IVbnk.gbedrff Vè1ii:

Jaarverslag 2015
Bestu u rsverslag
Versiag van de RvC
jaarrekening

Ter identificatie

Jaarverslag 2015, versie 1.15, 31 mei 2016

Ernst & Young Ac
Bulldinabetter
woflgwodd

ants LIP

Inhoud

Kengetallen

3

Voorwoord van de bestuurder

5

Bestuursverslag

6

In
1.
2.
3.

2015...
Betaalbaarwonen in Ieefbarewijken
Goede diensten en dienstverlening
De organisatie: doelmatig en betrouwbaar

11
13
31
39

Verslag van de RaaU van Commissarissen

52

1.
2.
3.
4.
5.

54
57
61
63
64

Over besturen en toezichthouden
Verslag van de toezichthoudende rol
Verslag van de werkgeversrol
Verslag vanuit de klankbordrol
Over de RaaU van Commissarissen

Verklaring bested ing middelen
Ondertekening van het jaarverslag

70

Rapport van bevindingen volkshuisvestingsverslag

let identificatie

JaaersIag 2015, versie 1 15, 31 mei 2016

Ernst &

Young AcQants LL

working world

Kengetallen
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2015

2014

2013

2012

2011

6.218
221
687
7.126
520
5
22
72
7.745
7.276

6.340
199
687
7.226
526
7
21
78
7.858
7.382

6.393
182
853
7.428
527
7
27
79
8.068
7.590

6.396
129
838
7.363
546
6
28
88
8.031
7.530

6.384
93
838
7.315
546
5
29
88
7.983
7.481

0
0

101
0

45
0

24
135

14
84

1.633
3.910
675
221
6.439

1.692
4.094
554
199
6.539

1.720
4.211
462
182
6.575

2.095
4.054
247
129
6.525

2.116
4.106
162
93
6.477

Toewijzingen
1. Binnen inkomensgrenzen
2. Buiten inkomensgrenzen
3. Passend
4. Te duur
5. Te goedkoop

434
180
323
208
63

422
172
349
149
96

550
286
639
177
20

444
224
564
72
32

370
143
442
8
63

Huurovereenkomsten
1. Aangegaan onder EU/norm lagere inkomens
2. Aangegaan bon EU/norm lagere inkomens

564
27

545
15

727
60

796
47

498
9

A antal verhuureenheden
1. Sociale (DAEB) huuiwoningen
2. Commerciele (niet-DAEB) huuiwoningen
3. Onzelfstandige (DAEB) orige woongelegenheden
Totaal woongelegeneenheden
4. Garages
5. Bedrijftruimten (DAEB)
6. Bedrijftruimten (niet-DAEB)
7. Orige wimten
Totaal aantal verhuureenheden
Totaal aantal verhuureenheden gewogen
Verhuureenheden in verkoop
Verhuureenheden in aanbouw
Aantal woningen naar (neftohuur)prijsklasse
1. Goedkope kiasse
2. Betaalbare klasse
3. Middeldure kiasse
4. Dure kiasse
Totaal naar huurklasse

Het verhuren van woningen
1. Mutatiegraad
2. Huurachterstand in een % an de huren
3. Idem, ertrokken huurders
4. Huurderving % marktomstandigheden

9,18
0,92
0,38
0,50

9,23
0,87
1,06
0,48

10,9
0,9
0,7
0,8

10,7
0,9
0,4
1,1

9,3
0,8
0,3

Kwaliteit per gewogen woongelegenheid
1. Aantal reparatierzoeken
2. Kosten reparatierzoeken
3. kosten mutatie onderhoud
4. Kosten planmatig onderhoud
5. Totaal kosten onderhoud

1,24
251
298
797
1.347

1,48
276
190
661
1.127

1,03
243
133
653
1.029

0,87
272
46
660
978

1,09
267
46
840
1.153

2015

2014

2013

2012

2011

123
468,09
3,81

123
454.40
3,69

123
409,59
3,33

122
389,18
3,19

122
385, 52
3,16

85.971
39. 190
126.065
115.286
17.142

71.498
36.920
128.112
104.546
18.222
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Prijs- kwaliteitverhouding sociaal (DAEB) huurwoningen
1. Gemiddeld aantal punten WWS
2. Gemiddelde rekenhuur per maand
3. Gem iddelde huurprijs per punt
Financiële positie (per verhuureenheid)
1. Marktwaarde (basis uitponden)
2. Bednjftwaarde
3. WOZ waarde per woongelegenheid
4. Verzekerde waarde
5. Nominale waarde langlopende leningen

—

idficäië
133.237
104.922
18.691
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Financiële continulteit
1. Solvabiliteit (bedrijftwaarde)
2. Loan to ,aIue (%)
3. Interest dekkingsratio (ICR)
4. Interest dekkingsratio (ICR WSW)
5. Debt Serv.Coierage Ratio (DSCR)
6. Debt Serv.Coerage Ratio (DSCR WSW)
7. Insteringsfinancieringsratio
8. Efficiencyratio
9. Direct rendement rmogenskostenet (WACC)

2015

2014

2013

2012

2011

51,3

49,7
42,1
3,06
1,78
1,2
2,3
1,2
0,6
2,4

54,9
45,0
1,5
1,7
0,7
1,2
0,1
0,5
3,3

52,1
43,5
3,0
1,6
0,5

47,9
49,0
2,4
1,5
0,7

44,4

3,51
2,75
2,4
2,4
2,0
0,6
2,4

-

0,60,5
2,9

-

0,30,6
2,9
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Voorwoord van de bestuurder
Medic februari 2016 heeft de voormalige bestuurder te kennen gegeven de organisatie te willen
verlaten. Vanaf medic april ben 1k als interim directeur/bestuurder werkzaam bij Woningbedrijf Velsen.
Het bestuursverslag is derhalve een reflectie van een periode waar een andere bestuurder aan het
roer stond.
Alle resultaten overziend is 2015 een goed jaar geweest. Woningbedrijf Velsen staat er in financieel
opzicht goed voor en heeft slagen gemaakt in de organ isatieontwikkeling en de koers voor de
komende jaren. Daar is met elkaar, alle medewerkers, het afgelopen jaar hard aan gewerkt, met veel
betrokkenheid en inzet. Door het vertrek van de bestuurder is
de spirit cm de organisatfeontwikkeling verdet te brengen een beetje gedoofd. 1k wil graag de draad
weer oppakken op de onderdelen waarover de medewerkers enthousiast waren. Dit moeten de
medewerkers ook zeif doen door ruimte te pakken en verantwoordelijkheden te nemen.
De vastgestelde bedrijfsvisie heeft de titel voor het woonpiezier van onze huurders’. De huurder en
zijn woonbeleving staan in deze titel centraal. Om een goede woonbeleving te kunnen bieden moeten
medewerkers plezier hebben in het werk. Daar gaan we samen aan werken.
Bob van ZijIl
2juni 2016
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Bestuursverslag
Voor 2015 is, naast een aantal mm of meet reguliere activiteiten, vanuit het bestuur ingezet op:
Het formuleren van een nieuwe bedrijfsvisie voor de komende jaren mede op basis van de
uitkomsten van de maatschappelijke visitatie en de input van belanghebbenden.
De ontwikkeling van een organisatie waarmee de doelstellingen van de corporatie bereikt
worden.
Het implementeren van het nieuwe automatiseringssysteem Dynamics Empire, inclusief
digitalisering van diensten.
Het voorbereiden en uitvoeren van herstructurering-, energie & duurzaamheids- en
leefbaarheidsprojecten die voortkomen uit het Strategisch Voorraadbeleid.
Het implementeren van de nieuwe Woningwet (juli 2015) en Governance Code (mei 2015).
-

-

-

-

-

De verschillende activiteiten kennen een onderlinge afhankelijkheid. Onze koers leverde input voor de
digitalisering van de dienstverlening en geeft aan hoe wij staan ten aanzien van de aanpak van onze
voorraad. Tegelijk hebben ook de Woningwet en de Governance Code kaders geboden voor onze
koers. Naast de formulering van de koers hebben wij een nieuw automatiseringssysteem
geImplementeerd en zijn meerdere onderhoudsprojecten in voorbereiding genomen die voortkomen
uit het Strategisch Voorraadbeheer. Dit zijn bfjvoorbeeld herstructurering-, leefbaarheid- en energie &
duurzaamheidsprojecten. Tot slot heeft met name het tweede half jaar in het teken gestaan van de
implementatie van de Won ingwet en de Governance Code.
Missie
Onze missie hebben we, tegelijk met de formulering van de koers voor de komende jaren,
aangescherpt. In de nieuwe bedrijfsvisie staat onze missie als volgt verwoord:

M’ zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor
kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in ‘met plezier
wonen’. Voor onze huurders maken we het verschll. Dat is zichtbaar in wat wi] doen. Nu en in de
toekomst.
Wi] staan in de eerste plaats voor betaalbaarheid van wonen in Velsen en dat blijft zo. De komende
jaren zorgen wij dat ons bezit wordt verjongd, verbeterd en meet kwaliteit en variatie kent. Wij blijven
ons inzetten voor een prettig leefklimaat in buurten waar we bezit hebben. Tegelijkertijd maken we een
serieuze slag in de servicegerichtheid aan de klant. Dat doen we met ons productaanbod en onze
man ier van werken.
Terugblik over 2015

Trends, ontwikkelingen en maattegelen die in de sector spelen zijn van belang bij ons werk. Hietbij
valt te denken aan de terugtrekkende overheid die een groter beroep doet op de verantwoordelijkheid
van de burgers voor de eigen woon- en Ieefomstandigheden. Ook neemt de financiële druk op de
corporaties als gevolg van de kabinetsmaatregelen toe. Door het overheidsbeleid waarbij er gestreefd
wordt naar ‘langer zelfstandig wonen’ staat de positie van met name de woonzorgcentra onder druk.
Met dit speelveld hebben wi] te maken bij het realiseren van onze strategische doelstellingen. Zo is
voor een aantal activiteiten, zoals het realiseren van markthuur- en koopwoningen en het
ondersteunen van leefbaarheidsactiviteiten die niet direct ten goede komen aan onze huurders en
onze woningen, geen plaats meer in onze beleidskeuzen. Wij passen ons werk hierop aan.
Strategisch Voorraadbeleid
Gebaseerd op onze visie op de woningmarkt in Velsen, de bedrijfsvisie, ontwikkelingen in onze
gemeente en de visie op Velsen 2015 hebben wij een strategisch voorraadbeleid (SVB) opgesteld.
Voor de voorraad hebben wij zes portefeuilledoelstellingen geformuleerd, zie raaina 25
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Rode draad is de focus op de primaire doelgroep en daarbij specifiek gezinnen en ouderen. Wij
vinden het behoud van gezinnen1 binnen de gemeente Velsen, en met name ook in l]muiden, van
belang voor het draagvlak van voorzieningen, zoals scholen, winkels, sport- en sociaal I culturele
voorzieningen. Deze gedachte wordt ondersteund vanuit de Visie op Velsen 2025. Het aandeel
senioren in onze gemeente en de groei daarvan is daarnaast in verhouding met omliggende
gemeenten hoger. Senioren zouden conform overheidsbeleid zo lang mogelijk zelfstandig moeten
kunnen wonen. Wij vinden en voelen ons hiervoor verantwoordelijk. Wij vinden dat het aantal
woningen geschikt voor senioren moet groelen door nieuwbouw en aanpassing van de bestaande
voorraad.
De portefeuilledoelstellingen bereiken wij door:
een huurharmonistatie bij mutatie
de verkoop van bestaand bezit
de aanpak van de woningvoorraad door groot onderhoud, slooplnieuwbouw, renovatie en
E&D projecten2
de aanpak van de directe woonomgeving door Ieefbaarheidsprojecten.
-

-

-

-

Al onze activiteiten in de voorraad zijn vanaf 2015 opgenomen in een driejaars SVB
activiteitenplanning. Op basis van deze planning wordt de begroting opgesteld en worden projecten
voorbereid voor de komende jaren.
Huurprijsbeleid: streefhuur en passend toe wijzen
In 2015 is, op basis van het Strategisch Voorraadbeleid en na positiefadvies van de Huurdersraad,
het huurprijs- en verkoopbeleid opnieuw vastgesteld. Vanaf begin 2014 passen wij het nieuwe
streefhuurbeleid toe bij mutatie. Deze gaat uit van 100% van de maximaal redelijke huurprijs. Gezien
de focus op de primaire doelgroep, de betaalbaarheid van ons bezit en specifiek aandacht voor
ouderen en gezinnen toppen wij de huurprijs bij toewijzing aan deze doelgroepen af op de sociale
huurprijsgrens (in 2015: € 710).
Dit streefhuurbeleid blijkt in de loop van hetjaar onvoldoende aan te sluiten bij de wet en regelgeving
ten aanzien van passend toewijzen. Ook ult het betaalbaarheidsonderzoek dat in onze gemeente
gehouden is, blijkt dat voortzetting van het streefhuurbeleid Ieidt tot betaalbaarheidsproblemen van
huurders. Najaar 2015 is daarom, in overleg met de Huurdersraad en de gemeente, nieuw
streefhuurbeleid geformuleerd. Voorjaar 2016 is dit afgerond. Om passend toe te wijzen worden vanaf
1 januari 2016 de huurprijzen bij mutatie afgetopt op de grenzen die bij de doelgroepen horen.
Verkoop van bestaande woningen
De verkoopnota uit 2012 is voorjaar 2015, met positief advies van de Huurdersraad, geactualiseerd op
basis van het Strategisch Voorraadbeleid. Belangrijke wijziging bij dit beleid is de verkoopstop voor
eengezinswoningen en het onderzoek naar de uitbreiding van verkoop van appartementen.
Eengezinswoningen leveren, zeker nu de woonruimteverdelingsregels zijn aangepast3, een bijdrage
aan de realisatie van de huisvesting van gezinnen. Wi] hebben in 2015 onderzoek uitgevoerd naar
uitbreiding van de verkoop van appartementen. Over de uitbreiding van de verkoopvijver zijn wi]
voorjaar 2016 nog in gesprek met de Huurdersraad. De verwachting is datwij voor de begroting 2017
nieuwe verkoopcomplexen (met appartementen) kunnen opvoeren.
Door de verkoopstop van eengezinswoningen hebben wij in 2015 minUet woningen verkocht dan
begroot, 18 in plaats van 30 woningen. De vrijgekomen eengezinswoningen zijn verhuurd. Gezien de
onderhoudsstaat van de woningen heeft dit geleid tot hogere mutatiekosten in 2015. Financieel heeft
de lagere verkoopopbrengst niet tot problemen geleid (zie pag. 43).

1 Gezinnen zijn huishoudens met kinderen < 18 jaar
2 E&D staat voor Energie en Duurzaamheid.

[r identifiCatie
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In 2009 waren en geen passenheidscriteria bij toewijzing van eengezinswoningen en werd n de eengezinswon1nej, ook aan
LLP
eenpersoonshuishoudens toegewezen. Inmiddels is dit aangepast. Eengezinswoningen w
huishoudens met minimaal 1 kind < 18 jaar.
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Aanpak van de woningvoorraad
De eenzijdig opgebouwde woningvoorraad van IJmuiden wordt sinds enkele jaren aangepakt. Ook in
Velsen-Noord liggen belangrijke uitdagingen. Het straatbeeld van IJmuiden verandert Iangzaam van
dde- en vierhoge portieketageflats zonder lift, en met een over het algemeen verouderd
woonprogramma, naar gevarieerde nieuwbouw met huur- en koopwoningen van hogere kwaliteit. De
aanpak van het woningbezit blijft de komende jaren een belangrijke, bijzonder kapitaalintensieve,
opgave voor onze corporatie. De focus lfgt hierbij primair op de sociale voorraad. In de bestaande
voorraad worden woningen aangeboden voor de middeninkomens.
De trend is ingezet dat de komende jaren meer wordt geInvesteerd in renovatie, behoud en herstel
dan in sloop en nieuwbouw van woningen. Voor een aantal projecten, zoals Het Nieuwe Vroeger, De
Noostraat Noord en het Pleiadenplantsoen betekende dit een heroverweging van het project. Voor De
Noostraat-Noord is gekozen veer renovatie. Daarnaast is, na beperkte herontwikkeling, besloten tot
uitvoering van het project Het Nieuwe Vroeger. Eind 2015 zijn besluiten genomen over de realisatie
van nieuwe sociale huurwoningen aan het Pleiadenplantsoen en de sloop- en vervangende
nieuwbouw op de locatie van de 12 hoogflat aan de Orionweg.
Van twee complexen met totaal 118 portiekwoningen in de rivierenbuurt in IJmuiden is de initiatieffase
afgerond in 2015. Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van renovatie/wijziging van de
plattegronden is gestart. Ook wordt bekeken of energie en duurzaamheidsmaatregelen kunnen
worden toegepast. In 2016 wordt de investeringsbesluiten voorzien.
Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zuinig met de fossiele brandstoffen cm
te gaan. Het terugdringen van het energiegebruik staat dan ook hoog op de agenda, zowel landelijk
als bij onze corporatie. Wij hebben Warmte Koude Opslag installaties bij een aantal
nieuwbouwcomplexen. Bij een tweetal complexen is Deened eigenaar en beheerder. Daarnaast
investeren wij in Energie en Duurzaamheidsmaatregelen in de bestaande voorraad.
In geval van groot onderhoud worden werkzaamheden uitgevoerd cm het energielabel te verbeteren.
Huurders betalen hiervoor een, in overleg met de Woonbond berekende, huurverhoging die
gebaseerd is op de te verwachten besparing aan energiekosten. Wij houden hierbij rekening met het
‘niet meer dan anders’ principe. In 2015 hebben wij twee van deze energie & duurzaamheidsprojecten
in voorbereiding. Het betreft 100 portiekwoningen aan de Maasstraat en omgeving en 169
portiekwoningen aan de Lange Nieuwsstraat. Gemiddeld worden per woning 3 labelstappen
gerealiseerd.
Leefbaarheid
Een fijne woonomgeving draagt bij aan plezierig wonen en de klanttevredenheid. Daarom investeren
Wij 00k, met in achtneming van de aanscherping in de Woningwet, in leefbaarheid. Bestaande
projecten als het cameratoezicht en achterpadverlichting zetten wij in 2015 en de komende jaren
voort. Ook blijven onze drie sociaal wijkbeheerders actief. Wel verandert hun inzet. Zij werken flu
veelal in een complex dat wordt geherstructureerd. Hun werkgebied verandert nadat de
herstructurering is afgerond. Dit is aanleiding cm de opzet van het sociaal wijkbeheer, gezien de
veranderende samenleving, aan te passen.
Belangrijk veer ons is de emancipatie van onze huurders. Wij betrekken hen bij het formuleren van
beleid en het beheer van hun woning en de directe woonomgeving en stimuleren bewoners cm met
voorstellen te komen. Dat heeft resultaat! Dok in 2015 zijn meerdere projecten uitgevoerd die zonder
betrokkenheid van bewoners niet van de grond zouden zijn gekomen (zie pagina’s 35 en 36).
Wonen en Zorg
De komende jaren worden de veranderingen die in de AWBZ zijn aangebracht duidelijk voelbaar. Wij
hebben een opgave ten aanzien van scheiding van wonen en zorg. Deze ontwikkeling binnen de
AWBZ financiering heeft zijn effect op de bestaande woon-zorgcomplexen in ens bezit. In 2015
hebben wij samen met de huurder van de locaties, Zorgbalans, onderzoek verricht naar de huisvesting
van een alternatieve doelgroep in de toren van Breezicht. Dit onderzoek is najaar 2015 afgerond.
Conclusie is dat alternatieve huisvesting financieel niet haalbaar is. Zorgbalans qebruikt de toren voor
de huisvesting van bewoners die tijdelijke zorg nodig hebben.
Het experiment Zorgeloos Wonen, zelfstandig wonen, in De Moerberg is inT
! is veel
vraag naar dit arrangement. Met Zorgbalans zijn afspraken gemaakt ove een jaarlijks vast te stellen
f)
korting op de huurprijs en een allonge op de huurovereenkomst.
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Klantgerichte (digitale,) dienstverlening
WI] zorgen voor betaalbare en goed onderhouden woningen, waar mensen met plezier kunnen
wonen. Daarom zien wij onze huutder als kiant. Aan ens de opdracht te zorgen dat zij tevreden zijn en
bij ens willen blijven huren. Een corporatie die klantgericht werkt, draagt ook bij aan het woonpiezier
en de tevredenheid van onze kianten. Daarom investeten Wi] ook in onze dienstverlening.
Uitgangspunt is dat de kiant ons kan bereiken op de manier die het beste past bij de kiant. In 2015 zij
wij, in vervoig op de uitkomsten van het dig itale klantenpanel, gestart met de voorbereidingen voor
een Klantcentrum en een bijbehorende website. Via het klantcentrum kunnen klanten 24 uur per dag
op mijn WBV antwoorden en informatie vinden, de historie van de eigen huurbetalingen zien of een
afspraak maken met een van de medewerkers. In 2016 wordt het Klantcentrum operationeel.
Om huurders de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken om hun vragen in aWe rust en privacy
aan ens te kunnen stellen, is onze balie vanaf 2016 5 middags gesloten. Wi] hebben dit onderwerp

ook aan ons klantenpanel voorgelegd. Zij spraken de voorkeur uit voor alles op afspraak’ en alle
middagen. Omdat wij de huurders 00k nog de gelegenheid willen bieden cm zonder afspraak langs te
komen, blijven WI] de ochtenden gewoon open. De gewijzigde openingstijden worden voorjaar 2016
geevalueerd.
Implementatie Woningwet en Governance Code
Zowel de nieuwe Woningwet als de nieuwe Governance Code zijn in 2015 van kracht geworden. De
implementatie van beide documenten is in 2015 ter hand genomen en meegenomen in de nieuwe
bedrijfsvisie. Voor de implementatie van de Woningwet wordt de routeplanner van Aedes gebruikt.
Ten behoeve van de Governance Code is samen met een lid van de Raad van Commissarissen
bekeken welke acties nodig waren en is de Code actief op de agenda geplaatst van verschillende
overleggen. Doel hiervan was het doorleven van de principes van de code.
Enkele onderdelen, zoals de aanpassing van de statuten en de scheiding daeb/niet daeb lopen door
in 2016. Het passend toewijzen wordt vanaf 2016 toegepast.
Ontwikkeling organisa tie
Aansluitend op de Ii]n van voorgaande jaren is Woningbedrijf Velsen in 2015 platter en kleiner
geworden. Er is minder management en opengevallen functies zijn (vooralsnog) niet ingevuld.
In 2015 is daarnaast een stap gezet in de ontwikkeling van de organisatie. Doel is te komen tot een
organisatie waarmee de nieuwe koers gerealiseerd wordt. De ingezette organisatieontwikkeling meet
leiden tot de ontwikkeling van medewerkers ten aanzien van klantgerichtheid, samenwerken, plezier in
het werk en elgen verantwoordelijkheid. Een belangrijke succesfactor om deze ontwikkeling te kunnen
realiseren is de wijze waarop Ieidinggevenden de medewerkers in hun rd van professionals
begeleiden.
Belangri]k thema bij de organisatieontwikkeling is de klantgerichtheid van onze medewerkers. We
hebben naast de klantgerichtheid als maatschappelijke organ isatie de verplichting em te streven naar
verdere verlaging van onze reeds verminderde bedrijfslasten dan wel minimaal te consolideren. Door
procesgericht te werken en te sturen op resultaten verbeteren we onze dienstverlening aan de kiant,
werken we beter samen en wetken we goedkoper. We gaan hiervoor in 2016 ook de mogelijkheden
van digitalisering verder benutten. Door het driekamermodel te introduceren, maken we zichtbaar
welke keuzen wi] maken em efficient, effectief en financieel duurzaam te handelen.
Prestatieafspraken
De afgelopen paar jaar waren er formeel geen prestatieafspraken en werd met de gemeente en
collega corporaties gewerkt in de geest van de voorgaande afspraken welke formeel tot eind 2012
waren verlopen. In vervolg op de woonvisie van de gemeente Velsen en uitgevoerd woningmarkt- en
betaalbaarheidsonderzoek zijn nieuwe afspraken opgesteld welke in de eerste helft van 2015 zijn
ondertekend. De prestatieafspraken sluiten aan bij onze visie en het voorraadbeleid en zijn in nauwe
samenwerking met de gemeente en de corporaties tot stand gekomen.
Maatschappelijke visitatie
Begin 2015 hebben wij de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie ontv
ifiti
het resultaat! De visitatiecommissie constateert dat wij ruimschoots voldoen ian de eisen die net
stelsel de corporaties oplegt. Zij constateren dat de prestaties weliswaar goi 1 zijn, maar dater nog
veel te doen is. Het gaat dan om het (des)investeren in ens vastgoed. Het h isvesten van de pimaire
Ernst & Young Ac
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doelgroep en bijzondere doelgroepen, de kwaliteit van woningen en woningbeheer en de kwaliteit van
wijken en buurten scoren een cijfet 7 of hoger.
Rode draad in het rapport is de aanbeveling een lange termijn visie op ons werkgebied te formuleren
en aansluitend daarop de strategische agenda voor de komende jaren en de jaarplannen. Bij het
formuleren, het uitvoeren en het communiceren wordt geadviseerd de belanghebbenden nauw(er) en
tijdig(er) te betrekken. Wij hebben de uitkomsten en adviezen ter harte genomen bij het formuleren
van de strategische agenda voot de komende jaren.
Belanghebbenden
Vanuit onze geworteidheid in Velsen en onze overtuiging betrekken wij vooraf, op basis van
wederzijdse beInvloeding, belanghebbenden bij beleidsvorming, doen wij waarom gevraagd wordt,
waar we voor staan en wat we afspreken.
Dit geldt niet alleen voor de bestuurder. Ook op managementniveau en vanuit de Raad van
Commissarissen, is goed contact met belanghebbenden van belang. In 2015 hebben wij input
gekregen van onze belanghebbenden voor onze toekomstige koers. Samen met onze Raad van
Comm issarissen en de wethouders en ambtenaren van de gemeente, hebben wij gesproken over de
gevolgen van de nieuwe Woningwet. Met de Huurdersraad hebben wij overleg waar het gaat om
betaalbaarheid, de voorgenomen werkzaamheden en activiteiten in onze gemeente. Vanzelfsprekend
zorgen wij dat de Huurdersraad en bewonerscommissies de mogelijkheden hebben om zich te
professionaliseren.
Bestuurswiss&
Begin 2016 heeft de voormalige bestuurder te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten. De
Raad van Commissarissen heeft Marc du Ron, lid van de Raad van Commissarissen aangewezen als
waarnemend bestuurder. De plaatsvervangend directeur heeft intern de zaken waargenomen. Omdat
de waarneming van het bestuur door een lid van de RvC maximaal drie maanden mag duren en de

werving en selectie van een nieuwe bestuurder een langere tijd in beslag neemt, is gestart met de
werving van een interim directeur/bestuurder. Ook voor interim bestuurders geldt dat een positieve
zienswijze van de minister moet worden aangevraagd, de geschiktheidstoets. Per 18 april ben ik als
interim directeur aangesteld als interim directeur. Per 1 mei ben ik, met positieve zienswijze van de
Minister, benoemd als interim bestuurder voor drie dagen per week.
Vooruitblik
Hoewel het vertrek van de bestuurder van invloed is op de voortgang van de organisatieontwikkeling,
zie hiervoor, Ieidt het vertrek niet tot oponthoud van lopende! geplande afspraken en! of projecten met
onze belanghebbenden. WoningbedrijfVelsen heeft in haar bedrijfsjaarplan 2016 duidelijk benoemd
welke resultaten gehaald zullen worden. Het activiteitenoverzicht wat wij eind 2015 aan de gemeente
hebben verstrekt maakt onderdeel uit van het bedrijfsjaarplan. Eén van deze resuttaten voor ditjaar
zijn de prestatieafspraken welke wij met gemeente en collega corporaties met elkaar overeen gaan
komen. De voorbereiding hiervan gaat, net als de aanpak van onze bestaande voorraad en de
verhuur van woningen, gewoon door.
Verkiaring besteding van middelen
Als interim bestuurder van Woningbedrijf Velsen verklaar ik dat alle middelen in het verslagjaar 2015
zijn besteed ten behoeve van de volkshuisvesting in het statutaire werkgebied van Woningbedrijf
Velsen.
Bob van Zijll
2juni 2016

Ter identificatie

Ernst & Yo n

Accountants LLP
a b’ttr

Jaarverslag 2D15, versie 1.15, 31 mei 2016

In 2015...
In onze populaire versie van de bedrijfsvisie hebben wi] een toekomstbeeld geschetst. Waar staan wij
met onze doelstellingen in 2015? Op deze pagina ziet u de stand van zaken van deze doelstellingen
eind 2015. De beschrijving bij In 2015..’ komt overeen met de populaire uitgave van de bedrijfsvisie.

