

53.833

25.973

2019

Omschrijving

Verstegen Accountants en Adviseurs

Wettelijke controle boekjaar

45.465

Andere controleopdrachten

3.800

Fiscale adviesdiensten / overige

BDO Adviseurs

49.265

2020

2019

Directie

0,70

0,79

Financiële administratie

1,77

1,78

Wonen en balie

2,72

2,45

Technische dienst en vastgoed

1,83

1,97

Huishoudelijk

0,17

0,11

Totaal

7,19

7,10

Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:		

22.229

Totaal

Afdeling

Bestuurder

€ 74.200 (2019: € 70.613)

Commissarissen

€ 24.118 (2019: € 26.583)

22.229

De bezoldiging van de bestuurder omvat:							
•

periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie
en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden);				

•

beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, variabele (lage termijn) beloningen, sabbatical
leave en jubileumuitkeringen);						

							

•

uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;					

•

winstdelingen en bonusbetalingen.							

WNT-verantwoording 2020 Woningbouwvereniging Reeuwijk						
		
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Woningbouwvereniging Reeuwijk van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse B.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is voor klasse B € 106.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
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dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van
Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum,
berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 15.900 en voor de overige leden van de Raad van Commissarissen € 10.600. Deze maxima worden niet overschreden.

Bedragen x € 1

T. van Craaikamp

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2020 is als volgt:

Bedragen x € 1

V. van Luit

M. den Ouden

11-mei-16

1-jan.-19

Heden

Heden

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

8.995

6.034

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

15.900

10.600

0

0

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Individueel toepasselijk maximum

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

1-sep-11

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Heden

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

Gegevens 2019
Totaal bezoldiging in kader van de WNT
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

8.716

5.932

15.300

10.200

70%

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

62.748

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

11.452

Totaal bezoldiging

74.200

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

74.200

Bedragen x € 1

K.G. Westhoff

J.J.M. Remmelzwaan

27-jun.-17

2-jan.-20

30-jun.-20

Heden

3.055

6.034

5.271

10.571

0

0

Functie (functienaam)
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
In dienst tot (datum einde functievervulling)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Individueel toepasselijk maximum

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Gegevens 2019
(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

70%

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Individueel toepasselijk maximum

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

60.121

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

10.492

Gegevens 2019

Totaal bezoldiging 2019

70.613

Totaal bezoldiging in kader van de WNT

6.001

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

10.200

71.400

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT		
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking, die
in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020, naast de hierboven vermelde topfunctionarissen, geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond
van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT en de WNT vermeld zijn of
hadden moeten worden. 										
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Aan: de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Reeuwijk

Nr. 585

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Woningbouwvereniging Reeuwijk te Reeuwijk gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Woningbouwvereniging Reeuwijk op 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van
de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 de winst- en verliesrekening over 2020; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Woningbouwvereniging Reeuwijk zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Woningbouwvereniging Reeuwijk
een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming
met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 in het huidige en het voorgaande
boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde de basis is voor het berekenen van de
beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
• bestuursverslag (en verslag raad van commissarissen);
• volkshuisvestelijk verslag;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol zoals
opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag,
het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 en 36a van de
Woningwet.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de
WNT.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren
of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
toegelaten instelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

OVERIGE GEGEVENS - RESULTAATBESTEMMING

Resultaatbestemming

				

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de
Raad van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is aan het eigen vermogen
toegevoegd.					

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Dordrecht, 6 mei 2021
Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
D. Vermaas RA
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