In 2015...
I Zorgt het woonruimtevetdeelsysteem
voot meer doorstroming.

Hoort meet dan 3% van onze vootraad
tot de categorie dute woningen.
Hebben we minimaal 6.100 woningen.
Staat et in ons programma van eisen
een paragraaf duurzaamheid.
Hebben wij minstens zes complexen met
een WKO installatie.

Hebben we tenminste drie kleinschalige
woonprojecten voor ouderen.
Hebben wij minimaal 250 huurwoningen
vetkocht.
Is het gemiddelde huurprijsniveau
tenminste 72% van maximaal tedelijk.
Voert onze servicedienst 70% van alle
reparatieverzoeken ult.
Is het gebtuik van social media, zoals
Twitter en Facebook gewoon gewotden.

Regelen we, al dan niettegen betaling,
het huurdersonderhoud voor onze
huutders.
Wotden huurders standaard bettokken
bij uitvoering van onderhoud aan de
woning.
Kunnen huurdets snel zien welke
veranderingen in de woning zijn
toegestaan en wat de consequenties
zijn.
Voeren we periodiek een
onderhoudscheck uit in de woning
gericht op veiligheid en slijtage.

Stand van zaken eind 2015
Start van het nieuwe systeem is begin 2014.
Met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem
kan gerichterworden aangeboden, rekening
houdend met de huishoudsamenstellinq.
Eind 2015 behoott 3,4% van de vootraad
tot de categorie duur.
Eind 2015 hebben wij 6.439 woningen.
Bij nieuwbouw wordt conform het PvE
uitgegaan van duurzame materialen.
Eind 2015 hebben wij vijfcomplexen met
WKO in eigen beheer. Wij hebben twee
complexen met een WKO (Meteoot en
Planeet) waarbij het eigendom en beheer
van de WKO bij een derde pattij Iigt.
Find 2015 hebben wij Urie kleinschalige
woonprojecten voor ouderen.
In 2015 hebben wij totaal 18 woningen
vetkocht en geleverd. Totaal hebben wij de
afgelopen jaten 197 woningen verkocht.
Eind 2015 is de gemiddelde huurprijs
79,99% van de maximaal tedelijke huurprijs.
In 2015 is het aantal verzoeken wat wij zeIf
uitvoeren gelijk aan 2014, citca 67%.
Find 2015 hebben we 6.884 tweets gemaakt
en zijn er 903 volgers. Dit is het tesultaat
van accounts van medewerkers die op naam
van WBV twitteten. Eind 2014 hebben wij
165 vrienden’ op Facebook.
Solide Nieuwe Stijl is in het najaar 2014
geIntroduceerd. Find 2015 zijn er 3.435
leden.
Find 2015 zijn bij alle grotere
onderhoudsptojecten de
bewonerscommissies betrokken.
Het beleid woning veranderen staat op onze
website.

1.4

1.1
1.1
1.8
1.8

1.11
1.5

1.3
2.1
2.4

2.3

2.4

2.3

In 2012 zijn alle huurders met een Solide
2.3
abonnement bezocht en is in hun woning
een controle check uitgevoetd op elementen
van het oude Solide abonnement.
De onderhoudscheck (met veiligheidscheck)
is vervallen in het nieuwe abonnement
i
tet identificati
Solide Nieuwe Stiji.
...
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Paragraaf

In 2015
Hebben we onderzocht of huurders er
prijs op stellen zeif zaken via internet te
regelen bijvoorbeeld het inpiannen van
een reparatieverzoek.
Maken we meer gebruik van middelen,
zoals een klantenpanel om de mening
van onze huurders te vragen.
Zijn we een leerwerkbedrijf op
verschillende onderhoudsgebieden.

Hebben twee of meer bouwprojecten als
Ieerlingbouwplaats gefungeerd.
Krijgen we gemiddeld een 7 voor de
visitatie.
Weten partners wat ze van ons kunnen
verwachten.

Worden medewerkers aangestuurd op
basis van competenties.

Scoren medewerkers goed op onze
kernwaarden verantwoordelijk,
ondernemend en verbindend.
Vinden er standaard audits plaats op
onderhoud en Woondiensten en is
risicomanagement onderdeel van alle
procedures.

Stand van zaken eind 2014
In 2014 hebben wij deze vraag aan het
klantenpanel voorgelegd. Ongeveer 50% wil
zell zaken regelen via de website. Dit wordt
meegenomen bij de inrichting van het
Klantcentrum in 2016.
Eind 2015 zijn er 1024 digitale
klantenpanelleden en ontvangen 1815
huurders de digitale nieuwsbrief.
De afgelopen jaren realiseren we gemiddeld
per jaar drie leerwerkplekken binnen onze
eigen servicedienst en twee Ieerwerkplekken
via onderaannemers. Daarnaast hebben we
5 leerlingen op een Ieerlingbouwplaats
geplaatst.
In 2015 is de Kruisbergfiat uitgevoerd als
Ieerlingbouwplaats. Hier waren vijf leerlingen
geplaatst.
In 2014 scoorden wij gemiddeld op de
vistatieonderdelen op de norm of hoger.
In 2015 hebben wij vier digitale
relatienieuwsbrieven verstuurd en
belanghebbenden geconsulteerd ten
behoeve van de nieuwe bedrijfsvisie.
Eind 2015 is het percentage van de
medewerkers dat voldoet aan het vereiste
competentieniveau gestegen van 94% naar
97%.
Wordt vanaf 2014 gemonitord met een KPI
in de Balanced Score Card.
In 2015 hebben er geen audits
plaatsgevonden wegens implementatie
nieuw automatiseringssysteem. Voorgaande
jaren hebben audits wel plaatsgevonden

Paragraaf
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1. Betaalbaarwonen in Ieefbarewijken
Door de externe ontwikkelingen en de nieuwe Woningwet is de wijze waarop wij invulling geven aan
de doelstellingen van het betaalbaar wonen in Ieefbare wijken aangescherpt. Wij blijven zorgen voor
voldoende woningen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen
in de woonkernen van Velsen. De focus blijft op de sociale voorraad. Wij realiseren waar mogelijk de
maximale huurprijs, tenzij:
de woning wordt verhuurd aan een oudere of een gezin uit de primaire doelgroep
de verhuurbaarheid in het geding is
sprake is van een herstructureringsingreep op korte/afzienbare termijn.

-

-

-

Bij nieuwbouw realiseren wij geen woningen in het duurdere segment (markthuur).
Wij investeren alleen in leefbaarheid als het in en nabij onze woningen de leefbaarheid aantoonbaar
bevordert of rendement oplevert. Uitgaan van ‘de eigen kracht van bewonets’ wordt in de toekomst
nog belangrijker.
Groter wordt onze focus op de duurzaamheid van de voorraad. Wij streven naar label B in complexen
waar dat mogelijk is, op basis van een projectmatige aanpak. Bij de aanpak van onze voorraad gaan
wij uit van de gebiedsgerichte benadering. Op het gebied van wonen en zorg werken wij nauw samen
met Zorgbalans o.a. aan plannen voor de huidige verzorgings- en verpleeghuizen. Bij investeringen in
maatschappelijk vastgoed zijn wij terughoudend.
Focus 2075
Defocus voor het speerpunt ‘Betaalbaar wonen in leefbare wijken’ lag in 2015 op het uitvoeren van de
activiteiten die na de herijking van het Strategisch Voorraadbeheer (SVB) zijn opgenomen in de SVB
begroting. Het betreft planmatig onderhoud of groot onderhoud, ook nieuwbouw, herstructurering
(sloop/nieuwbouw), renovatie en projecten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid
zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Daarnaast is rekening gehouden met maatregelen die
nodig zijn vanwege het beleid van scheiden van wonen en zorg. Deze maatregelen bij de
woonzorgcomplexen worden voorbereid in overleg met Zorgbalans. In 2015 zijn de verschillende
beleidswijzigingen als gevolg van het SVB, geevalueerd, waarbij specifiek zijn onderzocht in welke
mate de wijzigingen een bijdrage leveren aan de realisatie van de portefeuilledoelstellingen.
1.1 Blijvend betaalbaarwonen
Doelstelllng bednjfsvisie
Wi’ bhjven zorgen voor voldoende woningen voor do Iaagste inkomensgroepen. Voor de Iaagste inkomensgroep,
tot €33. 614, hebben wU voldoende woningen in de sociale woningvoorraad (huurpnjs tot de huurtoeslaggrens).
Binnen de sociale woningvoorraad definiëren we do betaalbare voorraad tot de aftoppingsgrens. De woningen
tussen de aftoppingsgrens en huurtoeslaggrens hebben extra kwaliteit. De omvang van de voorraad wordt binnen
het SVB nader bepaald.

Huidige woningvoorraad
De huidige woningvoorraad is op de volgende pagina weergegeven. Ten opzichte van de
samenstelling van de wonfngvoorraad op 31 december 2014 is de voorraad afgenomen met 100
woningen van 6.539 naar 6.439 woningen. Deze afname is veroorzaakt door:
Afname van de voorraad door omzetting naar verkoop: 10 woningen uit exploitatie.
Afname van de voortaad door ontduplexen: 4 won ingen samengevoegd tot 2 (afname 2)
Afname van de voorraad door sloop: 104 woningen uit exploitatie
Toename van de voorraad door aankoop nieuwbouw: 8 woningen in exploitatie
Toename van de voorraad door terugzetten in exploitatie (nietverkp.pea)i....&woi
exploitatie
identifiCatie
-

-

-

-

-
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Samenstelling van de woningvoorraad op 31 december 2075 (netto huur)

doelgroep

verhuurtype

betaalbaar

middelduur

44

768

147

2

494

62

127

423

62

‘73

7685

271

16

30

4

50

0,8%

Etagewoning met lift

189

231

119

539

8,4%

41

Etagewoning zonder lift

105

225

37

367

5,7%

13

310

486

160

5

30

4

39

0,6%

1

40

Etagewoning met lift

258

470

107

835

130%

41

876

Etagewoning zonder lift

886

1239

133

2258

35,7%

22

2280

1

0,0%

goedkoop

—

Gezinnen

Eengezinswoning
Etagewoning met lift
Etagewoning zonder lift

Totaal GEZINNEN
Sen ioren

Eengezinswoning

Totaal SENIOREN
1-2 pets

Eengezinswoning

Overig

Totaal 1-2 PERSOONS

1750

7739

Eindtotaal

1633

3910

¾ van totaal

25,4%

60,7%

959
-

558

--

14,9%

83

1042

8,7%

13

571

9,5%

7

619

-

612

fl4.1
-

103
50
580

-

380

54

244

1
64

—

10,4%

De gemiddelde netto huurprijs van onze sociale huurwoningen is op 31 december 2015 € 468,47
(2014: € 445,67). In dit gemiddelde zijn ook woningen meegenomen die vanwege herstructurering of
renovatie op € 0,00 zijn gezet. Dit heeft betrekking op 53 woningen.
Complex (019) de Noostraat Noord: 15 woningen (renovatie)
Complex (026) Vechtstraat: 3 woningen (renovatie)
Complex (038) Pleiadenplantsoen N: 30 woningen (herstructurering)
Complex (073) Pres. Steijnstraat: 5 woningen (herstructurering)
Als deze woningen niet worden meegenomen bedraagt de gemiddelde netto huur van de sociale
huurwoningen € 472,50. De gemiddelde netto huurprijs van de markthuurwoningen (segment: duut)
bedraagt per 31 december 2015 € 824,50 (2014: € 825,75).
-

-

-

-

1.2

Vergroten kansen middeninkomensgroepen

Doelstelling bedrijfsvisie:
Wij hebben pnmair de focus op de sociale woningvoorraad. Door toepassing van streefhuurbeleid voor het
bestaande bezit groelt de dure huu,voorraad. V/ vergroten de dure huu,voorraad niet met nieuwbouw, tenzij dit
gewenst is voor de financienng van een project of leethaarheid in een complex.

Onder de middeninkomens verstaan wij in het verslagjaar 2015 huishoudens met een (belastbaar)
inkomen tussen de € 34.911 en € 44.658. De middeninkomens zijn anno 2015 geen specifieke
doelgroep meet voor Woningbedrijf Velsen, doordat wij onze focus hebben op onze sociale voortaad.
De middeninkomens kunnen terecht in het aanbod markthuur. Het aandeel van de
markthuurwoningen is in 2015 toegenomen naar 221 woningen (2014: 199).
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1.3

Huurbeleid: eerlijk en betaalbaar

Doelstelling bednjfsvisie:
Wi] optimaliseren onze huuropbrengsten. Het huidige streefhuurbeleid wordt bijgesteld naar 700% van de
maximaal redel,jke huurpnjs. Uitzondenngen op dit beleid uitsluitend wanneer sprake is van potentiele leegstand,
slechte verhuurbaarheid en leefbaarheid van complexen.

De gemiddelde netto huurprijs van woningen bedraagt op 31 december 2015 79,99% (2014: 74,1%)
van de maximaal redelijke huurprijs.
Streefhutirbeleid 100% maximaal redelUk tenzij
In 2015 gold grotendeels het huurprijsbeleid van 100% tenzij. Dit hield in dat bij mutatie de huurwerd
aangepast naar 700% van de toegestane huurprijs. Uitzonderingen (de tenzij categorieen) zijn
woningen die worden toegewezen aan ouderen of gezinnen, woningen die tijdelijk worden verhuurd in
het kader van herstructurering en complexen waar een ingrijpende onderhoudsaanpak wordt
voorbereid. Qok bij verhuurbaarheidsproblemen wordt de streefhuur (tijdelijk) lager vastgesteld.
Per I januari 2016 geldt het passend toewijzen. Daarom heeft de bestuurder met ingang van
1 december 2015 een tussenbesluit genomen. Het 100% beleid blijft gehandhaafd. Woningen die
geschikt zijn voor 1 en 2 persoonshuishoudens wotden afgetopt op € 586,68. Woningen die geschikt
zijn voor huishoudens van drie of meer personen worden afgetopt op € 62876. Een deel van de
woningen (met meer kwaliteit) wordt aangeboden met een huurprijs boven deze aftoppingsgrenzen.
Jaarhjkse huurverhoging
In 2015 hebben wij, na advies van de Huurdersraad, voor de laagste inkomensgroep de huur met
inflatiepercentage, 1%, verhoogd. Huurders met een hoger inkomen hebben naast het
inflatiepercentage, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, een extra huurverhoging van 2% of
4% gekregen. In 2015 is de huurverhoging voor het niet-geliberaliseerde bezit als volgttoegepast:
IL

*MhI

I Th’i:

Geen huurverhoging

7 %

Woningen 1%

71%

Woningen3%

10%

Woningen5%

11%

Ander percentage (o.a.
door aftopping)
Eindtotaal

1 %
100%

Tussentijds hebben in 2015 zes huurders, die een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad,
huurverlaging aangevraagd, omdat het actuele gezinsinkomen is afgenomen.
De huurprijs van markthuurwoningen, garages, bedrijfsruimten, bergingen is in 2015 met 1% verhoogd
(2014: 1,2%).
Bezwaarschriften
Van alle huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben 53 huurders (3,8%) bezwaar
gemaakt. Uiteindelijk zijn er 6 bezwaarschriften doorgestuurd naar de Huurcommissie. Vootdat
daadweckelijke behandeling door de Huurcommissie plaatsvond, trok 1 huurder het bezwaar in.
Hierdoor zijn 5 zaken door de Huurcommissie behandeld. In vier zaken besloot de Huurcommissie dat
de huurverhoging terecht was. Bij 1 bezwaar is de huurder in het gelijk gesteld.
In 2015 zijn in vervolg op de huurverhoging 26 rappelbrieven verstuurd (2014: 84). In navol
daatop zijn geen bezwaarschriften ontvangen.

rr identifiCatie

Huurbetaling en huurincasso
1N
Door de economische omstandigheden zien wij een toename van de gemidcielde huurachtr,tsd en
UP
het aantal betalingsregelingen. De ontruimingen zijn in 2015 wel aanzienlijk gedaald
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ontruimingen (2014: 26) In het huurincassobeleid hebben wij nieuwe uitgangspunten en werkwijzen
geformuleerd waardoor wij eerder in beeld hebben wanneer er huurachterstandsproblemen zijn. Ons
incassobeleid doet recht aan een bedrijfsmatige benadering van de incasso met cog voor het sociale
aspect. Dit blijkt ook uit onze samenwerking met schuldhulpverleningsinstanties: Huishoudens die op
het punt staan doorgestuurd te worden naar een deurwaarderskantoor worden vooraf gecontroleerd
op huishoudsamenstelling en Ieeftijd van de hoofdbewoners. Als daar aanleiding veer is, bijvoorbeeld
als er kleine kinderen bij betrokken zijn, gaat een medewerker Huurincasso samen met een
woonconsu lent op huisbezoek. Ook kan er veer gekozen worden cm Socius Maatschappelijk werk in
te schakelen.
Achterstandspercentage 2075
Over 2015 was het achterstandspercentage gestegen naar 0,92%. De norm veer 2015, zfjnde 0.9%, is
niet gehaald gezien de algehele ontwikkeling van de betaalbaarheid. Onze inzet is en blijft preventief
met huurders in contact te komen em hogere achterstanden te voorkomen.
Betalingsregelingen
Hetaantal betalingsregelfngen bedraagt 112 regelingen aan heteinde van het jaar (2014: 100).
WSNP

Van de Wet Schuidsanering Natuurlijke Personen (WSNP) maken 53 huurders gebruik.
Totale achterstand niet actieve huurders

De achterstand van niet actieve huurders bedraagt 0.38%. Dit is fats lager dan 2014. Dit komt omdat
in 2014 geen oninbare vorderingen waren afgeboekt wat in juni 2015 heeft plaatsgevonden.
Resultaat huurincasso 37 december2075
Jaar

Totale achterstand
actieve huurders

Totale
achterstand
niet actieve
huurders

Uitgevoerde
gerechtelijke
Ontruimingen

2015

0.92%

0.38%

14

Betaalafspraken
en gemiddeld
bedrag I
maanden

Aantal
huurders in
WSNP

110 (€696)

53

8 maanden

2014

0,87%

1,06%

26

100 (€623)

47

8 maanden
2013

0,89%

0,29%

18

87 (€638)

65

7 maanden

Automatische incasso versus acceptgirokaart
In juli 2015 zijn wij gestopt met het versturen van acceptgiro’s. 1500 huurders maakten hier nag
gebruik van. Deze huurders hebben inmiddels zelf hun betalingsmethode gevonden; automatische
incasso (een beperkt deel) of maken de huur zelf over. Het niet verzenden van acceptgirokaarten
heeft geen invloed op de huurachterstand gehad.
1.4

Toewijzing gericht op passende bewoning en Uoorstroming

Doelstelling bednjfsvisie:
Bij de toewzing van woningen houden w,j rekening met do huishoudsamenstelling, het inkomen (inkomensgrens
sociale voorraad) en in een aantal gevallen de lee ftUd. De middeninkomens knjgen voorrang bij de dure
huurwoningvoorraad.

icenflflcate

We bieden onze woningen via ‘Wonen in Velsen’ aan samen met de andere wningcorporaties uit
Velsen. Woningen die geschikt zijn veer onze specifieke doelgroepen (oudereni en gezinnen) wodn.
onder vermelding van deze voorwaarden aangeboden. De woningen warden éën keer per weeljo/
het internet aangeboden. In 2016 gaan we over op het dagelijks aanbieden van deWo1iingenAcc ntants LLP
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working world

Mutatiegraad
Jaar

Mutatiegraad

2015

918%

2014

9,23%

2013

10,9%

2012

10,7%

Toewi/zinq naar hutirseqment
Segment

Aantal

Daeb verhuringen (tot en met €71068)
Verhuringen in de Moerberg
(zorgeloos_wonen)
Tijdelijke verhuur

(19)

Niet Daeb Verhuringen (> € 710.68)
Totaal aantal verhuurde woningen

613

Garages
Warmte contracten

56
9

590
(24)

-

-

24

In 2015 zijn 614 woningen verhuurd. Dit is een Iichte toename ten opzichte van 2014 (594). Deze
toename wordt mede veroorzaakt door de verhuringen in de Zorgcentrum Moerberg. In de Moerberg
verhuurt Zorgbalans leegkomende eenheden als zelfstandige woningen. Dit doen ze onder de naam;
Zorgeloos Wonen. Doordat er (intern) ook zorg geleverd wordt loopt de verhuur goed. De hele
organisatie hiervan ligt in handen van Zorgbalans.
De woningen die tijdelijk verhuurd zijn maken onderdeel van het complex de Noostraat-Noord waar we
in 2015 gestart zijn met uitplaatsing in verband met de renovatie van de woningen.

Toewi/zina naar hutirseament
Huurprijsklasse
Goedkoop
(tot

€

Aantal
67

¾ verhuurde
woningen
11%

% in 2014

% in 2013

% in 2012

8%

10%

21%

403,06)

Betaalbaar
(€ 403,07€ 618,24)
Middelduur
f€ 618,25—
€ 710,68)
Duur_(>710,68)

242

39%

63%

60%

62%

281

46%

24%

24%

11%

24

4%

5%

6%

6%

Net als het voorgaande jaar zien we een duidelijke verschuiving van toewijzipg.vaawore4+e—goedkope naar toewijzing in het betaalbare en middeldure segment. Deze
maken met de harmonisatie van de huur bij mutatie, waarbij voor 2015 duidIijk het effect te zien is
van het vigerende beleid 100% tenzij.
LLP
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Bijzondere doetgroepen
Statushouders
De toewijzing van woningen aan statushouders gebeurt in overleg met de gemeente. Door de grote
instroom van asielzoekers hadden wij voor 2015 een zwaardere taakstelling dan vootgaande jaren. In
2015 bedroeg de taakstelling 83 personen (2014: 38). Deze zijn alien gehuisvest (2014; 34).
Ouderen (ouderdan 65jaar)
De toewijzing van woningen aan ouderen, ouder dan 65 jaar, loopt voornamelijk via het reguliere
woonruimteverdeelsysteem. Daarnaast kennen we het Servicepunt Zorgwoningen in Veisen. Dit
servicepunt bemiddelt voor ouderen die specffiek een vorm van (zelfstandig) beschermd wonen nodig
hebben. Ouderen kunnen zich hiervoor inschrijven. De gezamenhijke corporaties hebben afspraken
gemaakt cm bij Ieegkomst van specifiek gelabelde woningen voor deze doelgroep, kandidaten op te
vragen bij het Servicepunt. In 2015 zijn 50 van onze vrijkomende woningen toegewezen aan ouderen
(2014: 111). Dit aantal is aanzienlijk lager dan 2014, maar dat komt omdat de definitie is gewijzigd.
Kijken we naar de leeftijdsgrens 55 jaar en ouder, dan komt dit aantal uit op 96 woningen.
Gezinnen (‘ drie personen)
Van de toegewezen woningen is 18% toegewezen aan een huishouden met drie of meer personen
(2014 16%). Ons doel om meer gezinnen te huisvesten wordt gerealiseerd, doordat we met het
huidige verdeelsysteem woningen voor gezinnen kunnen labelen.

Toewijzing naar inkomen (Europese regeigeving) en huishouden
Van de vrijkomende sociale huurwoningen moet minimaal 90% worden toegewezen aan huishoudens
met een belastbaar inkomen tot € 34.911. Wij hebben 96% (2014: 97%) van alle woningen aan deze
doelgroep toegewezen. Slechts 27 woningen (4%) zijn verhuurd aan huishoudens met een inkomen
boven € 34.911. Dit zijn grotendeels huishoudens die in verband met herstructurering moesten
verhuizen.
De toewijzing naar inkomensgroep verantwoorden wij conform de bijlage E van het BBSH. Dit
overzicht is als bijlage bij het verslag gevoegd (pagina 48).
Kanswoningen
In Velsen vindt met de gemeente maandelijks overleg plaats met woningcorporaties, maatschappelijk
werk/zorginstellingen en Vangnet en Advies. Dit is het Noodteam Veisen.
Woningzoekenden, aangemeld via een aangesloten organisatie van het Noodteam, kunnen mogelijk
in aanmerking komen voor een zogenaamde kanswoning. In 2015 zijn er 20 kanswoningen verhuurd
(2014: 3).
Leegstand en huurderving
De Ieegstand bedroeg in 2015 gemiddeld 23 dagen (2014: 26). Het aantal dagen leegstand ontstaat
door mutatiewerkzaamheden en frictieleegstand. De huurderving bedraagt 0,53% (2014: 0,48%).
1.5

Verkoop: versterken financiële positie en kansen voor koopstarters

Doelstelling bedrijfsvisie:
Verkoop van bestaande huurwoningen is veer ens éën van de instrumenten die in de toekomst volkshuisvestelUk
ingezet wordt. Wij bieden met de startersiening een financienngsvanant voor met name de middeninkomens.

Verkoop van bestaande huurwoningen levert primair een bijdrage aan de realisatie van de
doelstellingen van het SVB. In 2014 hebben we het verkoopbeieid aangepast aan de doelstellingen
van het SVB. Door defocus op gezinnen zijn in 2015 geen eengezinswoningen verkocht. Vrijgekomen
eengezinswoningen zijn opnieuw verhuurd. In 2015 is, op basis van de uitgangspunten van het
nieuwe verkoopbeleid, onderzoek gedaan naar een nadete invulling van de verkoopvijver. Er is een
principebesiuitgenomen wat besproken wordt metde Huurdersraad.

ntkfcatie

Woningen uit de verkoopvijver worden eerst aan de zittende bewoners te kçop aangeboden. De
woningen die vervolgens in de loop van de tijd vrijkomen, worden elke keerop de vrije markt verkocht.
JaaersIag 2015, versie 1.15, 31 mei 2016
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Startersiening
Door het stopzetten van de verkoop van eengezinswoningen is ook het beleid gewijzigd voor
Startersiening. De Startersiening is nu beschikbaar bij de verkoop van de appartementen in bet
complex Fidelishof. Afgelopen jaar heeft één koper hier gebruik van gemaakt (2014: 3). In totaal komt
het aantal verstrekte startersieningen uit op negen. Er is 1 starterslening afgelost.

-J
Laoersstraat e.o.

0

1

De Zandkuil

53

2

2

Fidelishof

60

9

9

Bramenvlak

34

2

2

Langevlak

54

2

2

Velserduinweg bedrijfsruimte

3

1

1

Velserduinweg overig

1

Totaal

1
18

1
1

17

De begrote aantallen verkoop, 30 woningen, zijn ditjaar niet behaald. Dit heeft alles te maken dat de
wijziging van de verkoopvijver en het besluit in 2015 geen eengezinswoningen meer te verkopen.
Hier was bij de begroting wel rekening mee gehouden. Naast appartementen zijn er ook twee
bedrijfsruimten aan de Velserduinweg verkocht. Vanwege oude toezeggingen is in 2015 één
eengezinswoning aan een ziftende huurder verkocht.

Uent1fiCfl
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1.6

Uitgaan van eigen kracht van bewoners

Doelstelling bednjfsvisie:
Uitgaan van de elgen kracht van bewoners wordt in de toekomst nog belangnjker. Uitsluitend daar waar
bewoners (tijdehjk) niet in staat zIJn de regie over hun elgen leven te voeren, zoeken wij samenwerking met
maatschappehjke partners die deze mensen kunnen ondersteunen.

Goede huisvesting is een voorwaarde voor prettig leven. Wij leveren goede woningen en spreken
bewoners aan op hun verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving. Onze inzet op het gebied
van Ieefbaarheid bepalen we per complex in overleg met de bewoners(commissies). Initiatieven van
bewoners stimuleren en ondersteunen wij (zie paragraaf 1 .7).
Woonfraude
In 2015 hebben wij 19 (2014: 33) meldingen van woonfraude ontvangen. Alle meldingen zijn
onderzocht. Dit gebeurde onder andere door huisbezoeken. In totaal zijn er vier huurcontracten
beeindigd op basis van woonfraude. In drie gevallen heeft de huurder de huur zelf opgezegd. In één
geval is de huur ontbonden na een gerechtelijke procedure.
Overlast
In 2015 hebben wij 236 (2014:325) overlastmeldingen ontvangen. Wij stimuleren dat huurders zelf met
elkaar in gesprek gaan. Houden klachten toch aan, dan nemen wij deze in behandeling. Klachten als
bijvoorbeeld geluidsoverlast tussen twee huishoudens worden doorverwezen naar uurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling
Bij Buurtbemiddeling worden conflicten tussen buren/buurtgenoten besproken en zo mogelijk
opgelost, onder begeleiding van een vrijwillige buurtbemiddelaar. In 2015 heeftWoningbedrijfVelsen
44 (2014: 63) doorverwijzingen gedaan naar buurtbemiddeling. De meldingen hadden vooral
betrekking op geluidsoverlast. Er vindt conform afspraak, vanuit het oogpunt van privacy, geen
terugkoppeling plaats over de afhandeling.
1.7

Bijdragen aan fysieke en sociale componenten van Ieefbaarheid

Doelstelling bednjfsvisie:
Wij investeren alleen in leefbaarheid wanneer sprake is van financieel of maatschappehjk rendement.
Uitgangspunt blqft schoon, heel en veilig. B,j investenngen wordt de relatie gelegd met de waardeonlwikkeling van
het woningbezit wat tot uitdrukking komt in een verhoogde waarde, betere verhuurbaarheid of de
leefbaarheidsmonitor.

Wijkgericht werken
In wijken waar wij bezit hebben, nemen wij deel aan het wijkgericht werken. Wij vinden het belangrijk
dat de gemeente en partners samenwerken, zodat acties en investeringen elkaar kunnen versterken.
WoningbedrfjfVelsen is één van de actoren binnen de wijkgerichte dienstverlening. Anderen zijn de
politie, stichting Welzijn Velsen, collega corporaties en de gemeente. De gemeente is de regisseur. Er
zijn zes wijkteams ingericht: Velsen-Noord, Velserbroek, Zee- en Duinwijk / IJmuiden West, IJmuiden
Noord en Zuid, Santpoort-Noord -en Zuid / Driehuis en tot slot Velsen-Zuid.
Sociaal wijkbeheer
Er zijn drie sociaal wijkbeheerders actief binnen ons bezit. Eén in Zee- en Duinwijk, één in Velsen
Noord en in de De Noostraat en de derde sociaal wijkbeheerder werkt in het Stadspark en Oud
IJmuiden. De wijkbeheerders houden regelmatig spreekuur, spteken bewoners aan op gedrag,
hebben overleg met partners in de wijk (politie en stichting Welzijn Velsen) en stimuleren
leefbaarheidsprojecten.

let identiticatie

lmpIexen zijn voorzien van camera’s: Orionweg 12-hoog, Belatrixstraat, Scha12hoog, de Kruisbergflat en de aanleunwoningen Zeewijkplein. Het cameratoezicht heeftt
LLP
:tflt & 0
er minder last is van hangjongeren, dumping van grofvuil en vernieling.
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Achterpad verlichting
Cm de veiligheid te vergroten, hebben wij op donkere achterpaden verlichting geplaatst. Deze
verlichting is qua elektra gekoppeld aan enkele woningen. De bewoners ontvangen hiervoor van ons
een financiele vergoeding.
Hennepbestrijding
Wij hebben afspraken rondom de bestrijding van hennepplantages vastgelegd in een convenant met
onder andere de politie en de gemeente. In 2015 is er in zes woningen een hennepplantage
geconstateerd (in 2014:6). In alle gevallen is de huurovereenkomst beeindigd.
Leefbaarheid bij herstructurering
Bij herstructureringsprojecten hebben wij extra aandacht voor de Ieefbaarheid. Deze is kwetsbaar
tijdens de herhuisvesting en de tijdelijke verhuur. Onze sociaal wijkbeheerders en/of de organisatie
van de tijdelijke verhuur zijn betrokken bij het Ieefbaar houden in en cm het complex woningen ten
tijde van herstructurering.

President Steynstraat en omgeving
Sinds medio 2012 had FMT Vastgoedbeheer de vrijkomende woningen in beheer. In 2015 zijn de
eerste woningen weer beschikbaar gekomen en het eerste deel van het complex is gesloopt. De
woningen die in de komende jaren worden gesloopt worden nog tijdelijk in gebruik gegeven door FMT.

Pleiadenplantsoen
FMT (leegstandsbeheerder) heeft de vrijkomende woningen in beheer in afwachting van verdere
ontwikkeling van het complex. In 2016 wordt hierover nadere besluitvorming verwacht.
Leefbaarheidsactiviteiten
Uitgangspunt van ons Ieefbaarheidsbeleid is dat bewoners zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun
directe woonomgeving (zelfwerkzaamheid). Wij stimuleren hen met het nemen van initiatieven cm iets
te organiseren voor de buurt. In 2015 is € 340.000 uitgegeven aan Ieefbaarheid (2014:€ 298.000).

L!a-*vciia
Algemene kosten

€ 135.000

Groen Onderhoud

€ 117.000

Dagelijks onderhoud ihkv Ieefbaarheid

€

Sociaal wijkbeheer (hufsvesting, facilitair)

€ 27.000

Achterpadverlichting

€

55.000
6.000

Leefbaarheidsactiviteiten en -bijdragen 2015
Locatie I wat
Toelichting
Orionflat

Bewoners enquete; een groot deel van de bewoners is bezocht om na te gaan
wat we kunnen doen aan de leethaarheid in de flat.

Georgebos

Schoonmaakactie met de bewoners.

Koningin Wilhelminakade

Het opruimen c.g. ontruimen van de gemeenschappelijke bergingen.

Koningin Wilhelminakade

Realiseren van individuele bergingen en het schoonmaken van de
achtertu nen.

Gildenbuurt
Orion-Raaf

Onderdoorgangen in de portiekflat, samen met bewoners verfraaid en verlicht.
Samen met bewoners een plan maken de gemeenschappelijke hallen aan te
verfraaien.

Gildenbuurt

Burendag. Een geslaagde dag die in het teken stond van het plaatsen van 4
qrote plantenbakken, elkaar ontmoeten en saamhoriqheid.

Schiplaan

Aandacht voot de eenzaamheid; een gezameniiUce-eetie-mtUcht,na Welzijn
en Gemeente Velsen.
\Ter jUentifkat
Dag van de duurzaamheid; deze dag is georg4iseerd gemeente breed
samen met diverse andere partners.

4)
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Velsen-Noord
In 2015 is doorgepakt op het eerdete initiatief ‘Frisse Wind’ waarmee door het inzetten van
provinciegeld de inrichting van infrastructuur verbeterd was. Aansluitend is het project Wereldwijd
gestart. Hierbij zijn door de bewoners met name de jongeren, de jeugd, begeleid door kunstenaars,
schilderingen voor de donkere onderdoorgangen ontworpen. Verlicht met duurzame LED-lampen zijn
de graffiti tekeningen aangebracht. In de zomer is dit project afgerond en vond feestelijke opening
ptaats door de Wethouder. Betrokken instanties waten Stichting Welzijn Velsen, de gemeente Velsen
en wij, Woningbedrijf Velsen. Daarnaast is in september vanuit een gezamenlijk bewonersinitiatief
(huurders en kopers) een buurtbraderie gehouden.
Teistar thuis in de wijk
Teistar thuis in de wijk is een stichting waarbinnen voetbalciub Teistar samenwerkt met verschillende
partners in de regio bij het opzetten en uitvoeren van maatschappelijke projecten. Telstar thuis in de
wijk vormt de paraplu voor diverse incidentele initiatieven en structurele projecten, gericht op
Ieefbaarheid in wijken, participatie van jongeren, educatie, werkervaring, en re-integratie in de
samenleving. Woningbedrijf Velsen neemt deel in Teistar thuis in de wijk. Wij richten ons daarbij
vooral op de projecten op het gebied van Ieefbaarheid en op initiatieven in de wijken waar het
woningbezit is geconcentreerd. In 2015 is € 18.150 uitgegeven aan Telstar thuis in de wijk. Een

gevoig van de nfeuwe Woningwet is dat wij alleen aan Ieefbaarheidsactiviteiten deelnemen, uitvoeren
die direct gerelateerd zijn aan onze woongebouwen. Dit betekent dat we met ingang van 2016 ons
terugtrekken uit dit initiatief dan wel bezien op welke wijze de activiteiten wel gerelateerd kunnen
worden aan onze voorraad.
Sponsoring
In 2015 was er geen apart sponsorbudget. Bestaande sponsorafspraken worden afgebouwd. Nieuwe
aanvragen worden op grond van de wet- en regelgeving afgewezen.

Ter identificati
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1.8

Bestaande bouw: verbeteren en verduurzamen

Doelstelling bednjfsvisie:
De basiskwaliteit hobben wij aangeschorpt en is wat wi] wettelUk minimaal verplicht zijn to leveren. Bij
investefingen en onderhoud wordt het kwaliteitsniveau flexibel toegepast waarb,j positief rendement van de
investenng leidend is. Een verhoogd aNvorkingsniveau wordt doorberekend in do huurpnjs.
W(j zien hot als maatschappelUke verantwoordehjkheid cm bewust met energie en duutzame middelen cm te
gaan. Wij willen de komendejaren zoveel mogelUk woningen in de bestaande voorraad op energielabel B niveau
brengen. Bij nieuwbouw en ondethoud gebruiken wij zoveel mogehjk duurzame materialen.

De basiskwaliteit is Ieidraad bij de uitvoecing van het dagelijks en planmatig onderhoud. Bij groat
onderhoud bespreken wij met de bewoners wat de wensen zijn en bieden keuzevrijheid, binnen de
standaardmogelijkheden, bij de vervanging van de keuken en het sanitair. De komende jaren willen wij
verder investeren in energiezuinigheid. We koppelen dit aan onderhoudsprojecten.
Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud bestaat uit de onderdelen mutatie

—

en reparatieonderhoud.

Mutatleonderhotid

Mutatieonderhoud wordt uitgevoerd wanneer de huur van een waning is opgezegd. Het zijn
werkzaamheden die nodig zijn voor de nieuwe verhuur. In 2015 is € 2.184.000 uitgegeven aan
mutatiekosten. Dit is hoget dan de prognose, zoals die in het tweede tertaal is opgenomen
(€ 1.950.000). Dit betekent dat we gemiddeld per adres € 3.025 uitgeven aan mutatieonderhoud
(2014: € 2.120).
Erzijn verschillende redenen waarom de kosten hogerzijn dan in 2014:
Eengezinswoningen die voorheen in de verkoop gingen warden nu verhuurd. Deze woningen
hebben de afgelopen jaren beperkt groot onderhoud gehad. Het gevolg is dat er relatief veel is
uitgegeven aan de woningen bij mutatie. In totaal gaat het am circa € 400.000.
Daarnaast is er begin ditjaar besloten meet keukens en badkamers te vervangen bij mutatie
i.p.v. deze planmatig te vervangen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.
-

-

Reparatieonderhoud

Reparatieonderhoud vindt plaats op verzoek van huurders. Verzoeken komen binnen via de telefoon,
via de mail en bij de balie van ons kantoor.
In 2015 is een bedrag van € 1.876.063 aan reparatieonderhoud uitgegeven (2014: € 2.034.000).
Solide
Wi] bieden onze huutders de gelegenheid am een serviceabonnement af te sluiten, waarmee het
huurdetsonderhoud door Woningbedrijf Velsen wordt uitgevoerd. Een inhoudelijke toelichting staat in
paragraaf 2.3 van hetjaarverslag. Eind 2015 heeft Solide 3.435 deelnemers (2014: 3.190).
Solide

2015

2014

Opbrengsten (abonnement)

€ 165.348

€ 147.246

Uitgaven

€ 106.636

€ 88.907

Naast een stijging van de opbrengsten in 2015 ten opzichte van 2014, zijn de kosten van Solide het
afgelopen jaar oak gestegen. Eén van de redenen hiervoor is de uitbreiding van het aantal reparaties
dat onder Solide valt, bijvoorbeeld glasbreuk. We bezien de kosten en opbrengsten meetjarig.
Asbest
Woningbedrijf Velsen streeft naar een asbestvrije woningvoorraad. Dat doen we complexmatig en
tijdens de uitvoering van het dagelijks onderhoud. In 2015 zijn bij 195 woningen bij mutatie of bij
verkoop asbesthoudende materialen gesaneerd (2014: 204). Hier gaat het voornamelijk om kachels,
vensterbanken of vloerbedekking. De kosten in totaal bedroegen in 2015bijna€-30fr
(2014 € 238.045). Complexmatig zijn op de Schiplaan, complex 53,
consoles gesaneerd en op de Lange Nieuwsstraat, complex 8, zijn paneen in bergingsdeuten
vervangen voor asbestvrij materiaal.
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Planmatig onderhoud (en contractonderhoud)
Het doel van planmatig onderhoud is de technische kwaliteit van de woningen en algemene ruimten
op basiskwaliteitsniveau te houden. De kosten voor planmatig onderhoud bestaan naast
contractonderhoud ook uit regulier planmatig onderhoud en uit onderhoud gekoppeld aan energie- en
duurzaamheidsprojecten (E&D). Hieronder een tabel met realisatie van 2015.
Al het planmatig en contractonderhoud (zonder E&D projecten) dat gepland stond in 2015 is
gerealiseerd
De onderhoudsuitgaven van totaal € 5.504.725 (2014: € 4.743.000) zijn onder andere besteed aan:
de vervanging van 97 keukens, 132 badkamers en 175 toiletten
het schilderwerk en casco-onderhoud aan elf corn plexen
het vervangen van ventilatoren in vier complexen
het preventief en plan matig ondethoud aan liften
de werkzaamheden omtrent leg ionella beheersing
het pteventief en planmatig onderhoud aan technische installaties.

-

-

-

-

-

-

Investeringen en Energie & Duurzaarn held
Wi] hanteren als doelstelling: Wij meten in 2025 een gemiddeld energielabel B over ens woningbezit.
De energie en duurzaarnheidsprojecten zijn adrninistratief gesplitst in een deel planrnatig onderhoud
en een deel investeringen. We cornbineren de labelverbetering, bijvoorbeeld isolatie, dubbel glas of
CV-installatieplaatsing, met (groot)onderhoudswerkzaarnheden. De investering wordt, gebaseerd op
regelgeving vanuit de overheid, gedeeltelijk doorberekend aan de huurder. Dit betekent dat de
huurverhoging afhankelijk is van de gemiddelde energiebesparing die wordt gerealiseerd. Het deel
van de investering dat niet door een huurverhoging kan wotden gedekt, komt uit de exploitatie (of
verlengfng) van het complex en moet rendabel zijn.
In 2015 zijn investeringsbesluiten genomen voor de verbetering van 269 woningen. Bij de
voorbereiding van de overige projecten is geconstateerd dat enerzijds de kosten voor het behalen van
energielabel B te hoog oplopen vanwege de bouwkundige staat van de complexen. Vooral bij 5Oer
jaren portieketagewoningen treffen we veel koudebruggen aan gecombineerd met een matige
bouwfysische staat van het complex. Besloten is de aanpak van deze complexen te temporiseren in
afwachting van het nieuwe portefeuillebeleid en huurprijsbeleid. Ook is besloten dat de aanpak van de
zwaardere E&D-projecten (qua investering en qua noodzakelijk overleg met bewoners) via de
projectenlijn te laten lopen.
E&D Investeringen
Totaal is in 2015 voor € 429.000 geInvesteerd in het aanbrengen van individuele HR CV combiketels
(2014: € 325.000).
Warmtenet
Najaar 2014 is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij afspraken zijn gemaakt over
onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal warmtenet met benutting van de warmte van Tata
Steel. Het doel is cm samen met onze huurders te komen tot een voor alle partijen aantrekkelijke
business case. Betrokken partijen zijn de provincie Noord-Holland, gemeenten, woningcorporaties,
Tata Steel en Alliander.
In 2015 is een business-case opgesteld door Alliander. Of deze business-case voldoende solide is om
door te gaan met de verdere voorbereidingen van de aanleg, wordt in 2016 besloten. In 2015 is een
aantal overleggen gevoerd met de Huurdersraad en enkele bewonerscommissies over de hoogte van
de tarieven.
Warmte Koude Opslaginstallaties (WKO)
De afgelopen jaren hebben wij bij nieuwbouw en renovatie, mits mogelijk, zogenaamde Warmte
Koude Opslaginstallaties (WKO-installaties) geinstalleerd. In 2014 hebben wJzeven complexen met
een WKO installatie. In 2015 is de organisatie door ons, in eigen beheer, verder vovenne
I r e,cicicafie
de naam IJbron.
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1.9

Ver- en nieuwbouw: grotere variatie in prijsklasse en type

Doelstelling bednjfsvisie
De doelstel!inq verandert niet, de uitwerking verandert we!. Wij onderscheiden dezelfde doelgroepen (7-2
persoonshuishoudens, huishoudens met kinderen en ouderen), maar zullen een andere invu!ling aan
nieuwbouw en herstructurering geven: meer onderhoud, minUet sloop en nieuwbouw. De planning van
projecten wordt kritisch beoordee!d in re!atie tot onze financie!e positie en volgt uit het herijkte SVB.

De doelstelling om meet variatie in prijsklasse en type te realiseren is niet veranderd. De wijze
waarop, de prioritering en de planning is echter anders geworden door de verschillende externe
ontwikkelingen.
Daar waar wenselijk blijft de keuze voor sloop en vetvangende nieuwbouw in stand maar worden
enkel sociale huurwoningen gerealiseerd. De invulling in de bestaande voorraad is meet gericht op
een aanpak van behoud en herstel in onze bestaande vootraad dan de keuze voor sloop en
vervangende nieuwbouw. Is sprake van nieuwbouw dan wordt gezocht naar een investering met een
acceptabel, dat wil zeggen zo laag mogelijk, onrendabele investering. In 2015 is de verandering ook
voor de buitenwereld zichtbaatder geworden. Voot De Noostraat Nootd is de keuze gemaakt om te
renoveren in plaats van sloop en nieuwbouw. De geplande nieuwbouw aan het Pleiadenplantsoen
wordt gerealiseerd in de sociale huut in plaats van verkoop.
Actualisatie Strategisch Voorraadbeleid (SVB)
Medio maart 2014 is het SVB voor de periode 2014 tot en met 2023 vastgesteld. Het document bevat
de visie op de woningmarkt van Velsen, zes geactualiseerde doelstellingen en de uitgangspunten cm
deze doelstellingen te beteiken. Daarnaast is een prognose gemaakt op basis van de inzet van de
doelstellingen op dat moment.

I

De omvang van onze sociale voorraad is gelijk aan de omvang van de doelgroep van beleid.
Het aandeel in onze sociale vootraad geschikt voor specifieke toewijzing aan gezinnen is
minimaal 30%.
Het aandeel in onze sociale voorraad geschikt voor specifieke toewijzing aan ouderen (55plus) en minUet validen is minimaal 20%.
Maximaal 10% van onze vootraad is geliberaliseerd.
Minimaal 80% van de voottaad die wij door exploiteren heeft in 2023 minimaal energielabel B.
Het bezit dat niet past binnen doelstellingen vanuit onze missie stoten wij in principe,
bedrijfseconomisch verantwoord, af.

I
L
I

I

Tabel zes portefeuilledoelstellingen SVB 20 74-2023
—

Begin 2015 zijn zowel het in 2014 geactualiseerde Huurprijsbeleid en Verkoopbeleid vastgesteld.
Tevens zijn de SVB-eenheidsplannen op basis van het nieuwe beleid geactualiseerd.
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H uidige voorraad, gewenste voorraad
Na de zomer van 2015 bleek dat, om passend toewijzen mogelijk te maken zonder dat de slaagkans
van woningzoekenden afneemt, bijstelling van het toekomstbeeld van onze samenstelling van de
voortaad nodig is. Onderzoek over de afgelopen vierjaar heeft uitgewezen dat minimaal 75% van
onze sociale voorraad (circa 5500 woningen) beschikbaar moet zijn voor passend toewijzen en onze
voorraad ook voot de toekomst betaalbaar te houden voor de primaire doelgroep (met recht op
Huurtoeslag). Het voorraadbeeld op basis van het vigerend strategisch beleid geeft dit beeld niet (45%
voor passend toewijzen). Bijstelling is nodig bij het streefhuurbeleid en bij de huurprijs bij nieuwbouw.
Dit beleid is medio 2015 opgepakt en wordt formeel begin 2016 afgerond.
Ontwikkeling voorraad naar huurprijs
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van do voorraad weergegeven op basis van het
nettohuurprijsniveau. Het aandeel goedkoop/betaalbaar is afgenomen met 2% ten opzichte van 2014.
Dit aandeel is verschoven naar middelduur.
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Ontwikkeling voorraad naar woningtype
De verhouding tussen de woningtypen is ten opzichte van 2014 redelijk gelijk gebleven. Het aandeel
eengezinswoningen is afgenomen met 1% door het uit exploitatie nemen van de woningen in Oud
IJmuiden. Het aandeel etagewoningen met lift is toegenomen met 1% door do oplevering van de
nieuwbouw in Oud-IJmuiden, Dok 10.
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Herstructurering en niouwbouw
Hoewel, zoals hiervoor aangegeven, de uitvoering en de planning van projecten de afgelopen jaren
anders is geworden, blijven wij inzetten op do aanpak van do bestaande won ingvoorraad door
herstructurering, nieuwbouw en ronovatie.
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HERSTRUCTURERING EN NIEUWBOUWPROJECTEN IN 2015

Projectnaam

Toelichtlng en stand per 31 december 201

Nieuwe Vroeger/
(Pres. Steynsttaat e.o.)
Pleiadenplantsoen

Uitvoeringsbesluit genomen, fase van bouwrijp maken. Start bouw maart 2016

De Golfbreker( Lange
Nieuwstraat)
Kruisbergflat

Gewijzigd lnvesteringsbesluit naat een bouw van 28 sociale huurwoningen. Overleg met
aannemer over een plan volgens het conceptueel bouwen
lnvesteringsbesluit. Overleg met aannemer in bouwteam over aanbesteding
Maart 2015 opgeleverd

De Noostraat Noord

Investeringsbesluit, bewoners worden uitgeplaatst. Aanbesteding in gang gezet.

Novaterrein Santpoort

Project bevindt zich in haalbaarheidsfase

Nic. Beetslaan Driehuis
(voormalig Cud Velserduin)
Orionflat 12 hoog

Via een tender is de grond met opstallen voorwaardelijk vetkocht. Voorwaarde is
instemming van het ministerie met de verkoop. Instemming is in januari 2016 ontvangen
Investeringsbesluit is genomen, voorjaar 2016 start uitplaatsing

INITIATIEVEN IN DE WONINGVOORRAAD 2015

ir x

It elichting

36 portiekwoningen
Dolfijnstraat
82 portiekwoningen

en stand per

irri cember 2015

Plan bevindt zich in de haalbaarheidsfase.
Haalbaarheidsfase. Overleg met bewoners wordt gevoerd over huurhoogte.

Sociaal Statuut
In 2015 is er een nieuw Sociaal Statuut afgesloten. De contractpartners van dit Sociaal Statuut zijn de
drie corporaties in Velsen en de huurdersorganisaties van de corporaties.
In dit statuut zijn de rechten en plichten van huutders en verhuurders bij herstructurering vastgelegd.
De Iooptijd van dit statuut is van 1-1-2015 tot en met december 2016. Dit betekent dater in 2016 een
nieuw Sociaal Statuut gemaakt moet worden.
De verhuiskostenvergoeding bedroeg vanaf 1 januari 2015€ 6.075 (tot 1 januari €6009) Het statuut
was in 2015 van toepassing op huurders uit de President Steynstraat en omgeving en de huurders uit
de Noostraat Noord.
Aanbestedingsreglement
Aanbesteding van onderhoudsprojecten vindt plaats aan de hand van het aanbestedingsreglement. In
2016 wordt het aanbestedingsreglement aangeschetpt aan de actuele wet- en regelgeving.
Programma van Eisen nieuwbouw
Het Programma van Eisen is gericht op de realisatie van goede betaalbare woningen welke voldoen
aan een minimale basiskwaliteit. Het Programma van Eisen is gelijk gesteld aan de eisen van
Woonkeur’. Woonkeur is ontwikkeld door adviesorganen en consumentenorganisaties (o.a. Aedes,
ouderenbonden, politiekeurmerk). Het gebruik van duurzame materialen is nadrukkelijk benoemd.
1.10

Het gebied als vertrekpunt

Doelstelling bednjfsvisie
Wi] bhjven werken vanuit de gebiedsvisies. Bi] de uitwerking is, meet dan vootheen, de rendementsgedachte
leidend. Complexen in gebieden waat waardeontwikkeling mogehjk is, worden specifieker bezien op de
mogehjkheden voor onderhoud en investeringen.
Bij de realisatie van onze portefeuilledoelstellingen wordt niet alleen naar de technische staat van het
complex gekeken. Wij bezien de mogelijkheden in een breder verband en nemen hiermee ook de
omgeving van het complex mee.

Acttialisatie gebiedsplannen en SVB-eenheidsplannen
De nieuwe doelstellingen van het SVB zijn in 2014 vertaald naar gec
2015 zijn de SVB-eenheidsplannen (deelcomplexen) geactualiseerd n voor alle medeiçrkers
7/
beschikbaar gesteld via het centraal informatieportaal.

In

)
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1.11

Blijvende rol maatschappelijke huisvesting

Doelstelling bednjfsvisie
Wij behouden onze huidige to! in maatschappehjke huisvesting. deze wotdt niet gtoter. Gezien de ontwikke!ingen
ten aanzien van scheiding Wonen en Zorg wetken wi] samen met Zorgba!ans aan bestaande
verzotgingstehuizen. Hiethij stteven wU naar een win-win situa tie.
Mi zijn tetughoudend in nieuwe/aanvullende vtagen van Zorgbalans en andete zotgotganisaties. WI] kUken naat
het tendement van investeringen en de mogeIkheden voot onze huutdets die in de nabÜheid van een
woonzorgcenttum wonen.

Maatschappelijke huisvesting is gericht op de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Het betreft
altijd een woonfunctie. Kenmerkend voor maatschappehjke huisvesting is dat wij als corporatie een
verbintenis aangaan met een zorginstelling en niet met een individuele bewoner. Bj ons ligt het accent
op complexen met ouderenzorg en in mindere mate op begeleid wonen van jongeten.
Verzorgingshuizen en verpleeghuisvoorzieningen
WoningbedrijfVelsen verhuurt een viertal verzorgingshuizen met 504 eenheden in de gemeente
Velsen aan Zorgbalans uit Haarlem. Inclusief een verpleeghuis huurde Zorgbalans in totaal 654
eenheden van WoningbedrijfVelsen. Eind 2014 is het verpleeghuis Cud Velserduin gesloten.
De bewonets zijn ondergebracht in de andere locaties van Zorgbalans.
In de verzorgingshuizen en het verpleeghuis organiseert Zorgbalans de zorgverlening en activiteiten
en, in overleg met het Zorgloket, de toewijzing.
In 2015 zijn, na de sluiting van het verpleeghuis, verdere stappen gezet cm de gevolgen van de
vermindering van AWBZ op te vangen:
Najaar 2014 is de pilot Zorgeloos Wonen’ in de Moerberg gestart welke in 2015 is doorgezet.
Viet woningen werden, als experiment, verhuurd volgens het principe scheiden van wonen en
zorg. Eind 2015 waren 21 twee kamerwoningen verhuutd en 6 één kamerwoningen.
Najaar 2014 is onderzoek gestart naar alternatieve huisvesting in de toren van Breezicht.
Met Zorgbalans en het Novacollege is een intentieovereenkomst afgesloten om de huisvesting
voor studenten van het Nova College te onderzoeken. Op basis van verschillende
doorrekenmodellen is uiteindelijk besloten het onderzoek te staken. Het Nova College kon op
de langere termijn niet de waarborgen geven die noodzakelijk waren voor Zorgbalans. De
intentieovereenkomst is in goed overleg op bestuurlijk niveau afgerond.
—

—
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Geclusterd wonen
Binnen de gemeente Velsen is behoefte aan kleinschalige projecten waar ouderen of gehandicapten
geclusterd kunnen wonen of tijdens de dag kunnen verblijven. In een aantal projecten met het
geclusterd wonen op kleinere schaal werken wij samen met onder meet de Zorgspecialist (dtie
kleinschalige woonzotgvoorzieningen) en stichting Philadelphia (appartementen en een
gtoepswoning).
Wonen Plus in Velsen
WonenPlus in Velsen biedt alle ouderen van 65+ en gehandicapten in Velsen een dienstenpakket aan
waatmee men langer zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat om diensten aan huis (klussendiensten,
welzijnsdiensten) door vrijwilligers. Het abonnement op WonenPlus is gratis voor onze huurders. In
2015 heeftWoningbedrijfVelsen een financiele bijdrage geleverd van € 17.209 (2014: € 17.039).
Woningaanpassingen voor ouderen
De gemeente heeft de subsidie voor kleine aanpassingen vanuit WMO afgeschaft. Woningbedrijf
Velsen heeft daarvoor een alternatief ontwikkeld. Vanaf medio 2013 bieden we onze huurders, die lid
zijn van servicepakket Solide, aan om aanpassingen in hun woning uit te voeren. Woningbedrijf
Velsen neemt de arbeidskosten voor haar tekening, de huurder betaalt het materiaal.
Voor 2015 heeft WB Velsen in het kader van WMO werkzaamheden aanpassingen uitgevoerd. Dit
varieert van hellingbanen, automatische deuropeners maar ook ingrijpende inpandige aanpassingen.
In 2015 hebben hiervan, net als in 2014, ongeveer 30 huurders gebruik gemaakt.
Opplussen
De atgelopen jaten hebben wij woningen opgeplust am ze beter geschikt en toegankelijk te maken
voor ouderen en huurders met een lichamelijke beperking. In het verslagjaar 2015 zijn, evenals in
2014, geen opplusprojecten uitgevoerd.
Onderzoek Wonen met Zorg
Dit betreft een onderzoek in opdracht van het Portefeuillehouderoverleg voor de regio Zuid
Kennemerland/lJmond en is medio 2015 afgerond. Het rapport geeft inzicht in de geschiktheid van de
woningvoorraad binnen de regio en de gevolgen van extramuralisering. Er zijn geen grote tekorten
geconstateerd aan specifieke (fysieke) woonvormen. De belangrijkste opgaven zijn kwalitatief van
aard. Beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor de (L)VG en de GGZ cliênten.
Bijdrage van de corporaties is het reserveren van meet beschikbare woningen maar ook door het
aanbod te vergroten. Inzetten op doorstroming is een van actiepunten die wordt genoemd. Daarnaast
wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de vergrijzing. Ouderen zullen steeds meet
aanpassingen in hun waning wensen. Slechts een beperkt deel zal na deze aanpassingen gedwongen
zijn te verhuizen, in de meeste woningen kan men prima oud warden. Er zijn echter groepen waarvoor
dit niet geldt en daarvoor moet specifiek aanbod beschikbaar komen. Voor een deel zal de ‘markt’
deze opgaven vanzelf oppakken, maar met name voor de mensen met zwaardere beperkingen en
ouderen met een kleine beurs is specifieke aandacht vereist.

1.12

Maatschappelijk Vastgoed: realisatie en invulling samen met partners

Doelstellinq bednjfsvisie
De komendejaren investeren wij niet in maatschappelijk vastgoed. Wij zijn terughoudend bi] nieuwe initiatieven
waarbij minimaal van een rendabele /kostendekkende investenng wordt uitgegaan.

Maatschappelijk vastgoed is voor ons de gebouwde ruimte die nodig is voor alle voorzieningen en
activiteiten die voor leefbare en vitale wijken en buurten noodzakelijk is. Het betreft bijvoorbeeld
buurthuizen, scholen, wijksportvoorzieningen, multifunctionele centra voor maatschappelijke
dienstverlening en kleinschalige culturele activiteiten. Door aIle externe ontwikkelingen hebben wij
besloten niet in nieuw maatschappelijk vastgoed te investeren. WeI behouden wij vijf locaties die zijn
aangemerkt als maatschappelijk vastgoed.
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Locaties Maatschappelijk Vastgoed
Waalstraat 115

Buurtcentrum de Spil (huiskamerproject De Drempel)

Planetenweg 2

Bezoekadres Huurdersraad

Zeewijkplein 260

Wijksteunpunt (in gebruik cm niet, jaarlijks bezien of afspraak wordt voorgezet)

Schiplaan 2

Dagcentrum gehandicapten Hartekampgroep

D. Marotstraat 40

Kinderdagverblijf SKON

Wij verhuurden de locatie Zeewijkplein aan Stichting Welzijn. Stichting Welzijn organiseert hier
activiteiten voor ouderen. De gemeente heeft de subsidfe voor deze activiteit funk gekort. Omdat wij
deze activiteit een grote meerwaarde vinden voor de ouderen in het complex en in de buurt is deze
locatie cm niet’ in gebruik gegeven. Jaarlijks wordt bekeken of deze afspraak wordt voortgezet.
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2. Goede diensten en dienstverlening
Woningbedrijf Velsen neemt de kiant als vertrekpunt. De klanten huren onze woningen en nemen
onze diensten at. Wij onderzoeken de wensen van de klant en stemmen onze dienstverlening daarop
af. Onze extra dienstverlening is kostendekkend, tenzij het niet uitvoeren van de dienstverlening
consequenties heeft voor goed beheer en onze bedrijfsvoering. Het huidige niveau van
klantgerichtheid behouden we door dit zeif te gaan toetsen. Wij gebruiken alleen kwaliteitslabels
wanneer dit aantoonbaar toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Met de komst van de digitale nieuwsbrief vragen wij periodiek klanten om hun wensen ten aanzien van
diensten, dienstverlening en producten. Kianten hebben, indien mogelijk en binnen de gewenste
ontwikkeling, keuzemogelijkheden bij de indeling of het uitrustingsniveau. De klant betaalt hiervoor
een passende huurverhoging of rekent contant af. Extra dienstverlening is minimaal kostendekkend
en past binnen de maatschappelijke context van onze organisatie.
Wij geloven in de kracht van de inzet van onze bewoners. Daarbij is aandacht voor de emancipatie
van onze bewoners. Om hen te betrekken, introduceren wij nieuwe werkwijzen. De inzet van
communicatiemiddelen sluit hierbij aan. Wj verbreden en vernieuwen onze middelen om beter te
communiceren. Digitalisering heipt ons daarbij. Naast een goed functionerende website met
interactieve mogelijkheden maken social media als Twitter en Facebook onderdeel uit van de
middelen om informatie te bieden en op te halen.
Focus 2075
Defocus voor het speerpunt diensten en dienstverlening lag in 2015 op de digitalisering van de

dienstverlening. Steeds meer klanten willen online informatie opvragen en direct zaken kunnen
regelen. Wij hebben in 2015, in vervolg op de automatisering van het primaire systeem, een begin
gemaakt met het uitbreiden van onze dienstverlening met digitale instrumenten. Wij verwachten in de
toekomst daardoor ook efticienter te kunnen wetken en kosten te besparen en hiermee een bijdrage
te leveren aan de organisatieontwikkeling. Daarnaast wordt de focus op duurzaamheid ook ingezet in
de dienstverlening. Wij informeren huurders actief over de mogelijkheden en opbrengsten van
energ iebespacing.

2.1

Van corporatie naar servicebedrijf

Doelstelling bednjfsvisie
De wljze waarop wij invulling geven aan onze servicegerichtheid, wordt efficienter en zakelijker. De signalenngs
en ambassadeursfunctie wordt verder uitgewerkt binnen deze grenzen teneinde de kosten en ha ten hiervan in
evenwicht te houden.

Wij vinden het belangrijk dat de kiant ons kan bereiken wan neet dat nodig is via de telefoon, internet
of aan de balie. Zoals hiervoor ook aangegeven, bij de focus 2015, zijn in 2015 stappen gezet met
digitalisering Wi] treffen voorbereidingen om dit in 2016 af te ronden en te starten met een
Klantcentrum. Daarbij horen oak meer digitale mogelijkheden. We willen dat onze huurders gebruik
kunnen maken van een klantportal en meer zaken digitaal kunnen doen.
Onze servicemedewerkers voeren voor een groat deel zeli de reparatieverzoeken van onze huurders
uit. Dit wordt dan niet uitbesteed aan co-makers. Hierdoor is er direct contact met onze kianten. In
2015 is het deel verzoeken wat wij zeif uitvoeren gelijk gebleven tot circa 67% (2014 67%).
Naast onze onderhoudsmedewerkers hebben onze sociaal wijkbeheerders en woonconsulenten een
signalerende rd. Vermoedens van eenzaamheid of onderhuur warden actief opgepakt. In 2015 zijn
zes meldingen vanuit de servicemedewerkers doorgegeven aan de woonconsulenten. Deze signalen
zijn onderzocht en teruggekoppeld aan de desbetreffende medewerker. Naar aanleiding van sommi e
meldingen is er hulpverlening ingeschakeld bijvoorbeeld Vangnet &Advies
Vragen die niet direct bij ons horen, spelen wij door aan één van onze maatschaØerijképaitnërs; e
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Klantvisie
Uitgangspunt is dat wij weten wat onze kianten belangrijk vinden. Dat doen we door onderzoek te
doen, vragen te stellen aan ons klantenpanel, te overleggen met de Huurdersraad en met
bewonerscommissies. Bij de verschillende projecten (verbeteronderhoud, renovatie,
sloop/nieuwbouw) leggen wij onze plannen aan de bewoners voor. De vraag is: kunnen wij ja’ zeggen
op de vragen en wensen van de klant, wat zijn de kosten die wij dan maken en is dat reeel? Het is
onze taak de wens van (individuele) huurders af te wegen tegen de belangen van alle huurders. Dok
is het belangrijk de keuzes van nu in verbinding te brengen met de toekomst. Het afgelopen jaar is
hier aandacht voor geweest, maar dat heeft geen zichtbare gevolgen gehad voor ons beleid. De
nieuwe beleidsvisie geeft ons nieuwe handvatten cm het begrip Klantvisie’ te herwaarderen en in te
vullen. Samen met de veranderingen op het gebied van participatie en zeggenschap krijgt de mening
van de huurders een duidelijke plaats.
Anders open
Om huurders de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken cm hun vragen in alle rust en privcacy
aan ons te kunnen stellen, is onze balie vanaf 2016 s middags gesloten. Wij hebben dit onderwerp
ook aan ons klantenpanel voorgelegd. Zij spraken de voorkeur uit voor ‘alles op afspraak en ‘alle
middagen’. Omdat wij de huurders ook flog de gelegenheid willen bieden om zonder afspraak langs te
komen, blijven wij de ochtenden gewoon open. Om onze huurders hiervan op de hoogte te stellen,
hebben wij een poster opgehangen bij de balie, gaven medewerkers kaartjes mee, stond er een artikel
in ens INFOMagazine en hebben wij advertenties geplaatst in de Jutter en in de IJmuider Courant.
Natuurlijk was het bericht ook te lezen op onze website, Facebookpagina en op de website van
Wonen in Velsen.
2.2

Periodiek klantbeleving en woonwensen onderzoeken

Doelstelling bednjfsvisie
Het huidige niveau van klantgenchtheid behouden we door dit zeif te toetsen. Wij gebruiken alleen kwaliteitslabels
wanneer dit aantoonbaar toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van dienstverlening. Uiteraard bhjven w,j de
kwaliteit van de dienstverlening toetsen. Met de komst van de digitale nieuwsbnef vragen we penodiek onze
kianten naar hun wensen ten aanzien van onze diensten, dienstverlening en producten.

KWH
Wij hechten veel waarde aan tevreden kianten. Om te weten hoe kianten onze dienstverlening
waarderen, zien wij de toegevoegde waarde van KWH. In 2015 hebben wij daarom het KWH label
gecontinueerd. De resultaten van de nieuwe continue-meting zijn positief. Wij hebben op alle
onderdelen positief gescoord en het label behouden. Vooralsnog gaan we door met het KWH label.
Doel voor 2016 is cm de informatie die we krijgen vanuit het KWH beter te gaan gebruiken om onze
processen te verbeteren.
Woningmarktonderzoek
Begin 2015 is het Woningmarktonderzoek Velsen 2014 beschikbaargekomen. Ditonderzoek is in
opdracht van gemeente en corporaties uitgevoerd door abf Research en geeft ens inzicht in de positie
van Velsen als woningmarkt binnen de regio, de huidige woonsituatie en de ontwikkeling van de
woningmarkt. Rode draad in de uitkomsten is het voldoende beschikbaar houden en krijgen van
woningen voor de doelgtoep van beleid. Aandachtpunt hierin is goedkope en dure scheefheid. Er
blijken binnen Velsen voldoende nultredenwoningen beschikbaar te zijn cm de vraag van ouderen
deels op te vangen. Deze woningen worden veelal bewoond door huishoudens zondet beperkingen.
De vergrijzing neemt toe en de markt voor eengezinshuurwoningen is gespannen. Vanuit het
woningmarktonderzoek komt duidelijk naar voren dat er aandacht moet zijn voor de primaire
doelgroep (met recht op Huurtoeslag). Daarbij zou een focus op de aftoppingsgrenzen voor de
Huurtoeslag moeten liggen die nu ock voor het passend toewijzen’ vanaf 1 januari 2016 worden
gehanteerd Uitkomsten uit dit onderzoek zijn meegenomen bij het opstellen van onze nieuwe
1’]
bedrijfsvisie.
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Betaalbaarheidsonderzoek
In 2015 heeft de gemeente Velsen, in samenwerking met de drie corporaties, door Atrivé onderzoek
laten doen naar de betaalbaarheid van het wonen voor onze doelgroep (inkomen tot €34.91 1). Uit dit
onderzoek blijkt dat met name gezinnen en tweepersoonshuishoudens gemiddeld gezien de meeste
moeite hebben cm maandelijks genoeg geld over te houden cm sociaal te kunnen participeren.
Huishoudens behorende tot deze groepen met een Iaag inkomen dat recht geeft op huurtoeslag
kennen de grootste problemen. Het onderzoek geeft aan dat het streefhuurbeleid van de corporaties
in Velsen zorgt voor toekomstige betaalbaarheidsproblemen. Het onderzoek geeft ook aan dat de
sociale Ucelgroep de komende 15 jaar licht zal toenemen. Wel wordt aangegeven dat de sociale
woningvoortaad (kernvoorraad) van de drie betrokken corporaties mag krimpen om de sociale
doelgroep flu en in de toekomst te kunnen huisvesten. Uitkomsten uit dit onderzoek zijn meegenomen
bij het opstellen van onze flieuwe bedrijfsvisie.
Evaluatie projecten
In complex 9, eengezinswoningen in de Rivierenbuurt, is in 2015 planmatig onderhoud uitgevoerd.
Waar nodig zijn ca. de keukens en de badkamers vervangen. In dit project is gekozen cm na de
eerste tien won ingen een korte stop in te voeren om de werkzaamheden en de ervaringen van de
bewoners, te evalueren. Vooral op het onderdeel ‘hoe zorgen we voor een beperkte doorlooptijd in
een bewoonde woningen’ waren er enkele verbeterpunten. Deze punten zijn vervolgens
meegenomen in het verdere proces.

Afhandeling reparatieverzoeken
Sinds medic 2014 onderzoeken we de kwaliteit van de afhandeling van reparatieverzoeken
maandelijks via een vragenlijst per email.
De uitkomsten liggen met een gemiddeld cijfer 6,4 blijvend op hoog niveau. Onze co-makers scoren in
2015 met een cijfer 8,2 (2014: 8,0).
Kiantenpanel
We hebben in 2015 drie nieuwsbrieven verstuurd en ëén vragenlijst. De vragen gingen over
onlinedienstverlening, openingstijden kantoor en wij vroegen leden of ze deel wilden nemen aan ens
testpanel. Bij het vaststellen van de openingstijden hebben we rekening gehouden met de voorkeur
van het panel. De online dienstverlening speelt een rol bfj het vernieuwen van onze website en het
realiseren van een klantpcrtaal. Dat geldt cok voor het testpanel van onze website.
Op dit moment versturen wij aan 1024 huurders de vragenlijsten en ontvangen 1815 huurders de
nieuwsbrief. Ongeveer een derde van de huurders vult de vragenlijst ook daadwerkelijk in.
Klachten
Onze medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de huurder niet
tevreden is over onze dienstverlening. Klachten geven een indicatie van de tevredenheid van de klant
ever hoe wij ens werk doen.
Interne klachtenprocedtire
In de organisatie zijn in 2015 45 klachten gemeld. In 2014 waren dit 91 klachten. De meeste klachten,
25 stuks, betroffen de afdeling Vastgoedbeheer, onderhoud. Een toelichting op de
klachtenafhandeling staat in het volkshuisvestingsverslag van de corporatie. Zes van de 45 klachten
zijn, volgens de klager, niet of onvoldoende afgehandeld door de organisatie en voorgelegd aan de
Geschillencommissie.
Twee van de zes ontvangen klachten zijn niet in behandeling genomen door de Geschillencommissie.
Dit betrof:
Een geschil over de huurprijs. Deze klager is doorverwezen naar de Huurcommissie.
Een klacht over onderhoud is teruggelegd in de organ isatie omdat deze daar onvoldoende
bekend was.
-

-

-

Ter’ identificatie

De vier geschillen die de Geschillencommissie in behandeling heeft genorren gingen over de,.
volgende onderwerpen:
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-

-

-

-

Vergoeding niet genoten woongenot tijdens plaatsing keuken
Oplader fiets verwijderd door WBV
Opleverdatum en bijbehorende vergoeding na groot onderhoud
Onvrede gang van zaken groot onderhoud en opleverdatum

De bestuurder heeft alle adviezen van de commissie overgenomen. Hetjaarverslag van de
Geschillencommissie wordt op de website van de corporatie gepubliceerd.
2.3

Meet invloed van de kiant op product en dienst

Doelstelling bednjfsvisie
Kianten hebben, indien mogefijk en binnen do gowenste waardeontwikkeling van de woning, keuzemogelijkheden
bij de indeling of hot uitrustingsniveau. Do klant betaalt hie,voor een passende huurverhoging of rekent contant
af. Do bestaande keuze in ftonten en tegeiwerk bluft behouden.
In de toekomst voeren wU eon vnjerbeleid ten aanzien van zelf aan te brengen verandenngen. Wij communiceren
vooraf duidolijk wat bij einde huur door ons wel/niet wordt overgonomen.
Extra dienstvedening (bjvoorbeeId Solide) is minimaal kostendokkend en past binnen de maatschappehjke
context van onze organisatie.

Keuzevrijheid gaat voor ens verder dan meer variatie in de prijs en de kwaliteit van woningen. Het
betreft ook het vergroten van de invloed van de klant bij het onderhoud en de verbetering van de
woning. Ook in 2015 hebben bewoners keuzes kunnen makon cm extra comfortte kiezen. Bij do
aanpak van de eengezinswoningen in de Rivierenbuurt, zijn de persoonhijke wensen vooraf
geInvontariseerd en uitgevoerd.
Zeif Aangebrachte Voorzieningen / woning vorandoren
Huurders hebben de mogelijkhoid om zelf voorzieningen in hun woning aan te brengen. In ons beleid
Woning Veranderen, staan de spelregels voor het veranderen van de woning. In een folder is dit
duidelijk uitgelegd voor de huurders. Huurders krijgen de folder bij het tekenen van het huurcontract
en kunnen deze down loaden van onze website.
Solide abonnemont
Met het Solide abonnement nemen wij hot huurdersonderhoud uit handen van de huurder. De
abonnementsprijs bedraagt € 5,32 per maand. Ingezet wordt op groei van het aantal eden door een
betere aanbieding van het product en bijgaande dfenstverlening. Inmiddels is het aantal eden
gestegen tot 3.435 eden (2014: 3.190).
Geriefsverbeteringen
Huurders vragen ons of wij verbeteringen aanbrengen in do woning. In 2015 zijn er vier huurders die
een centrale verwarming hebben aangevraagd en gekregen.
CV project
In 2015 hebben bewoners de mogelijkheid gekregen om een centrale vorwarming aan te laten
brengen. Hot betreft hier woningen die nu alleen een gaskachel hebben. Dit aanbod doen wij in
complexen waar geen plannen zijn voor het Energie en Duurzaamheidsprogramma.
In 2015 zijn we gestart in complex Gijzenveltplantsoen. Van do 52 woningen zonder centrale
verwarming zijn er 33 huurders die voor een centrale verwarming hebben gekozen. Eon contrale
verwarming is niet vorplicht. De huurder krijgt de kous of hij of zij mee doet aan dit programma. Na
afloop van hot project hebben we een steekproof godaan over do tevredenheid bij bewoners. Do
beoordeling was gomiddeld een 8. De bewoners zijn vooral heel tevreden over do
informatievoorziening, het contact en over do vorwarming zelf (warmte, warmwater). De meeste
huurders geven als aandachtspunt dat do loidingen zo good zichtbaar zijn.
In 2016 krijgon do huurders van onkele projecton de mogelijkheid om een centraleverwarming aan to
vragon binnen dit project. Dit betroft vooral eengozinswoningen.
Ter
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2.4

Samenwerken met huurdersvertegenwoordigers

Doelstelling bednjfsvisie
Wij geloven in do ktacht van de inzet van onze bewoners. Hun inzet is eon ‘cadeau’ en belonen w/ door actief
naar hen te luisteren en hen to bhjven betrekken hoewel wU ons realiseren dat de speelruimte om kianten te
betrekken kleiner wordt. Wij hebben aandacht voor de emancipatie van onze bewoners en hebben specifieke
aandacht voor de jongere bewoners. Om hen te betrekken, introduceren wij nieuwe werkwUzen.

Belangrijke partners in het behartigen van de belangen van onze huurders zijn de Huurdersraad en de
bewonerscommissies. Via hen horen Wi] wensen en zorgen van bewoners en met hen kunnen wij
beleidsvoornemens en plannen bespreken. De werkwijze is vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst die gebaseerd is op de Overlegwet Huurder Verhuurder. In 2015 is
gewerkt volgens deze overeenkomst. In 2016 wordt de samenwerkingsovereenkomst in goed overleg
met de huurdersraad aangepast aan nieuwe wetgeving.
Huurdersraad

De Huurdersraad heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle (toekomstige) huurders en
rechtmatige bewoners van woningen die in beheer of eigendom zi]n van Woningbedrijf Velsen. De
Huurdersraad bestond per 31 december 2015 uit achtleden.
SAMENSTELLING HUURDERSRAAD PER 31 DECEMBER 2015
Naam
Functie
De heer B. Rikkerink
Mevrouw J.A. Elenbaas

Voorzitter
—

Veenstra

2e

Secretaris

De heer J. van Opijnen

Penningmeester

De heer H. van Dijk

Lid

De heer C. Wortman

Lid

De heer G. Breur

Lid

Mevrouw M. Bakker

Secretaris

Mevrouw P. Christiaans

Lid

In 2015 is mevrouw Bakker benoemd tot secretaris van de Huurdersraad. De functie van mevrouw
Elenbaas is gewijzigd van secretaris naar 2e secretaris. Er zijn geen leden afgetreden en geen
nieuwe leden benoemd.
De Huurdersraad heeft in 2015 zes keer regulier overleg gehad. Drie maal met de manager
Woondiensten en drie maal met de directeur/bestuurder. Ook overlegt de Huurdersraad twee keer per
jaar met de Raad van Commissarissen (RvC): één keer met en één keer zonder de directeur
bestuurder. Daarnaast is de Huurdersraad aanwezig bij de excursie die jaarlijks wordt georganiseerd
met de RvC en het Management Team.
Tot 2015 werd in een apart overleg met de Huurdersraad gesproken over alle huidige en toekomstige
herstructureringsprojecten. In verband met de temporisering van projecten welke in 2014 is ingezet, is
voor 2015 afgesproken dat herstructurering een vast onderwerp is in het reguliere overleg en er geen
aparte overleggen meer plaatsvinden.
Het overleg wat de Huurdersraad in principe twee middagen per jaar heeft met woonconsulenten,
manager Woondiensten en teamleiders heeft in 2015 niet plaatsgevonden.
Op basis van onze samenwerkingsovereenkomst is zes keer advies aan de Huurdersraad gevraagd
over de volgende beleidsonderwerpen:
Huurverhoging
Prestatieafspraken
Sociaal Statuut
SVB begroting jaarschijf 2016
Tet identificatle
Streefhuurbeleid
Bedrijfsvisie
—

—

—

4

4*

—

—

—
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De Huurdersraad heeft over het WKO beleid een ongevraagd advies gegeven.
Regelmatig is een aparte bijeenkomst georganiseerd cm de Huurdersraad omtrent onderwerpen die
aan de orde waren te informeren en te betrekken bij de belefdsontwikkeling.
Bewonerscommissies
De bewonerscommissies behartigen de belangen van de bewoners van het betreffende complex. Zij
kunnen een beroep doen op de ondersteuning door de Huurdersraad. Per 31 december 2015 zijn er
23 commissies actief (2014: 23). Uitgangspunt is dat wij minimaal twee keer per jaar overleggen met
de bewonerscommissies over complexmatige zaken als onderhoud, servicekosten en andere zaken
die belangrijk zijn voor de huurders.
Projecten en bewonersbetrokkenheid
Naast het reguliere overleg vindt er 00k overleg plaats, specifiek over projectmatige zaken zoals
herstructurering, renovatie, groot onderhoud of nieuwbouw.

BEWONERSCOMMISSIES IN PROJECTEN
Bewonerscommissie

Toelichting

Cud IJmuiden (135 woningen)

Met de bewonerscommissie is gesproken over de herhuisvesting van de nog resterende
bewoners. Daarnaast is overleg geweest over de wijzigingen in de planvorming
(plattegronden en planning).

Rivierenbuurt

De bewonerscommissie is cm advies gevraagd over de uit te voeren werkzaamheden.
Daarnaast op de hoogte gehouden van de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek
van complex 26.
Met een afvaardiging van de bewonerscommissie is overleg geweest over planmatig
onderhoud.
In de haalbaarheidsfase is de bewonerscommissie geInformeerd over de voortgang en
daarnaast advies gevraagd over voorlopige ontwerpen en ontwikkelrichtingen.

De Noostraat Noord
Kruisberglaan

Met de bewonerscommissie is regelmatig overlegd over het verbeteronderhoud en de
problemen tijdens de uitvoering.

Orionweg (12-hoog)

Er is regelmatig overleg geweest met de bewonerscommissie overde toekomstplannen
van dit complex.

Waal/Dolfijnstraat

Met de bewonerscommissie is er gesproken over het haalbaarheidsonderzoek en de
besluitvorming.

Bellatrixstraat

Met een delegatie van de bewonerscommissie is gesproken over het schilderonderhoud
in de algemene ruimtes.
Bewoners Advies Groep (BAG). Met deze groep, niet zijnde een bewonerscommissie is
overleg geweest.
Met de bewonerscommissie is overleg geweest over een toekomstig E&D-project.

Maasstraat
Lange Nieuwstraat

2.5

Communicatie: vernieuwend, respectvol en vriendelijk

Doelstelling bednjfsvisie
Naast de klantvisie is ons strategisch communicatiebeleid de Ieidraad bU onze inteme en exteme communica tie.
HierbU zijn we ons steeds meet bewust van de verdergaande inteme en exteme ontwikkelingen: die zIjn van
invloed op wat wij communiceren, hoe we dat doen en met welke middelen.
voor uw woonpiezier!’
Wij zijn binnen de gemeente Velsen de grootste corporatie. Bijna iedereen kent ons. Uit het image
onderzoek bleek destijds dat zowel huurders als overige inwoners van Velsen positief over ons
denken. Toch heeft lang niet iedereen op het netvlies wat we doen en waar we voor staan. Wij maken
daarom helder wat wlj wel en wat wlj met doen Centraal staat dat wat wij do4n wjj ?i
woonpiezier van onze huurders. In onze middelen (intern en extern) komt ditfrnPb
Immers al ons werk is bedoeld voor het woonpiezier van de huurder.
Ernst & Young
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Communicatiemiddelen en digitalisering
De wijze waarop wij onze informatie delen met onze huurders en overige relaties verschuift, minder
papier en meer dig itaal:
Van vier INFOMagazines met soms meer dan 20 pagina’s gekrompen naar drie nummers
met 12 pagina’s. Woningbedrijf Velsen kiest ervoor dit papieren middel voorlopig te
handhaven. De reden daarvoor is dat het INFOMagazine, ondanks de opkomst van de
digitale middelen, bij al onze huurders in de bus komt.
-

-

-

-

De folders zijn deels samengevoegd en worden niet meer standaard uitgedeeld.
Verwezen wordt naar de website.
Twitter wordt vooral gebruikt door onze sociaal wijkbeheerders om hun ervaringen, vragen
en acties te delen met de buurt. Ons Twitteraccount hebben wij in 2015 niet actief
gebruikt. Uit het klantenpanel blijkt dat de huurders die online actief zijn op dit moment
vooral op Facebook te vinden zijn. De sociaal wijkbeheerder voor Velsen-Noord is
onverminderd actief met 559 volgers waaronder veel betrokken Velsenaren en
huismeesters en 1500 tweets.
De Facebookpagina heeft na 3 jaar 267 ‘vrienden’ (2014: 165). Berichten over projecten,
openingstijden, acties bewonerscommissies en beleid plaatsen wij. We hebben in 2015 82
berichten geplaatst. Het aantal lezers varieert van 40 per artikel tot meer dan 400.
Artikelen die gaan over mensen en (nieuwbouw) projecten worden het meest gelezen. De
absolute topper was het bericht over een kat die kiem zat in een raam van een flat in
Velsen-Noord. Een bericht dat veel mensen aansprak. Het bereik was 52.800 personen.
Uit het grote verschil trekken wij de conclusie dat onze berichten interessant zijn voor een
bepetkte doelgroep: onze huurders, relaties en de overige inwoners van Velsen. In 2015
hebben acht huurders via facebook een vraag gesteld over onderhoud, beleid en overlast.

Zeker de komende jaren zal het papier ook niet verdwijnen omdat sommige huurders niet over internet
beschikken en ons kianten panel ook aangeeft informatie op papier te waarderen. Keuze voor papier
en online sluit ook aan bij onze intentie: “Wij zijn op alle manieren te vinden en te bereiken, u mag zelf
bepalen hoe u dat doet.”
Projecten
Bij de aanpak van onze voorraad, zowel de voorbereiding als de uitvoering, betrekken wij bewoners
vroegtijdig. De wijze waarop gecommuniceerd wordt en welke middelen worden ingezet, is afhankelijk
van de boodschap en het doel van de communicatie.
Hetjaar 2015 was een rustig jaar als het gaat cm communicatie en projecten. Er staan veel projecten
op stapel, maar de meeste projecten zijn nog intern in voorbereiding. Daar waar er wel externe
aandacht was, zetten wij de gebruikelijke middelen voor in zoals brieven, nieuwsbrieven, website,
facebook en inloopbijeenkomsten. Nieuw dit jaar was de keuze voor portiekgesprekken voor de
huurders van de WaaI/Dolfijn over de voorgenomen renovatieplannen. De reden was het belang cm
zicht te krijgen op hun mening over de plannen. Per portiek werden de huurders uitgenodigd. De
reactie daarover was zeer positief door de meer persoonlijke aandacht en tijd en ruimte om vragen te
kunnen stellen.
Bij Het Nieuwe Vroeger hangt een webcam. Daarmee kan iedereen dagelijks zien hoe het staat met
de sloop en de bouw. GeInteresseerden zijn daarmee niet meer helemaal afhankelijk van de
informatie die ze van ens krijgen.
Eén van onze (toekomstige) huurders die een woning wil huren in Het Nieuwe Vroeger heeft voor dit
project een Facebookpagina opgericht. Wij als corporatie doen daaraan mee. Deze besloten groep
heeftnu
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Een rustig jaar qua persaandacht. In positieve, maar gelukkig ook in negatieve zin. De meeste
aandacht gaat uit naar de projecten zoals Het Nieuwe Vroeger, De Lange Nieuwstraat. Ook het
opknappen van de tunnels in Velsen-Noord krijgt veel aandacht. We rekenen de omvang van de
artikelen uit in advertentiewaarde. Positieve artikelen leveren geld op, negatieve artikelen kosten dus
geld. De opbrengst’ aan positieve artikelen was voor 2015€ 5676,
2015

2014

2013

2012

Aantal artikelen

47

67

150

131

Positief

15

19

44

53

Negatief

2

5

10

14
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De organisatie: doelmatig en betrouwbaar

De eerder genoemde (landelijke) ontwikkelingen en maatregelen hebben invloed op de omvang,
aansturing en werkwijze van onze organisatie. Beheersing van de bedrijfslasten blijft nodig am
voldoende investeringsruimte te houden en financieel gezond te blijven. De otganisatie wordt kleiner
en platter’. Waar mogelijk werken wij met een flexibele schil van medewerkers. Kostenbewustzijn en
risicobeheersing warden steeds belangrijker. Het borgen van de financiele continulteit van onze
organisatie blijft onveranderd een belangrijke doelstelling van onze corporatie.
Focus 2075
Defocus in de organisatie lag in 2015 op het consolideren van de hoogte van de reeds verminderde
bedrijfslasten en het doelmatig omgaan met de (financiele) middelen. De omstandigheden dwingen
om de gewenste veranderingen in de organ isatie door te voeren. Kansen am kosten te besparen en
tegelijkertijd de dienstverlening te verbeteren liggen in de mogelijkheden van digitalisering. Soms gaan
daarbij de kosten voor de baten uit. Het is de opgave om dat goed inzichtelijk te maken.

Er wordt ingezet op de red uctie van het aantal fte’s en tegelijkertijd op het verbeteren van de kwaliteit
van de medewerkers. Tegelijk moet de organisatie flexibeler en meer wendbaar worden.
Vastgoedstu ring en financiële stu ring warden meer met elkaar in verband gebracht. Deze ontwikkeling
zal mogelijk rand de reeds in de organisatie aanwezige SVB-functie warden ingezet. De
projectenkalender wordt vanuit SVB aangestuurd. Herstructurering en grotere en kleinere onderhouds
en verbeteringsmaatregelen maken deel uit van één en dezelfde projectenkalender. Daarover warden
tussen Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling verdere atspraken gemaakt.

3.1

Sturen op competenties en ontwikkeling van medewerkers

Doelstelling bednjfsvisie:
Competenties zijn het belangnjkste onderdeel bij de aanstunng van de organisatie. Wy leggen de nadruk op meet
vnjheid binnen elgen veraniwootdebjkheid. Minder tegels/kaders en sturen op resultaat en prestatieafspraken.

Competenties
Medewerkers werken op verschillende manieren aan de ontwikkeling van hun competenties. De
competenties zijn onderdeel van de beoordelingscyclus.
De norm van het vereiste competentieniveau is in 2015 vastgesteld op 100%. leder tertaal wordt het
competentieniveau gemeten door de Ieidinggevende. De norm is eind 2015 niet gehaald, de norm
kwam op 97% (2014: 94%). De medewerkers die in 2015 een negatieve score hebben ontvangen
hebben de organisatie verlaten of verlaten deze per 1 januari 2016.
Organisatiewi kkel ing
De organisatieontwikkeling naar een efficiënte en effectieve organisatie is in gang gezet. Kort na de
zomer van 2015 zijn met alle afdelingen en teams gesprekken gevoerd am in het licht van de nieuwe
bedrijfsvisie het huidig functioneren van de organisatie in beeld te brengen en zicht te krijgen op de
belangrijkste opgaven voor de komende jaren (de zogenaamde foto van de organ isatie’).
Daaropvolgend zijn alle afdelingen en teams in een tweedaagse conferentie aan de slag gegaan met
de kernthema’s die bij het maken van de ‘foto van de organ isatie’ naar voren zijn gekomen. De
thema’s zijn voor een deel verwoord in acties welke in de afdelingsplannen van 2016 als activiteit en
resultaat zijn opgenomen. Daarnaast zijn een plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling en
hoofdlijnen voor de nieuwe organisatiestructuur opgesteld. De organisatie zal zich hiermee stap voor
stap ontwikkelen naar een organisatie met klantgerichte, verantwoordelijke, proactieve en
resultaatgerichte medewerkers.
Het plan van aanpak voor de beoogde organisatieontwikkeling en hoofdlijnen yoordenietve
organisatiestructuur is in vervolg op het vertrek van de directeurlbestuurder en
opvolging voorjaar 2016 nagenoeg stil komen te liggen. In goed overleg met dë medewerkers, het
management, de interim directeurlbestuurder en de Raad van Commissarisse’ wordt bezien jrçe dit
weer opgepakt kan warden.
Ernst & YOUflQ
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In 2015 hebben vijf medewerkers, waaronder de manager Woondiensten en de manager
Vastgoedbeheer, de organisatie verlaten. De vrijgevallen functies zijn vooraisnog niet ingevuld.
Organ isatie
Op 31 december 2015 had WoningbedrijfVelsen 75 medewerkers in dienst, de personeelsbezetting
bedroeg 71,4 fte (2014: 75,6 fte). Er werd 199 fte aan externe krachten ingehuurd (2014: 1,2 fte)
Er is 1 medewerker in dienst getreden (instroom: 1,3%, instroom 2014: 3,8%).
5 medewerkers zijn uit dienst getreden (uitstroom: 6,7%, uftstroom 2014: 10%).
Er is 1 medewerker doorgestroomd naar een andere functie (doorstroom: 1,3% doorstroom 2014:
5%).
30
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Ziekteverzuim
Hetverzuimpercentage (exclusiefzwangerschapsverlof) is in 2015 gestegen naar3,5% (2014: 2,1%).
Hiervan is bijna 1,5 ¾ kort verzuim, 0,6 % middellang verzuim (1 tot 7 weken) en 1,5 ¾ lang verzuim
(verzuim langer dan 6 weken). Het verzuim is gestegen door een toename van het korte en lange
verzuim. Ook het aantal meldingen is gestegen.
Het verzuimcijfer van Woningbedrijf Velsen is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (3,8 % in
2014) iets lager.
Opleiding en ontwikkeling
We onderscheiden functie gebonden en Ioopbaangerichte scholing.
Functie gebonden scholing
Er is € 67.700 uitgegeven aan individuele opleidingen, seminars en workshops (2014: € 98.000) cm
het functioneren in de huidige functie te verbeteren en/of vakkennis bij te houden.
Daarnaast is € 6.600 uitgegeven aan een organisatie brede training Omgaan met agressie’ voor
medewerkers met veel kiantencontacten.
Loopbaangerichte scholing
5 medewerkers hebben hun individueel Ioopbaanontwikkelingsbudget gebruiktorn eenopIeiding1te
volgen gericht op een toekomstige Ioopbaan, de totale besteding bedraagt €8290 (2014: 4
medewerkers, besteding € 20.105)
&Younq
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Medezeggenschap (Ondernemingsraad)
De Ondernemingsraad heeft in 2015 zesmaal een overleg vergadering gehouden met de directeur
bestuurder.
In de overlegvergaderingen is aan de orde geweest:
voortgang otganisatie ontwikkeling
maatschappelijke visitatierapport
risico-inventarisatie & evaluatie
implementatie Dynamics Empire.
-

-

-

Dok heeft de Ondernemingsraad in 2015 tweemaal overleg gehad met de Raad van Commissarissen.
In deze overleggen is gesproken over de rapportage maatschappelijke visitatie, de voortgang van de
organisatieontwikkeling, bedrijfsvisie en bedrijfsjaarplan.
In 2015 is de Ondernemingsraad gevraagd advies te geven over de beoogde benoeming van een
nieuw RvC lid. Daarnaast heeft De Ondernemingsraad tweemaal informeel overleg gehad met het
RvC lid dat door de Ondernemingsraad is gekozen.
Sinds 2012 bestaat de Ondernemingsraad uit drie eden. Ook in 2015 is de Ondernemingsraad er niet
in geslaagd kandidaten te vinden die zitting willen nemen in de Ondernemingsraad. De geplande
verkiezing in november 2015 is uitgesteld naar het eerste kwartaal 2016.
De Ondernemingsraad heeft regelmatig overleg met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat
uit een achttal collega’s vanuit de verschillende afdelingen waardoor er een goede afspiegeling van de
organisatie is. De Ondernemingsraad bespreekt met de Klankbordgroep alle onderwerpen die spelen,
waarbij wel de vertrouwelijkheid geldt. Daarnaast nemen de leden van de klankbordgroep ook deel
aan de gezamenlijke afstemmingsbijeenkomsten o.l.v. de externe adviseur. De samenwerking
Ondernemingsraad klankbordgroep wordt door beide partijen als zeer prettig en nuttig ervaren.
—

Samenstelling

IF am
Mevrouw M. Bankert

,unctie

Jaar aftreden

/oorzitter

1 februari 2018

De heer B. van Duijvenbode
De heer P. de Wit

1 maart 2016
Lid

1 november2017

Personeelscommissie
Voor de organisatie is het van belang dat er activiteiten worden georganiseerd los van dagelijkse
beslommeringen. De corporatie ondersteunt deze activiteiten door een financiele bijd rage. Er is een
Personeelscommissie die de activiteiten voorbereidt. Er is geen Iidmaatschap, geen verplichte
bijdrage van medewerkers en de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

deficat
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3.2

Optimaliseren bedrijfsvoering: efficient en effectief

Doelstelling bednjfsvisie
Door alle financiële maatregelen van de overheid en de noodzakelijke investeringen in onze voorraad wordt het
optimaliseren van de bedrijfsvoenng nog belangnjker. Wij hebben oog voor de doelmatigheid van uitgaven en
activiteiten en hebben oog voor integrale risicobeheersing.

In vervolg op 2014 waarin wij gestart waren met het aanpassen van onze werkprocessen, hebben wij
in 2015 het nieuwe primair systeem Dynamics Empire (DE) in gebruik genomen. Geconstateerd is dat
het opnieuw stroomlijnen van de werkprocessen passend binnen DE meer tijd nodig had dan gedacht.
Het onder de knie krijgen van de software en daarmee de processen efficiënter krijgen was eind 2015
nog niet afgerond. Daarnaast is in 2015 besloten nog niet te starten met de klantportalen. Dit betekent
dus een langere doorlooptijd van de implementatie van nieuwe processen. Dit wordt in 2016 verder
uitgevoerd. Dit heeft ook betekent dat het controleplan per afdeling nog niet is opgezet. Wel zijn de
noodzakelijke (interne) controles uitgevoerd en is er tijdig gerapporteerd. De doelstelling voor 2015
wat betreft de verdere digitalisering krijgt een vervoig in 2016.

3.3

Leerwerkbedrijf

Doelstelling bednjfsvisie
We blliven ons inzeften om scholieren en studenten do golegenheid te bieden werkeivanng op te doen, maar dit
zal meer reciprociteit (moeten) opleveren.

Woningbedrijf Velsen vindt het als maatschappelijk ondernemer belangrijk om scholieren en studenten
de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op de doen op verschillende opleidingsniveaus. Voor
diverse MBO opleidingen zijn we een erkend leerbedrijf. We bieden verschillende mogelijkheden aan
zoals meewerkstages, afstudeeropdrachten en Ieerwerkplekken.
De mogelijkheden om stagiairs te plaatsen zijn na de zomerperiode afgenomen, dit wordt met name
veroorzaakt door de te verwachte organ isatieontwikkelingen.
Leerwerk- en stageplaatsen

In 2015 hebben we op verschillende afdelingen 5 stageplaatsen aangeboden aan Ieerlingen van
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Gedurende hetjaar hebben we aan 3 leerlingen de
mogelijkheid geboden om onder begeleiding van een Ieermeester werkervaring op te doen.
Gemiddeld realiseren wij via Menger Bouwjaarlijks 2 Ieerwerkplekken.
Binnen het convenant voor Ieerlingbouwplaatsen zijn do deelnemende partijen verplicht om zich in te
spannen voor het realiseren van zoveel mogelijk Ieerlingbouwplaatsen op bouwprojecten.
Op een Ieerlingbouwplaats volgen leerlingen een deel van hun MBO niveau 2 en 3 opleiding in de
praktijk onder begeleiding van erkende leermeesters. Daarmee worden kennis en kunde geborgd en
overgedragen aan de vakmensen van de toekomst.
In 2015 hebben we het project Kruisbergflat als Ieerlingbouwplaats uitgevoerd. Er zijn 5 leerlingen
geplaatst.
Bijzondere Ieerwerkprojecten
5 leerlingen van het Tendercollege hebben onder begeleiding van twee leermeestecs een woning aan
de Wolframstraat opgeknapt. Minimaal 3 leerlingen hebben besloten verder te gaan in de bouw.
3.4

Samen staan we sterker

Doe!stelling bednjfsvisie
Do verhoudingen met onze belanghebbenden en samenwerkingspartners zUn door alIe ontwikkelingen onder druk
komen te staan. Het is minder vanzelfsprekend dat de corpora tie fin anciële bijdragen levert aan opgaven van
partners. Onze bijdrage aan de Visie Velsen 2025 ziet or anders ult dan voorh eon. Dit komt terug in de woonvisie
en prestatieafspra ken.
Voor verdergaande samenwerking met collega-corporaties hebben WI) eon toetsingskadpropgesteld.
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Als maatschappelijke organisatie is de stem van onze partners be(angrijk: Zij kunnen een stem geven
aan het maatschappelijke belang’. Wij betrekken onze partners actief bij de formulering van het beleid
en toetsen periodiek bij hen of we voldoende betekenis geven aan Velsen’. Dit doen we deels
individueel, in gesprekken met onze partners afzonderlijk, deels collectief cm ook het debat tussen
onze maatschappelijke partners een impuls te geven. Op onze website staat wie wij zien als onze
belanghebbenden en hoe wij met hen in gesprek zijn.
Gemeente belangrijke partner
Een goede samenwerking, inclusief communicatie en betrokkenheid zowel vooraf als achteraf, met de
gemeente Velsen is essentieel voor het verwezenlijken van onze voornemens.
De contacten op ambtelfjk en bestuurlijk niveau zijn in 2015 verder geIntensiveerd en verbeterd. Wij
hebben input gekregen veer onze bedrijfsvisie en spraken over de volkshuisvestelijke ontwikkelingen,
het woningmarktonderzoek en over de totstandkoming van nieuwe prestatieafspraken.
Prestatieafspraken 2015 2076
In de eerste helft van 2015 zijn de Prestatieafspraken ondertekend. De prestatieafspraken sluiten aan
bij de Bedrijfsvisie Betekenis geven aan Velsen 2012-2015’ en het daarop vastgestelde SVB. Veer de
uitrol en bewaking van de afspraken is een interne monitor opgesteld waarin rollen en
verantwoordelijkheden zijn benoemd. Binnen het Ambtelijk Overleg Wonen worden de
Prestatieafspraken telkens doorgelopen en de stand van zaken benoemd. Daar waar nodig vindt
bijstelling van de planning plaats.
-

Activiteitenoverzicht
In vervoig op de prestatieafspraken is veer de gemeente voor 1 december 2015 een
activiteitenoverzicht opgesteld. Dit overzicht sluit aan bi] de prestatieafspraken en documenten welke
met de Huurdersraad zijn besproken.
Collega-corporaties
Samenwerken met collega-corporaties is nodig, omdat we elkaar tegen komen in buurten waar we
bezit hebben en we elkaar kunnen versterken. Met collega corporaties hebben wij contact gehad over
de onderwerpen die besproken worden in het overleg met de gemeente. Daarnaast is in individuele
gesprekken informatie gekregen welke wij gebruikt hebben bij de bedrijfsvisie.
Belanghebbenden
Onze belanghebbenden zijn relaties waarmee wij regulier samenwerken en een partner die wij nodig
hebben veer de realisatie van onze strategische doelstellingen. In 2015 hebben wij, net als
voorgaande jaren, onze belanghebbenden benoemd en op de website gepubliceerd. Hierbij hebben
wij aangegeven op welke manier wij samenwerken en met elkaar in gesprek zijn. Naast de gemeente
en de collega-corporaties zijn in 2015 de overige belanghebbenden de Huurdersraad, Zorgbalans, De
Zorgspecialist, Bouwmensen Kennemerland en De Stichting Welzijn Velsen. Wij onderhouden regulier
contact met onze belanghebbenden en komen samen als er onderwerpen zijn die wij met elkaar willen
bespreken.
In 2015 heeft er geen gezamenhijk overleg met belanghebbenden plaatsgevonden. WeI zijn, in het
kader van de bedrijfsvisie individuele gesprekken geweest met de belanghebbenden. De
verdiepingsdag van bestuur en Raad van Commissarissen heeft in 2015 plaatsgevonden bij de
gemeente. Tijdens een workshop is verkend wat de nieuwe Woningwet betekent veer de
volkshuisvesting in Velsen. Met de Huurdersraad wordtjaarlijks, samen met bestuur, management en
Raad van Commissarissen, een excursie in het bezit georganiseerd.
Aan al onze relaties en belanghebbenden sturen wij minimaal drie keer per jaar een
relatienieuwsbrief. In 2015 hebben wij vier brieven gestuurd. De brieven gingen over de uitkomsten
van de visitatie, onze activiteiten veer 2015, ens jaarverslag en de verantwoordiñgoverde gepland,e
activiteiten in 2015.
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Verantwoording en transparantie
Maatschappehjke visitatie

In 2014 hebben WI] ons voor de tweede keer door Lcorys laten visiteren. Het betrof de periode 2010
2013. Begin 2015 is het rapport afgerond. De visitatiecommissie constateert datwi] ruimschoots
voldoen aan de elsen die het stelsel een corporatie oplegt. Zij constateert evenwel dat de prestaties
weliswaar goed zijn, maar dat er nog veel te doen is. Het gaat dan cm het (des)investeren in
vastgoed. WI] kunnen meet doen als de voorwaarden ook goed zijn. Het huisvesten van de primaire
doelgroep en bijzondere doelgroepen, de kwaliteit van woningen en woningbeheet en de kwaliteit van
wijken en buurten scoort 7.0 of hoger.

—

Rode draad in het rapport is het formuleren van een lange termijnvisie op ons wetkgebied en
aansluitend daarop de strategische agenda voor de komende jaren en de jaarplannen. Bi] het
formuleren, het uitvoeren en het communiceren moeten de belanghebbenden nauw(er) en tijUig(er)
worden betrokken.
De waardering van de belanghebbende is overal ruim voldoende, maar loopt uiteen naar type
belanghebbende en tussen belanghebbenden. Er zijn door de belanghebbenden een groot aantal, van
wisselende niveaus en inhoud, opmerkingen gemaakt.
Het presteren naar vermogen wordt eveneens met een ruime voldoende gewaardeerd. Geconstateerd
wordt dat wij zeer ruim voldoen aan de externe en algemene toezicht elsen en dat een actief en
professioneel financieel beleid wordt gevoerd. Benoemd wordt dat de verantwoording, de visie en
prestaties ten aanzien van de beoogde maatschappelijke prestaties kunnen worden verbeterd.
Als het gaat cm de Governance wordt voldoende tot ruim voldoende gescoord. De beleidscyclus is op
orde, maar ten aanzien van de consistentie van beleid, het informeren en betrekken van de
buitenwereld bij het beleid en een vergezicht voor de langere termijn kunnen slagen worden gemaakt.
Verder wordt aandacht gegeven aan de rol van de Raad van Commissarissen en de wi]ze waarop
toezicht wordt gehouden (inhoudelijk en op detailniveau).
Wi] omarmen de positieve uitkomsten van de visitatie en nemen de aanbevelingen die door Ecorys en
de belanghebbenden zijn gedaan ons ter harte. Naast algemene aanbevelingen is er een aantal
concrete verbeterpunten benoemd, waar wij de komende periode aandacht aan besteden.
Jaarlijkse verantwoording

Om ons te verantwoorden aan de huurders en belanghebbenden plaatsen wij ons jaarverslag op onze
website, een verkorte weergave in ens bewonersblad en informeren WI] onze relaties en
belanghebbenden middels de relatienieuwsbrief.
3.5

Financieel gezond

Doelstelling bedr,jfsvisie
Het bergen van de financiële continulteit van onze organisatie bluft onveranderd een belangnjke doelstelling van
onze corporatie. Wi] hebben onze boekhouding aangepast aan de nieuwe nchthjnen (RJ 645) en sturen op
kasstromen.

WoningbedrijfVelsen was en is eind 2015 nog steeds een financieel gezond bedrijf. Het
gestructureerd sturen op kasstromen en bedri]fskosten werpt zijn vruchten af. Dit blijkt onder meer ult
de Aedes Benchmark waarin WI] in de A-categorie staan en de beoordelingsbrief van de minister.
Net zoals voorgaande]aren zijn we in 2015, wat betreft de uitgaven, binnen de begroting gebleven.
Door betere aanbestedingen en verbetering van de markt hebben we zowel bij onderhoud als
nieuwbouw lagere uitgaven en stichtingskosten. Hette nemen onrendabel is in 2015 € 4,5 mil]oen
lager dan begroot. Bi] de huurverhoging per 1 ]uli is rekening gehouden met de betaalbaarheid van de
huurprijzen. Wel hebben we de inkomens afhankelijke huurverhoging toegepast. De huuropbrengsten
zijn wel hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door het later slopen van complexen en
achterblijven van verkopen waardoor er meet huuropbrengsten zi]n. Totaal is dit citca €11 miljoen. a
Daarnaast is het bedrag “overige waardeveranderingen mva” fors lager als begroot. Er was begroot
€ 20,9 miljoen, terwijl in de exploitatie nu een bedrag is opgenomen van € 8,3 miljoen. Een voordig
.
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verschil derhalve van € 12,6 miljoen. Onze financiele positie is mede daardoor met € 8,6 miljoen
verbeterd (Begroot € 2,8 miljoen).
Financiële sturing
Het sturingsmodel van Woningbedrijf Velsen houdt rekening met de normen van de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) en Waatborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Verder zijn we gericht op het
optimaal presteren binnen de verschillende prestatievelden van de Woningwet. Hierbij staan positieve
kasstromen centraal. Daarnaast toetsen wij voorgenomen investeringen op rendement en risico’s.
Gedurende hetjaar 2015 zijn besluitvormingen getoetst aan de normen.
Uit de opgenomen kengetallen (pagina 3/4) blijkt dat wij ultimo 2015 ruim voldoen aan de gestelde
normen.

Efficiencyratlo
De efficiencyratio geeft informatie over de kwaliteit van de operationele kasstromen. Hierbij wordt
inzicht verkregen in de afzonderlijke kasstromen van de exploitatie en hoe de winstgevendheid
beInvloed kan worden. De efficiencyratio wordt berekend door het totaal van de personele lasten,
onderhoudslasten en overige bedrijfslasten uit te drukken in een percentage van de huuropbrengsten
(inclusief vergoedingen) en overige opbrengsten (geen verkopen).
WoningbedrijfVelsen had in 2015 een verhouding van 0,56 (2014: 0,57). Deze klelne mutatie is als
volgt te verkiaren:
Opbrengsten: hogere huuropbrengsten
€ 0,8 miljoen
lagere overige opbrengsten -I- € 0,4 miljoen
Kosten:
lagere verhuurdersheffing -/- € 1,1 miljoen
hogere onderhouds-uitgaven
€ 1,5 miljoen.
Per saldo dus geen resultaat. Daarnaast zijn we wel in staat geweest het totaal van de uitgaven van
personeel en bedrijfslasten niet te laten stijgen.
Uit onderstaande figuur valt op te maken dat in 2015 12% (2014 14%) aan financieringslasten werd
uitgegeven en dat 32% (2014 30%) resteerde voor investeringen, aflossingen en vermogensgroei.

besteding huuropbrengsten pereuro in 2015

• restant
• rentelasten
• heffingen overhed
• overige bedrijfs!asten
• onderhoudsiasten
• personeetskosten

Treasury
De treasuryactiviteiten zorgen ervoor dat zowel de lange- als de korte termijnfinanciering van
WoningbedrijfVelsen verzekerd is binnen aanvaardbare risicogrenzen en tegen zo Iaag mogelijke
kosten. Wij hebben in 2015 geen nieuwe financieringen hoeven aan te trekken, omdat onze liquide
middelen vanuit 2014 nog ruim waren. Wells er een rente herziening geweest.
Het WSW baseert zich bij de bepaling van de financieringsruimte op de verwachte kasstromen. Om
voldoende zekerheid te hebben over het verloop van de kasstromen wordt bij de bepaling van het
faciliteringsvolume ook de rente en aflossing betrokken. Hiertoe worden de ratio’s Interest Covera€
Rate (ICR) en de Debt Service Coverage Rate (DSCR) bepaald. Woningbedrijf Velsen voldoet zo
eind 2015 als in de financiële meerjarenbegroting 2016-2025 aan de WSW normen.
I’,’,
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Vanaf 2014 hanteert het WSW een risicobeoordelingsmodel en bepaalt daarbij jaarlijks een
borgingsplafond. Op 20 juli 2015 hebben wij een borgbaarheidsverklaring ontvangen waarin het WSW
verklaart dat WoningbedrijfVelsen, op basis van jaarverslag 2013 en prognosegegevens 2014,
voldoet aan de eisen. Het borgingsplafond is daarom vastgesteld op basis van onze
flnancierinisbehoefte.
-

—

-

-

€ 127.363.000

€ 139.662.000

2017
€ 165.757.000

Risicomanagement
In 2015 hebben we de monitoring van de projecten doorgezet. Elk tertiaal worden de risico’s van
projecten uitgedrukt in een risico eenheid. Dit wordt door het management besptoken en opgenomen
in de tertiaalrapportage. De risicomonitor projecten is uitgebreid met zogenaamde kwalitatieve risico’s.
In onze definitie zijn dit risico’s die in de omgeving van projecten kunnen optreden, lastig
kwalificeerbaar zijn, maar wel van invloed zijn op de voortgang en inhoud van het project.
In 2015 hadden wij willen rapporteren over de risico’s van de belangrijkste activiteiten en strategische
doelstellingen. Dit is niet gelukt. Wij gaan dit in 2016 alsnog doen.
Eigen vermogen, solvabiliteits- en continuIteitsoordeel
Het eigen vermogen bedraagt op basis van de bedrijfswaarde per ultimo 2015 € 169,1 mm. Dit is een
stijging van € 4,2 mln. ten opzichte van 2014. De bijbehorende solvabiliteit bedraagt 50,0% (49,7%
eind 2014).
De Toezichtbrief 2015 van 19 oktober 2015 van de Autoriteit won ingcorporaties en de oordeelbrief
over het verslagjaar 2014 van 27 november2015 van het Ministerie van Infrastructuuren Milieu waren
positief.
Resultaat 2015
In 2015 is een winst geboekt van € 8,6 mln. (2014: -I- € 27,7 mm.).
De consequenties met betrekking tot de voorlopige vennootschapsbelasting zijn in 2015 opgenomen.
Ontwikkelingen solvabiliteit, liquiditeiten balansposten in 2015

Scenario’s en strategie
Naast een meerjarenbegroting hebben we meerdere scenario’s doorberekend. Wanneer minder
woningen worden verkocht of geen acquisitie wordt uitgevoerd, heeft dit direct gevolgen voor de
ontwikkeling van de solvabiliteit. Daarnaast heeft de economische ontwikkeling invloed op de
realiseerbaarheid van de strategische doelstellingen rondom bijvoorbeeld ‘beheerste groei’. Bij grote
krimp van het aantal won ingen zijn er bijvoorbeeld ook gevolgen voor de omvang van de
werkorganisatie. Dit maakt duidelijk dat Woningbedrijf Velsen keuzes moet maken hoe zij omgaat met
haar bestaande en nieuw woningbezit in relatie tot haar missie en visie.
Verwezen wordt naar de Toelichting op de Balans onderdeel 1. Sociaal vastgoed in exploitatie’
ad. schattingen’ waar een aantai scenario’s nader zijn uitgewerkt.
Direct rendement
Een direct rendement onder de vermogenskostenvoet (aangeduid als WACC) betekent interen op ons
vermogen. We maken dan onvoldoende rendement om de inflatie op het eigen vermogen en de rente
op het vreemd vermogen goed te maken. De WACC op bedrijfswaarde over 2015 bedraagt 2,4%
(2014: 2,4%). Het uitgangspunt dat het direct rendement hoger moet zijn als de WACC, is hiermee
.:.
Tht i&
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Bij de vastgoedsturing wordt ook gekeken naar de Loan to Value en de interest dekkingsratio. fl /
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Loan to Va/tie
De loan to value (LTV) geeft aan welk deel van de vastgoedwaarde van het woningbezit extern is
gefinancierd. Per ultimo 2015 bedraagt de loan to value 46,0% (2014: 42,1%). In 2015 is in
verhouding dus de netto schuldpositie meet afgenomen dan de waarde over het vastgoed. De
benchmark geeft een kritieke grens (vuistregel) aan van 75%. Daar blijven we dus ruim onder.
Interessant is de verhouding tussen de Loan to Value en de ICR. Hoe meet financiering hoe hoger de
Loan tot Value en daarmee de druk op de ICR. De ICR geeft namelijk de verhouding weer tussen de
operationele kasstroom en de te betalen financieringsrente. In onderstaande grafiek is af te lezen dat
we eind 2015 een gezonde verhouding hebben, maar dat deze door de geprognotiseerde
herstructurerings-projecten (2016-2020) wel onder druk staat. Door de kasstroomoverzichten te blijven
analyseren kunnen we echter tijdig bijsturen.

verhouding tussen Loan to Value en ICR

verhouding tussen Loan tot Value en ICR
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Uit de grafiek va/top te maken dat de LTV ruim onder de 60% bhjft.
Interest dekkingsratio
De interest dekkingsratio geeft aan in hoeverre wij in staat zijn om vanuit de exploitatie
van het bestaande bezit onze rente op externe financiering te betalen. De interest
dekkingsratio per ultimo 2015 bedraagt 3,51 (2014: 3,06). De benchmark geeft hier een
norm bed rag van 1,40. De stijging wordt veroorzaakt door een hogere operationele
kasstroom en een hogere aflossing ten opzichte van 2014.
Als de ratio gecorrigeerd wordt conform het WSW Risico Score Model stijgt de interest
dekkingsratio van 1,78 (eind 2014) naar 2,75 eind 2015.

Leningenportefeuille / duration
De gemiddelde duration van de Ieningenportefeuille per ultimo 2015 bedraagtlo,84jaar
(2014: 9,94 jaar). Het gewogen gemiddelde rentepercentage van onze
leningenportefeuille bedraagt4,273% (2014: 4,578%). In 2015 hebben aflossingen
plaatsgevonden van bestaandeleningen vooreen bedrag vanE 12,2 miljoen. Erzijn
geen nieuwe leningen afgesloten. Wel waren er rente-conversies.
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Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde sociaal vastgoed (DAEB) was in 2015 € 246,4 mm. en in 2014 € 260,3 mm. Een
afname in 2015 derhalve van € 13,9 miljoen. De belangtijkste wijzigingen betteffen de aanpassing van
de huurverhogingen, de onderhoudsuitgaven en het niet meet inrekenen van de integratieheffing
(afschaffing) bij de restwaarde. Voor de analyse van de onderdelen wotdt verwezen naat de
Toelichting op de Balans onderdeel ‘1. Sociaal vastgoed in exploitatie’ ad. ‘analyse stijging/daling
bedrijfswaarde’ De uitkomsten van de bedrijfswaarde spelen, naast de cash flow ontwikkeling, een
belangrijkere rol bij toekomstige investeringsbeslissingen.
WOZ. waarden
De WOZ-waarden zijn als volgt:

2015

-

DAEB
Niet-DAEB

€ 781,1 mln.
€ 54,9 mm.

2014
€ 822,4 mm.
€ 42,5 mm.

Marktwaarde
In 2015 is de marktwaarde in verhuurde staat bepaald voor ons sociaal en commercieel vastgoed.
Hierbij heeft de taxateur een zogenaamde aannemelijkheidsverklaring afgeven voor een deel van het
bezit. Elk jaar wordt 1/3 van ons bezitgetaxeerd. Over dejaarrekenfng 2016 zullen we een
stelselwijzigfng doorvoeren naar waatdering tegen marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde
van het totale bezit bedraagt eind 2015 afgerond € 665.844.000 (€ 561.833.000 eind 2014). Dit is
ongeveer 79% (68% in 2014) van de WOZ waarde. Landelijk ligt het percentage tussen 68% en 72%.
Verbindingen
Ultimo 2015 zijn er geen verbindingen.
Zorginstelfingen

WoningbedrijfVelsen heeft in verhouding veel zorgvastgoed. Dit heeft in 2014 geleid tot aanvullende
vragen vanuit bet CFV. In 2015 heeft CFV aangegeven dat de vragen voldoende waren beantwoord
en verder onderzoek niet nodig was.
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BBSH-tabel 2015— toewijzing naar inkomen volgens parameters Rijksoverheid
De definitie van Iaag en hoog inkomen is per 31 december 2015 (bijlage E BBSH)
Ieeftijd

inkomen

<65

EU-Laag

eenpersoonshuishouden
=<

€21950

=<

€29800

EU-Haag

>

€ 21.950< € 34.911

>

€ 29.800

<

€ 34.911

Midden

>

€ 34.911

>

€ 34.911

<

€44658

Haag
EU-Laag

65+

Twee- of meerpersoonshuishoudens

<

€44,658

>

€ 44.658

>

€ 44.658

=<

€21,950

=<

€29825

EU-Haag

>

€21,950

<

Midden

>

€ 34.911

=<

Haag

>

€34911

>

€ 29.825

<

€ 34.911

€ 44.656

>

€ 34.911

<

€ 44.658

€44,658

>

€44658

Huurprijsklasse volgens BBSH (aftopping huurtoeslag)
Huurprijsklasse

1- en 2 persoonshuishouden

Goedkoop

<

3 of meerpersoonshuishouden

€ 403,06

<

€ 403,06

Betaalbaar

€ 403,06

<

€ 576,87

€ 403,06

Middelduur

€ 576,87

<

€71 0,68

€61 8,24< €71 0,68

Duur

>

€ 710,68

Eenpersoonshuishoudens Huurprijsklasse

>

<

€ 618,24

€ 710,68

Totaal

leeftijd

inkomen

goedkoop

<65

EU-Laag

6,03%

18,24%

EU-Haag

2,44%

Midden
Haag

betaalbaar middelduur

sociaal

duur

totaal

14,98%

39,25%

0,00%

39,25%

4,89%

3,26%

10,59%

0,16%

10,75%

0,00%

0,00%

0,98%

0,98%

0,16%

1,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,33%

0,33%

8,47%

23,13%

19,22%

50,81%

0,65%

51,47%

EU-Laag

1,14%

3,58%

1,14%

5,86%

0,16%

6,03%

EU-Haag

0,16%

1,63%

1,30%

3,09%

0,00%

3,09%

Midden

0,33%

0,49%

0,00%

081%

0,00%

0,81%

Hoog

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

Totaal 65+

1,63%

5,70%

2,44%

9,77%

0,16%

9,93%

Eindtotaal

10,10%

28,83%

21,66%

60,59%

0,81%

61,40%

duur

totaal

Totaal <65
65+

Tweepersoonshuishoudens H uurprijsklasse

Totaal

leeftijd

inkomen

goedkoop

betaalbaar

middelduur

<65

EU-Laag

0,33%

3,42%

7,82%

11,56%

0,00%

11,56%

EU-Haag

0,33%

1.63%

3,09%

5,05%

0,49%

5,54%

Midden

0,00%

0,33%

0,65%

0,98%

049%

1,47%

Haag

0,16%

0,00%

0,00%

0,16%

0,81%

0,98%

0,81%

5,37%

11,56%

17,75%

1,79%

19,54%

EU-Laag

0,00%

0,16%

0,33%

0,49%

0,00%

0,49%

EU-Haag

0,00%

0,00%

0,98%

0,98%

0,16%

1,14%

Midden

0,00%

0,16%

0,16%

0,33%

0,16%

0,49%

Haag

0 00%

0 00%

0 00%

0 00%

0 V0%

Totaal 65+

0,00%

0,33%

1,47%

1,79%

O3%

2,12%

Eindtotaal

0,81%

5,70%

13,03%

19,54%

2,112%

21,66%

Totaal

<

65

65+
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Huurprijsklasse

Ieeftijd

inkomen

goedkoop

betaalbaar

middelduur

<65

EU-Laag

0,00%

3,91%

9,12%

13,03%

0,00%

13,03%

EU-Hoog

0,00%

0,49%

1,14%

1,63%

0,00%

1,63%

Midden

0,00%

0,49%

0,49%

0,98%

0,49%

1,47%

Hoog

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,49%

0,49%

0,00%

4,89%

10,75%

15,64%

0,98%

16,61%

EU-Laag

0,00%

0,00%

0,33%

0,33%

0,00%

0,33%

EU-Hoog

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Midden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Hoog

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Totaal 65+

0,00%

0,00%

0,33%

0,33%

0,00%

0,33%

Eindtotaal

0,00%

4,89%

11,07%

15,96%

0,98%

16,94%

.

Totaal

<

65

65+

Totaal
sociaal

duur

totaal

Totaal

Huurprijsklasse

Totaal

Inkomen

goedkoop

betaalbaar

middelduur

EU-Laag

7,49%

29,32%

33,71%

70,52%

0,16%

70,68%

EU-Hoog

2,93%

8,63%

9,77%

21,34%

0,81%

22,15%

Midden

0,33%

1,47%

2,28%

4,07%

1,30%

5,37%

Hoog

0,16%

0,00%

0,00%

0,16%

1,63%

1,79%

Eindtotaal

10,91%

39,41%

45,77%

96,09%

3,91%

100,00%

Eenpersoonshuishoudens

Huurprijsklasse

leeftijd

inkomen

goedkoop

betaalbaar

middelduur

duur

totaal

<65

EU-Laag

37

112

92

241

EU-Hoog

15

30

20

65

1

66

6

6

1

7

0

2

2

sociaal

Hoog

65+

totaal

Totaal

Midden

Totaal <65

duur

sociaal

241

52

142

118

312

4

316

EU-Laag

7

22

7

36

1

37

EU-Hoog

1

10

8

19

19

Midden

2

3

5

5

0

0

Hoog
Totaal 65+

10

35

15

60

1

61

Eindtotaal

62

177

133

372

5

377
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Tweepersoonshuishoudens Huurprijsklasse

Totaal

Ieeftijd

inkomen

goedkoop

betaalbaar

middelduur

<65

EU-Laag

2

21

48

71

EU-Haag

2

10

19

31

3

34

2

4

6

3

9

1

5

6

11

120

Midden
Haag

1

Totaal<65

5
EU-Laag

65+

totaal
71

33

71

109

1

2

3

6

6

1

7

1

2

1

3

EU-Haag
Midden

duur

sociaal

1

Haag

3

0

0

Totaal 65+

0

2

9

11

2

13

Eindtotaal

5

35

80

120

13

133

Drie- en
meerpersoonshuishoudens
.

Ieeftijd

inkomen

<65

Huurprijsklasse
goedkoop

Totaal

betaalbaar

middelduur

EU-Laag

24

56

80

80

EU-Haag

3

7

10

10

Midden

3

3

6

3

9

0

3

3

66

96

6

102

2

2

2

EU-Haag

0

0

Midden

0

0

Haag

0

0

Haag
Totaal

<

65

65+

0

30

EU-Laag

duur

sociaal

totaal

TotaaI65+

0

0

2

2

0

2

Eindtotaal

0

30

68

98

6

104

Totaal

Huurprijsklasse

Inkomen

goedkoop

betaalbaar

middelduur

EU-Laag

46

180

207

433

1

434

EU-Haag

18

53

60

131

5

136

Midden

2

9

14

25

8

33

Haag

1

0

0

1

10

11

67

242

281

590

24

614

Eindtotaal

Totaal
duur

sociaal

totaal
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Versiag van de Raad van Commissarissen
Uit de zelfevaluatie van de Raad van Comm issarissen (RvC) kwam de wens naar voren te komen tot
een persoonlijker versiag van de RvC. Meet een toelichting en verantwoording op keuzen en
besluiten in 2015 dan een opsomming van gedane zaken. Voor u Iigt een dan ook een versiag wat
anders is opgesteld dan vootgaande jaren. Een persoonhijke beschouwende inleiding van de voorzitter
met een algemene terugblik hoort daatbij. Gezien recente ontwikkelingen begin ik echter dit keer met
een vooruitblik.
Vooruitbilk
Begin 2016 heeft de bestuutder, mevrouw Morsheim, te kennen gegeven de organisatie na 1,5jaarte
willen verlaten. Met haar is overeengekomen dat zij per 1 mei 2016 formeel uit dienst zal tteden. De
gevolgen van de gemaakte afspraken verantwoorden wi] in de jaarrekening 2016.
Tot in haar opvolging wordt voorzien, wotden de honneurs in eerste instantie waargenomen door de
plaatsvervangend directeur en een aangewezen lid van de RvC. In tweede instantie is de heer Van
ZijIl aangesteld als interim ditecteut bestuurder. Lopende projecten, afsptaken en activiteiten lopen
gewoon door. De komende periode start de RvC met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder.
WI] hopen dat de nieuwe bestuurder vanaf 2017 aan de slag kan.
BedrUfsvisie en ontwikkeiing organisatie

Vorig jaar schreven wij dat in 2015 een nieuwe strategische visie zou worden vastgesteld. Voor de
Raad van Commissarissen is deze visie de rode dtaad van 2015 gebleken. Met de bestuurder hebben
wij vanuit onze advies- en klankbordfunctie meerdere keren van gedachten gewisseld over de
strategie. Ook de komst van de nieuwe Woningwet en Governance Code zijn hierbij betrokken. Het
formuleren van de visie bleek weerbarstiger dan verwacht. Met de bestuurdet zijn afspraken gemaakt
over de aanstu ring van het beleidsontwikkelproces en de ontwikkeling van de organ isatie. Het
resultaat hiervan is dat begin 2016 de bedrijfsvisie en een bedrijfsjaarplan voor 2016 zijn vastgesteld.
Door het vertrek van twee managers is in de tweede helft van 2015 de samenstelling en omvang van
het Management Team veranderd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de topstructuur van
Woningbedrijf Velsen zal gaan worden. In afwachting daarvan worden door het achtergebleven
Management de aansturing van de betreffende afdelingen waargenomen. De, op andere plekken in
de organisatie, vrijgevallen functies zijn daarom vooraisnog niet ingevuld.
Woningwet en Governance Code
Met de nieuwe woningwet is het werkterrein van corporaties aangescherpt. Hoewel de breedte van het
werkterrein is beperkt, is de opgave des te meer cm voldoende voorraad betaalbaar en beschikbaar te
houden. Het is een uitdaging cm te komen tot een doelmatige, efficlénte en klantgerichte organisatie
waarbij het rendement, zowel maatschappelijk als op het reguliere beheer van de voorraad, behaald
wordt en klanten en belanghebbenden tevreden zijn. Om dit vorm te geven hebben WI] tijdens
verdiepende bijeenkomsten, samen met de gemeente en Huurdersraad, stilgestaan bij de gevolgen
voor de volkshuisvesting in Velsen. Dit waren voor de RvC zinvolle en leerzame sessies.
Geconstateerd is dat de betaalbaarheid voor de doelgroep van onze corporatie een blijvend
aandachtspunt is. Reden voor de RvC cm begin 2016 ons verder te verdiepen in dit onderwerp.

De principes van good governance’, zoals verwoord in de nieuwe Governance Code, onderschrijven
wij. De code is voor ons geen afvinklijst. Het doorleven en actief bespreken van principes vindt onze
RvC belangrijk. Dat betekent voor ons meet dan het agenderen op een verdiepingsdag. Bij de
voordracht van een mogelijk nieuw lid is bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan bij de schijn van mogelijke
belangenverstrengeling. Hoewel de kandidaat over uitstekende kwaliteiten beschikte is, juist vanwege
de mogelijke schijn van belangenverstrengeling met overgegaan tot een verdere voordracht Juist
door hierover uitgebreid en met respect voor ieders argumenten met eIkat rFiet
gevoel van “good governance” van een woningcorporatie in de huidige ti d versterkt.
Ernst & Young Acco
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Risicomanagement
Risicomanagement wordt gezien als een van de kerntaken van de bestuurder en de RvC.
Woningbedrijf Velsen heeft, net als alle corporaties, te maken met (ffnanciële) risico’s. Het bestuur
heeft het risicomanagement random vastgoedprojecten goed georganiseerd en wiJ houden daar
toezicht op. Risicomanagement gaat echter verder dan harde beheersmaatregelen bij projecten. Het
gaat oak am de soft controls, het risicobesef en de moraal binnen de organ isatie.
Het was dan oak zinvol en leerzaam am in het najaar van 2015 samen met het bestuur en het
management stil te staan bij het risicomanagement. Een belangrijke conclusie van deze bijeenkomst
was het gevaar van doorgeslagen risicomijdend gedrag.
Zo’n verkram ping vormt het grootste risico. Wij zullen daarom op een pragmatische wijze moeten
omgaan met beheersing van risico’s am onze doelstellingen voortvarend waar’ te kunnen blijven
maken. De organisatie pakt dit in 2016 verder op en gaat, in lijn met de nieuwe bedrijfsvisie, het
risicomanagement verder vorm geven zodat het natuurlijk gaat aanvoelen en dus niet als een Iijst met
mogelijke ‘zeurpunten’ wat mis kan gaan.
Tot slot
Woningbedrijf Velsen is een solide organisatie met prafessionele medewerkers. Zij staat voor een
grate volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen. 1k spreek de wens uit dat wij ditjaar een
nieuwe bestuurder kunnen benoemen die de komende jaten richting geeft aan deze opgave.
Cees Spijkers
Voorzitter RvC
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1. Over besturen en toezicht houden
WoningbedrijfVelsen is een stichting. Zij kent een eenhoofdig bestuur en een Raad van
Commissarissen. In de statuten is geregeld wat de taken en bevoegdheden zijn. In dit hoofdstuk wordt
het actuele kader geschetst waarbinnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbedrijf
Velsen opereert.
1.7

Visie op toezicht en toetsing
Najaar 2015 is de visie op besturen en toezicht door ons opgesteld. Deze visie staat op de website en
wordt hierna verder beschreven.

De RvC is van mening dat Woningbedrijf Velsen als woningcotporatie staat voor het huisvesten van
huishoudens met inkomen onder de 35.739 euro (inkomensgrens, prijspeil 1 januari 2016) en voor
kwetsbare groepen. De zorg voor een Ieefbare omgeving hoort daarbij. Won ingcorporaties zijn
maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke
opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren. Vanuit dit gezichtspunt heeft de RvC haar visie op
toezicht en besturen.
Toezicht
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken bij de corporatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke
doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in het
ondernemingsplan. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van
de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken
belanghebbenden, primair de (toekomstige) bewoners en de gemeente.
Doelstelling van het interne toezicht is om de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te
houden. De RvC staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met taad terzijde.
Bij het toezicht is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting leidend en worden de
Aedescode en de Governancecode woningcorporaties 2015 onderschreven.
Besttiur
De directeur bestuurder in 2015 is mevrouw T. Morsheim (1967). Zij is in 2014 voor een periode van
vierjaar aangesteld. Er is een bestuursreglement dat dient tet aanvulling op de regels en voorschriften
die op het bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en/of statuten.
Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Het werkt vanuit een heldere missie en een
toekomstgerichte visie. Het formuleert op basis hiervan de doelstellingen en heeft de
verantwoordelijkheid deze te realiseren. Het bestuur zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en
ziet toe op de uitvoering hiervan. Het is verantwoordelijk voor de resultaten.
Woningbedrijf Velsen is een maatschappelijke organisatie. Het bestuur betrekt de primaire
belanghouders; de (toekomstige) huurders en de gemeente actief bij de beleidsvormfng en -uitvoering
daarvan. Het stelt zich daarbij toegankelijk op. Daarnaast heeft het bestuur oog voor overige,
maatschappelijke belangen.
Het bestuur opereert transparant en Iegt verantwoording af over haar handelen. Het schept
voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht. Het handhaaft de governancestructuur en
leeft de principes van goed bestuur na.
Het bestuur gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Het waarborgt
een gezonde financiele positie zodat de continulteit van de organisatie en haar missie op lange termijn
verzekerd is.
Het bestuur richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige
bedrijfsvoering. Het zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobe eersings- en cRntro e
systemen. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkge ¶scIa2p toe.
LLP
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Legitimatie en verantwoording
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten en wet- en regelgeving zijn
beschreven. De werkwijze van de RvC staat in het reglement RvC welke op de website staat van de
woningcorporatie. De RvC heeft een audit-, remuneratie en, indien aan de orde, een
selectiecommissie. Deze commissies werken op basis van een eigen reglement. De commissies
adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming
van de RvC voor. Dit Iaat onverlet de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de
RvC. Voor bijzondere projecten of aangelegenheden wordt in voorkomende gevallen

een tijdelijke

commissie samengesteld of individuele eden aangewezen om dit samen met de organisatie op te
pakken.

ssien2O1 •1vrantwoordin.
Auditcommissie
Vaste commissie
2 leden

Financiële aangelegenheden uit de Governance Code, de (financiele) organisatie, de interne
risicobeheersings- en controlesystemen, de beoordeling flnanciele documenten en
investeringsbesluiten.
Overleg met de accountant.

Remuneratiecommissie
Vaste commissie

Werkgevers aangelegenheden zoals het bezoldigings- en beloningsbeleid voor bestuur en RvC
en de plannings-, functionerings- en beoordelingscyclus met de bestuurder.

2 eden
Selectiecommissie RvC
Tijdelijke commissie

Werving en selectie van leden van de RvC; opstellen van het profiel tot en met het doen van
voorstellen tt (her)benoemingen

2 eden
Aanspreekpunt Governance

Governance aangelegenheden zoals de implementatie van de Code, de aanpassing van de

Code

statuten en reglementen

Tijdelijk, 1 lid
Om toezicht te houden hebben wij een toezichtkader.
-

-

-

-

Dit

bestaat uit:

de wet- en regelgeving als de Won ingwet en de Governance Code;
de formele documenten als statuten en reglementen;
de strategisChe documenten als de bedrijfsvisie en het strategisCh voorraadbeleid;
de kaders voor verdere beheersing als de begroting, het investeringsstatuut en het
treasu rystatu Ut.

let identflcatie
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Exterr

i

Woningwet

toezcht kader

Statuten

Governance Code

Reglementen
Reglement RvC
Bestuursreglement
Reglement Auditcommissie
Reglement Selectiecommissie
ReglementRemuneratiecommissie
Reglement voordracht
vertrouwenscommissaris
Reglement voordracht
huurderscommissaris

Bedrijfsvisie

Financiele begroting en
Meeriarennlan

Strategisch Voorraadbeleid
huurprijsbeleid
Verkoopbeleid
Duurzaamheidsbeleid
Financiele Sturing
Onderhoudsbeleid

Investeringsstatuut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aedescode

Profielschets

Bedrijfsjaarplan

Treasuryjaarplan

Treasurystatuut

Prestatieafspraken

]aarrapportage integriteit

Financieel reglement

Belanghoudersoverzicht

Organisatie- en formatieplan 6

lntegriteitscode en
klokkenluidersregeling

1.2

Governance Code 2015

Mel 2015 is de nieuwe Governance Code van kracht geworden. Zoals eerder aangegeven
onderschrijven wij de code en de daarin opgenomen principes. Voor ons is de code geen afvinklijst
van acties die worden uitgevoerd of documenten die aanwezig moeten zijn. Het is een
vanzelfsprekendheid dat we transparant opereren en verantwoording afleggen over de wijze waarop
wij toezicht houden.
De Governance Code is besproken en doorleefd tijdens een verdiepingsdag van de RvC. Doel was
met elkaar te dieper in te gaan op wat ‘good governance’ anno 2015 bij een woningcorporatie
betekent.
De Code is vanaf zomer 2015 door de organfsatie en de RvC geImplementeerd en wordt uitgewerkt in
verschillende documenten. De formele wijziging van de statuten en nadere uitwerking van de code in
reglementen krijgt zijn formele beslag in 2016.

tnt1fte

6 Onderdeel van de organisatieonikkeIing, tot op heden opgenomen in de jaarIijkrtin
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2. Verslag van de toezichthoudende rol
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken bij de corporatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke
doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in het
ondernemingsplan. In het verslagjaar heeft de focus van het taezicht gelegen op de ontwikkeling van
de bedrijfsvisie in combinatie met de ontwikkeling van de organisatie.
2.1 Toezicht op strategie

In het verslagjaar heeft de RvC meerdere momenten stilgestaan bij het belang van een heldere
strategische visie en koers van de corporatie. De bestuurder is geadviseerd am niet alle externe
ontwikkelingen te koppelen aan de nieuwe bed rijfsvisie omdat dan de dorlooptijd te lang wordt en de
vaart uit processen gaat. Naast de bedrijfsvisie zijn oak de prestatieafspraken aan de orde geweest.
De RvC ziet het belang van een goed visiedacument als toetsingskader voor beleidsvoorstellen vanuit
het bestuur. Tijdens vecdiepingsdagen is met de bestuurder van gedachten gewisseld over de
strategie welke het beste aansluit bij de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de
gemeente Velsen. Deze strategische besprekingen vindt de RvC belangrijk omdat het houden van
toezicht en het dienen van maatschappelijke belangen alleen verantwoord kan plaatsvinden als de
koers geheel door de RvC en het bestuur wordt onderschreven.
BedrUfsvisie

Eind 2015 zijn de hoofdlijnen van de visie besproken. De RvC kan zich vinden in de hoofdlijnen van
de koers. De verdere uitwerking heeft zijn beslag gekregen in de goedkeuring van de bedrijfsvisie
(februari 2016).
Prestatieafspraken

De bestuurder heeft over de prestatieafspraken met de gemeente Velsen en collega corporaties
meerdere keren de RvC geInformeerd. Wij zijn verheugd te constateren dat de afspraken na 2,5 jaar
tot stand zijn gekomen en aansluiten bij de koers van Woningbedrijf Velsen. De nieuwe afspraken
lopen tot eind 2016. Wij adviseren daarom betrokkenen spoedig am tafel te gaan am afspraken voor
daarna te formuleren.
Hernieuwde Woningwet

De RvC heeft zich georienteerd op de gevolgen van de hernieuwde Waningwet voor de Governance
en met name het interne toezicht. De Won ingwet trad halverwege het verslagjaar in werking. De RvC
heeft met de bestuurder gespraken aver de invoering van de wet en de planning van
overgangsmaatregelen. In vervoig hierop heeft de RvC haar goedkeuring gegeven aan het
investeringsstatuut, het Treasurystatuut, het document Financiële sturing. In 2016 warden de statuten,
de scheiding daeb-/niet daeb en het financiele reglement geagendeerd. In vervolg op het passend
toewijzen wordt het streefhuurbeleid van de corporatie aangepast en verdiepen wij ans op de
betaalbaarheid van het wonen voor de doelgroep van onze corporatie.

2.2 Toezicht op Financiën en operationele prestaties

Bij het toezicht op de financiën en operationele prestaties hebben de auditcommissie en de
accountant een rol.
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Auditcommissie
De auditcommissie vergadert voor een reguliere RvC vergadering en bespreekt financiele zaken,
waaronder investetingen in de voorraad. Bij het overleg zijn de bestuurder en betrokken managers
aanwezig. In 2015 heeft de auditcommissie vijf keer vergaderd. Conform het reglement vergadert de
auditcommissie een keer per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder met de accountant.
Onderwerp tijdens dit gesprek is de aanpak van de interim controle. Tegelijk steit de auditcommissie,
indien wenselijk, nog aanvullende vragen. In 2015 is gevraagd aandachtte besteden aan
informatieveiligheid en systemen. Daarnaast is de vraag gesteld hoe de controlecultuur is bij
Woningbedrijf Velsen. Durven medewerkers kritisch te zijn en zaken aan de orde te steilen. Begin
2016 worden de uitkomsten van de interim controle besproken met de organisatie en de RvC.
Financiele con tinuiteit
Woningbedrijf Velsen is een solide organisatie en zij voldoet ruimschots aan de externe en algemene
toezicht eisen voor vermogen en kasstromen als het gaat om solvabiliteit, continuIteit,
rentedekkingsgraad, loan to value en de Debt Service Coverage Ratio. De corporatie voert een actief
en professioneel financieel beleid wat ock blijkt uit de bestuursbesluiten welke zijn voorgelegd aan de
RvC. De RvC heeft waardering voor de wijze waarop dit vorm wordt gegeven maar constateert, net
als de visitatiecommissie, dat de corporatie behoudend lijkt ten aanzien van investeringen wat, in
combinatie met de sterke focus op financiele continuIteit, Ieidt tot een sterke vermogenspositie. Voor
de goedkeuring van bestuursbesluiten beoordelen wij of voldaan wordt aan de gestelde interne en
externe normen en wordt het gesprek gevoerd wanneer, ook bij doorgerekende scenario’s, normen
niet gehaald worden. Belangrijk vonden wij de doorrekening van investeringen na 2020 welke niet
waren opgenomen in de meerjarenprognose. Doorrekening van fictieve projecten maakt duidelijke dat
de corporatie ook de komende jaren haar financiële continulteit kan waarborgen. Aandachtspunt voor
de RvC is ook de betaalbaarheid van het wonen voor onze doelgroep. Zo is goedkeuring gegeven aan
het besluit tot een lagere huurverhoging voor deze groep huurders. In 2015 zijn aile bestuursbesluiten
van de bestuurdet, na bespreking in de auditcommissie, goedgekeurd door de RvC.
Goedkeuring bestuursbesluiten financiëe
continuiteit 2015
Huurprijs en verkoopbeleid

Goedkeuring Streefhuurbeleid, jaarlijkse huurverhoging juli 2015 en verkoopbeleid

Jaardocumenten

sluiten aan bij de portefeuilledoelstellingen ult SVB en zijn verwerkt in begroting 2015
Goedkeuring jaarverslag, rekening en decharge bestuurder over gevoerde beleid

Begroting 2016

Goedkeuring uitgangspunten en begroting 2016 en meerjarenprognose

Documenten toezichtskader

Goedkeuring documenten financiële sturing
investeringsstatuut, Treasurystatuut

-

In vesteringen
Net als de visitatiecommissie constateren wij de grote opgave in het werkgebied, met name ook in de
bestaande voorraad. Wij zien dat projecten door de corporatie met daadkracht worden opgepakt. In
2015 is de aanpak van de bestaande voorraad in voile gang. Projecten worden voorbereid, uitgevoerd
en opgeleverd. Conform het investeringsstatuut worden investerings- en uitvoeringsbesluiten ter
goedkeuring aan de RvC voorgelegd. De besluiten worden door ons getoetst aan de strategische
kaders uit de bedrijfsvisie en het Strategisch Voorraadbeleid. Wij stellen ons de vraag of de
investering in verhouding staat met de marktwaarde van het onroerend goed en of de risico’s
beheersbaar zijn. Naast herstructureringsprojecten zijn in 2015 00k de eerste investeringsprojecten
in Energie & Duutzaamheid voorgeIegd. in 2015 zijn aile bestuursbesiuiten van de bestuurder, na
bespreking in de auditcommissie oedgekeurd door de RvC.
edkeuring investeringeTisWeIuiten
Investeringsbesluiten

Toelichting
Goedkeuring investeringen Noostraat Noord, Lange Nieuwstraat, CV vervanging bij
zittende huurders. E&D Maasstraat, PLeiadenpIantrio.nweg 1 hp

LanQe Nieuwstraat
Vastgoedtransacties

Goedkeuring grondruilen ten behoeve van het project Het Nieuw Vroegerp+ de/
verkoop van verpleeghoud Oud Velserduin in Driehuis, het verlenen van er)1/’
opstalrechtaan de Schulpweg (Velsen Noord)
.‘tantsLL
I E
‘-‘
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2.3 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties

De corporatie moet actief en adequaat invulling geven aan de volkshuisvestelijke opgave in de
gemeente Velsen. We weten dat deze zich primair concentreert op de hersttucturering en verbetering
van de bestaande voorraad. De aanpak hiervoor en de activiteiten op dit viak zien wij terug bij de
vorige paragraaf.
Visitatie
Begin 2015 hebben wij de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie ontvangen. De visitatie betrof
dejaten 201 0-2014. In deze periode was de heer Kuné de directeur/bestuurder. De Raad van
Commissarissen herkent zich in het visitatierapport en complimenteert Woningbedrijf Velsen met het
behaalde resultaat wat op een aantal onderdelen hoger scoort dan het gemiddelde uit de sector. Uit
het rapport blijkt dat vooral de Iaatste jaren een grote vootuitgang is geboekt in de prestaties.
WoningbedrijfVelsen zit evident op hetjuiste spoor, is goed op orde en financieel gezond! De
afgelopen jaren is er veel bereikt. De uitgangspositie om de komende jaren een forse bijdrage te
leveren aan de volkshuisvestelijke uitdagingen in de gemeente Velsen is zonder meet goed te
noemen.

De adviezen van de visitatiecommissie hebben wij tet harte genomen. Zo is het formuleren van een
lange termijnvisie op de volkshuisvestelijke kerntaak in ons werkgebied verwoord in de nieuwe
bedrijfsvisie en komt deze terug in de prestatieafsptaken met de gemeente. De belanghebbenden zijn
door ons bettokken bij het opstellen van de bed rijfsvisie. De komende jaren willen wij de
betrokkenheid met belanghebbenden verder vormgeven. Hierin zien wij niet alleen een rol voor de
bestuurder maar cok voor de leden van de RvC.
Volkshtusvestingsverslag

In bijzijn van de accountant hebben wij hetVolkshuisvestingsverslag besptoken en geconstateerd dat
de corporatie voldoet aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties waar het gaat om de
huisvesting van de primaire- en bijzondere doelgroepen en de kwaliteit van woningen en het
woningbeheer.
Wonen en Zorg
Ketndossiet in 2015 betrof de wijze waarop Woningbedrijf Velsen met de huurder van
woonzorginstellingen, Zorgbalans, in gesprek is over de wijze waarop de gevolgen van de
vermindering van de AWBZ worden opgevangen. Belangrijk is te onderkennen dat iedet zijn elgen
verantwoordelijkheid heeft welke voortvloeit uit het huurcontract. In vervoig op het experiment waarbij
eenheden als zelfstandig worden verhuurd hebben wij afspraken gemaakt over een tijdelijke
huurkorting. Daarnaast staan wij positief tegenover onderzoeken om andere doelgroepen te
huisvesten. Wij zijn wel van mening dat wanneet elders nieuwbouw met nieuwe zorgeenheden wordt
gerealiseerd en gehuurd door Zorgbalans, deze verrekend moet worden met de opgave welke in de
bestaande voorzieningen moet worden opgevangen.
Klachtenafhandeling
Jaarlijks bespreekt de RvC hetjaarverslag van de geschillencommissie. Een van de conclusies uit dit
jaarverslag is dat het aantal klachten over de ingehuurde onderhoudspartijen tot nul is gereduceerd.
Wij vinden dat positief en concluderen dat daarmee een argument om het onderhoud niet out te
sourcen is komen te vervallen.
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2.4 Toezicht op dialoog met belanghebbenden

De visitatiecommissie heeft geadviseerd de betrokkenheid van belanghebbenden te verbeteren en
hun meer te bettekken bij het werk van de corporatie. Dit sluit aan bij de versterking van de positie van
de huurders en gemeente en wij delen de constatering. Voorjaar 2015 hebben wij daartoe voorgesteld
een verdiepende bijeenkomst op locatie bi] een belanghebbende, zijnde de gemeente Velsen, te
organiseren en hiermee van gedachten te wisselen over de volkshuisvesting in de gemeente.
Daarnaast zien wij toe hoe de bestuurder vorm geeft aan de dialoog met de belanghebbenden en of
de belanghebbende partijen worden betrokken bij het beleid van de cotpotatie. In 2015 hebben wij
vastgesteld dat het overleg gemoderniseerd kan worden. Er is op toegezien dat hierover in de
bedrijfsvisie zinsneden zijn opgenomen en of dit ook als resultaat in het bedrijfsjaatplan 2016 staat.
Door het vertrek van de bestuurder zal dit echter vooraisnog geen vorm krijgen. Wel worden de
reguliere overleggen met belanghebbenden voortgezet en de relatienieuwsbrieven verstuurd.
2.5 Toezicht op risicobeheersing

Zoals ook in de inleiding aangegeven wordt risicomanagement gezien als een van de kerntaken van
de bestuurder en de RvC. Woningbedrijf Velsen heeft, net als alle corpotaties, te maken met
(financiële) risico’s. Het bestuur heeft het risicomanagement rondom vastgoedprojecten goed
georganiseerd en wij houden daar toezicht op. Daarnaast wordt tweejaarlijks een bedrijfsbrede risico
inventarisatie gehouden. Risicomanagement gaat echter verder dan harde beheersmaatregelen en
inventarisaties. Het gaat ook om de soft controls, het risicobesef en de moraal binnen de
organisatie.
Conclusie van de verdiepingsdag, waar we met het management en het bestuur hebben stil gestaan
bij risicomanagement, is het gevaar van risicomijdend gedrag. Ook dat is een risico. In 2016 wordt het
risicomanagement opgepakt. Uiteraard wordt dit risico hierbij meegenomen
2.6 Externe accountant
Woningbedrijf Velsen werkt samen met het accountantskantoor Ernst & Young. Jaarlijks wordt de
accountant opdracht gegeven voor de werkzaamheden. De periode van achtjaar loopt in 2018 af. In
vervoig op de evaluatie in 2014 is gesproken over mogelijke fasering in de overdracht dan wel de
mogelijkheid van persoon te wisselen. Aanvullende werkzaamheden behoeven de goedkeuring van
het bestuur, na overleg met de RvC.

2.7 Conclusies toezichthoudende rol

In vervolg op alle schandalen die de sector hebben geplaagd zien wij onze toezichthoudende rol
veranderen. Wij bevinden ons in voortdurende spanning tussen toezicht houden op afstand en
betrokkenheid. Telkens opnieuw moeten we hierin de balans zoeken. Als basishouding is een
vertrouwensrelatie tussen de toezichthouder en het bestuur daarom een vereiste. Dit is echter geen
vrijblijvend vertrouwen. In de praktijk moeten beide partijen, zowel de bestuurder als de RvC, dit
opbouwen en behouden, met respect voor beide posities. Het is de kunst de juiste vragen te stellen en
onderling de dialoog te voeren.
Verder realiseren wij ons dat het toezicht niet alleen ligt op de financiele continuiteit van de corporatie
maar steeds meer evenwicht moet zijn met de volkshuisvestelijke en maatschappelijke continulteit. In
2016 bezien wij daartoe de mogelijkheden die er zijn door (onderdelen van) het driekamermodel te
introduceren.
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Verslag van de werkgeversrol

De RvC benoemt het bestuur en beoordeelt het functioneren. Het functioneten van het bestuur wordt
beoordeeld in relatie tot het functioneren van de corporatie. De centrale vraag is; Wat is er nodig voor
de organisatie. Er is tussen de RvC en het bestuur geen sprake van een gezagsverhouding in
arbeidsrechtelijke zin. Niettemin heeft de RvC een werkgeversrol’.
3.1 Invulling werkgeversrol voor bestuur
De bestuurder, mevrouw T. Morsheim (1967), is per 1 juli 2014 voor een petiode van vierjaar

aangesteld. Er is een bestuursreglement dat dient ter aanvulling OP regels en voorschriften die op het
bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten.
Functioneren en beoordelen
Ook in de relatie tussen RvC en bestuurder is sprake van een functionerings- en beoordelingscyclus.
De remuneratiecommissie heeft daartoe in 2015 meerdere reguliere gesprekken met de bestuurder
gevoerd. Tijdens deze gesprekken zijn afspraken gemaakt over te behalen resultaten, zaken die goed
gaan dan wel verbetering behoeven en de gewenste ondersteuning daarbij.
WI] willen onze werkgeversrol graag goed, passend bij de nieuwe Governance Code en de
Woningwet, invullen. De jaarlijkse beoordeling van de bestuurder wilden wij niet alleen baseren op
onze eigen ervaringen. Het werk van een directeur / bestuurder houdt immers meer in dan wat direct
zichtbaar is voor de RvC. In goed overleg is daarom, bij wijze van proef, besloten het functioneren van
de bestuurder mede aan de hand van de methodiek 360 graden feedback’ te evalueren. Dit is een
manier om ook de mening van mensen in de directe (werk)omgeving gestructureerd te betrekken in
het opbouwen van een beeld van het functioneren van een functionaris.
Begin 2016 zijn de resultaten van de 360 graden feedback’ in een gezamenlijk overleg besproken.
De bestuurder heeft de gelegenheid gehad om op de resultaten te reageren. Er zijn vervolgens
afspraken gemaakt over de aandachtspunten welke uit de evaluatie kwamen.
De bestuurder heeft inmiddels te kennen gegeven de organ isatie te willen verlaten. In goed overleg
zijn afspraken over haar vertrek gemaakt. De financiele afwikkeling wordt verantwoord in de
jaarrekening 2016. In navolging op het vertrek is een interim directeur / bestuurder aangetrokken en
starten wij met de werving van een nieuwe directeur / bestuurder.
Beloningskader en beloning
De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders is leidend voor
de beloningsafspraken met de bestuurder. De beloning past binnen de kaders van de Wet Normering
Topinkomens, zie onderstaand kader. Mevrouw Morsheim heeft een leaseauto ter beschikking met
werkgeverslasten ter hoogte van € 1.698 per maand. Er zijn geen aanvullende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

1

I Vergoedingen

Totaal vast
inkomen

Variabel Inkomen Pensloenkosten

werkaersIasten

2014 (1-1 / 30-6)
Heer Kuné

€ 67.970

n.v.t.

€ 15.639

€ 3.132

€ 86.741

2014 (1-7/31-12)

€ 55.818

n.v.t.

€ 12.657

€ 1.420

€ 69.869

€ 112.352

n.v.t.

€21584

€ 2.319

€ 136.255

Jaar

Mevrouw Morsheim
2015
Mevrouw Morsheim
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3.2 Organisatiecultuur en integriteit

De bestuurder heeft in 2015 meerdere keren de RvC geInformeerd over de cultuur bij Woningbedrijf
Velsen. Zomer 2015 is bij de medewerkers informatie ‘opgehaald’ over de organisatie.
Geconcludeerd is dat het bedrijf goed presteert; het is een beheerorganisatie en loopt goed.
Uiteraard zijn er punten voor verbetering vatbaar. Zo zijn de medewerkers kritisch over het
functioneren van het management. De bestuurder meidde dat er sprake is van een gesloten en
vermijdende cultuur. De bestuurder heeft de aandachtspunten meegenomen in de
organisatieontwikkeling. Eind 2015 is aangegeven dat de eerste resultaten van de organisatie
meetbaar en voelbaar zijn. Zo hebben de afdelingen zeif, vanuit de concept bedrijtsvisie, de
afdelingsplannen opgesteld en is tijdens afdelingsconferenties met medewerkers onder andere
gesproken over open communicatie en het nemen van verantwoordelijkheid om zodoende goed
samen te werken.
De RvC realiseert zich dat met het vertrek van de bestuurder de organisatieontwikkeling niet tot
stilstand moet komen. Met management en interim bestuur wordt daarom gesproken over de wijze
waarop de ingezette ontwikkeling kan doorgaan.
Integriteit
De nota integriteit en de klokkenluidersregeling staan op de website van de corporatie. In vervoig op
de nieuwe code, de bedrijfsvisie en organisatieontwikkeling zijn wij van mening dat de nota integriteit
moet worden herijkt. Het is goed om met medewerkers het gesprek te voeren over normen en
waarden. Waarwij, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van onderhoudskosten, vragen
hebben over de achtergrond van de aanbesteding stellen wij deze vraag aan de bestuurder. Wij zien
het als onze verantwoordelijkheid de vraag te stellen of er sprake is van fraude
3.3 Conclusies werkgeversrol

De RvC heeft bij Wonfngbedrijf Velsen slechts’ één werknemer. Hier moet prudent mee om worden
gegaan. De consequenties van een niet functionerende bestuurder zijn groot en de RvC is ervoor
verantwoordelijk dat het bestuur adequaat functioneert. In 2015 hebben wij met name vanuit dit
oogpunt het overleg gevoerd met de bestuurder, toezicht gehouden en daar waar mogelijk
ondersteuning geboden en invulling gegeven aan de klankbordfunctie.
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4. Verslag vanuit de klankbordrol
Eén van de taken van de RvC is de signaal- en klankbordfunctie voor de bestuurder. Dit vraagt een
goed inleveringsvermogen van de commissarissen. Het gaat cm het bewaren van de juiste afstand en
overzicht kunnen hebben in de grote Iijnen zonder hierbij de noodzakelijke details ult het cog te
verliezen. In 2015 hebben wij vanuit onze klankbordrol met de bestuurder gesproken over de
strategische koers.
De RvC voerde niet alleen “grote’ strategiediscussies, maar is op initiatief van het bestuur ock
betrokken geweest bij individuele, maar belangrijke beslissingen, te denken valt aan de wijze waarop
met de huurder van de woonzorginstellingen overlegd wordt. De RvC is bij lastige keuzes vooraf
betrokken bij de discussie door het bestuur. Doel was vooral cm mee te denken over beoogde
resultaten en de mogelijke valkuilen en risico’s.
De RvC is terughoudend met ongevraagde adviezen. Door veelvuldig hiervan gebruik te maken
ontstaat het risico dat individuele projecten weer uitvoerig op de agenda komen, wat niet de bedoeling
is. Er is alleen advies gegeven als er een relatie bestond met beleid wat ter goedkeuring aan de RvC
werd voorgelegd. De adviezen van de RvC worden apart genotuleerd en bfjgehouden op een
besluiten en adviezenlijst.
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5.OverdeRvC
De RvC van Woningbedrijf Velsen bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar zijn
benoemd. Een lid kan maximaal twee keer worden benoemd. De RvC kent een drietal
kerncommissies die werken aan de hand van een door de RvC vastgesteld reglement. Dit hoofdstuk
beschtijft de samenstelling van de RvC, het functioneren van de RvC, de bezoldiging en geeft een
toelichting op de wijze waarop de vergaderingen worden georganiseerd.
5.1 Samenstelling

De samenstelling van de RvC eind 2015 staat in onderstaand overzicht. Twee van de zes eden zijn
huurderscommissarissen. Daarnaast is een lid op voordacht van de Ondernemingsraad benoemd.
Profielschets

De RvC heeft in 2015 het profiel van de RvC aangescherpt in verband met de benoeming van nieuwe
RvC-leden. De competenties welke in de Woningwet staan, zijn hierin verwerkt. De profielschets staat
op de website. Aan de minimaal voorgestane verhouding man/vrouw wordt niet voldaan gezien het
prevaleren van kwaliteit boven sexe.
Benoemen en aftreden
Voorjaar 2015 is de heer Visser op voordracht van de Huurdersraad benoemd. In vervolg daarop is
afscheid genomen van de heer Antonisse wegens het bereiken van de maximale benoemingstermijn.
Najaar 2015 is de werving gestart van een nieuw lid met deskundigheid op het gebied van
vastgoed(ontwikkeling). Conform het rooster van aftreden zou de heer Du Pon voorjaar 2016 aftreden.

Bij de voordracht van een mogelijk nieuw lid is bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan bij de schijn van
mogelijke belangenverstrengeling. Hoewel de kandidaat over uitstekende kwaliteiten beschikte is, juist
vanwege de mogelijke schijn van belangenverstrengeling, niet overgegaan tot een verdere voordracht.
Juist door hierover uitgebreid en met respect voor ieders argumenten met elkaar te spreken wordt het
gevoel van ‘good governance” van een woningcorporatie in de huidige tijd versterkt.
Schema samenstelling en rooster van aftreden

December 2012 is een rooster van aftreden vastgesteld.
-.

We

-.-

-.-

Aftreden volgens

Herbenoemd

Maximale termijn

besluit december

12012

—

Cees Spijkers

April 2017

4juni2Ol3

Marc du Pon

Februari 2016

10 april 2013

10 april 2017

Rob Neutelings

November2017

19 november2013

19 november2017

Eveline Kroezen

September2016

19 november2013

19 november2017

Roger Doomen

Maart 2019

11 Maart 2015

11 maart 2019

Rogier Visser

n.v.t.

nvt.

Maart 2023

4juni 2017

Gezien het vertrek van de bestuurder en gewenste continuIteit in de boardroom bezien wij voorjaar
2016 opnieuw het rooster van aftreden.
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Algemeen
bestuurlijk

oorz
Meerlanden,
Rijsen ho Ut

Dhr. mr R.N.E. Visser

Lid

Dhr. drs.. ing.
Ml. du Pon MRE
(1967)

Begeleider Stichting
wetwinkel Amsterdam
Arbiter Kamer van
Koophandel en
Fabrieken Amsterdam
Vicevoorzitter
medezeggenschaps
raad Theo
Thijssenschol
Amsterdam
Griffier Raad van
Beroep Bond
Volkstuinders
Lid / vicevoorzitter Directeur DUPON
vastgoedontwikkeling
projectontwikkeling BV

Partner Certal legal

Amsterdam

2009
Herbenoemd:
2013

Aftreden.
april 2017

Benoemd:
2015

Ja,
Maart 2019

Juridisch, sociaal /
maatschappelijk

Dhr. dr. J.M.R.M.
Neutelings (1963)

Lid
HRM

Mw. drs. A.E.P.M.
Kroezen (1958)

Lid
Zorg/welzijn

Drs. R.P.A.M. Doomen

Lid

RC (1959)

Volkshuisvesting
financien

Remunera commissie
Selectiecommissie
(her)benoemingen 2015

Op voordracht
Huurdersraad

Haarlem

Benoemd: 2009
Herbenoemd:
2013

Nee.
Aftreden:
februari 2016

Lid van de Raad van
Bestuur van ROC
West-Brabant

Nieuw
Vennep

Benoemd:
2009
Herbenoemd:
2013

Interim-manager en
coach bij C3 adviseurs
en managers

Castricum

Benoemd:
2009
Herbenoemd:
2013

Nee,
Aftreden:
November
2017
Op voordracht
Ondernemings
-raad
Nee,
Aftreden:
september
2016
Op voordracht
Huurdersraad

Directeur Financiën en
bedrijfsvoering
Stadgenoot

Kortenhoef

Benoemd:
2011
Herbenoeming
2015

Ja,
maart 2015

Auditcommissie

Remuneratiecommissie
(vz)
Betrokken RvC lid t.b.v.
maatschappelijke visitatie
2014/2015
Auditcommissie
Selectiecommissie
(her)benoemingen 2015

De deskundigheden welke in de profielschets staan worden alien gedekt door leden van de RvC. Bij
aftreden I herbenoeming wordt dan ook uitgegaan van de deskundigheid die het betreffende lid had.

5.2 Functioneren
Jaarlijks wordt het functioneren van de RvC en de individuele eden besproken.

Integriteit en onafhankelijkheid
Alle leden van de RvC zijn bekend met het integriteftsbeleid van WoningbedrijfVelsen. De RvC eden
zijn onafhankelijk en voldoen aan de gestelde criteria van onafhankelijkheid in de gelende
Governance Code. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Het reglement van
de RvC bevat bepalingen inzake mogelijke tegenstrijdige belangen. Wanneer desondanks sprake is
van belangenverstrengeling van een lid zal deze rondom de besluitvorming niet actief zijn.
In 2015 zijn er geen situaties geweest waarbij sprake was van belangenstrengeling.

Aanspreekbaarheid

1’

identficatie

Conform de Governance Code zijn wij aanspreekbaar op en leggen wij verantwoording af over het
gehouden toezicht. Fen ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daar aanleiding toe is1’e,
contactgegevens ziin bekend.
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Me/dingsplicht
Vanuit de nieuwe wet en regelgeving geldt voor de RvC een brede meldingsplicht. Mocht er sprake
zijn van bijvoorbeeld financiele problemen, integriteitskwesties dan meldt de RvC die onverwijld aan
de Autoriteit Woningcorporaties. In 2015 hebben zich geen zogenaamde ongewone omstandigheden
voorg edaan.
Inform atievoorziening
De RvC wordt op verschillende manieren voorzien van informatie. De bestuutder zorgt voor een
vfermaandelijkse rapportage over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen, de financiele
positie van de corporatie en geeft inzicht in de kritische succesfactoren voor de verschillende
ptocessen. In 2015 heeft de RvC vragen gesteld bij de Balanced Score Card omdat geconstateerd
wordt dat dit instrument meer onduidelijkheid geeft dan dat het aangeeft of doelstellingen en
resultaten behaald worden. De reden is gelegen in onduidelijke, deels subjectieve, definities.
Daarnaast blijkt dat, bijvoorbeeld tegenvallende verkoop van woningen, meerdere succesfactoren
negatief beInvloedt. In 2016 wordt opnieuw bezien hoe de score van succesfactoren het beste kan
worden gemonitord.
Naast informatie uit de organisatie wordt kennis genomen van de rapportages, mailings en notities van
de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties. Brieven van het ministerie van WWI/
Binnenlandse zaken, het WSW, het CFV en de accountant worden per mail verspreid onder de RvC
Ieden. Qok hebben de leden een abonnement op het Aedesmagazine.
Introdcictieprogramma
De heer Visser heeft als nieuw lid de onderdelen van het introductieprogramma doorlopen en bij het
VTW de nodige workshops gevolgd.
Excursie
Jaarlijks wordt een excursie middag gehouden waar naast de leden van de RvC ook het
management, de Huurdersraad en de bestuurder aan deelnemen. In 2015 is een bezoek gebracht
aan een woonzorgvoorziening in Beverwijk waar informatie is gegeven over de scheiding van wonen
en zorg. Hierna is, op verzoek van de Huurdersraad, een bezoek gebracht aan een groepswonen
voor ouderen project. De Huurdersraad zou graag willen dat in Velsen ook een dergelijk project wordt
gerealiseerd. De bestuurder is gevraagd de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.
Lidmaatschappen
De eden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ze
ontvangen vaktijdschriften en brochures. Daarnaast worden leden in de gelegenheid gesteld om
opleidingen te volgen.
Zelfevaluatie
De RvC bespreekttenminste een keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden
van de RvC. In 2014 heeft dit plaatsgevonden onder externe begeleiding. In 2015 zijn de actiepunten
uit deze evaluatie opgepakt. Tijdens de verdiepingsdag in het najaar is aan de hand van de
Governance Code gesproken over het eigen functioneren. Tevens wordt aan het einde van elke
vergadering kort stil gestaan bij de vergadering en ieders bijdrage.
Permanente educatie
Leden van de RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. De
afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. In dejaren 2015 en 2016
moeten de RvC eden individueel 10 PE punten behalen. Deels worden punten behaald door tijdens
verdiepingsdagen onder externe begeleiding stil te staan bij een onderwerp. Wanneer mogelijk
worden hierbij belanghebbenden van de corporatie uitgenodigd.
Ter
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Naam Iid

iGevoIgdjijeenkomsten in 2015
:
Wet en regelgeving (Finance Ideas)
Risicomanagement (Finance Ideas)
Goed voorzitterschap Coed Ieiderschap (VTW)
Bijeenkomst toezichthouders in de regio
Projectendag_RvC_WBV
Wet en regelgeving (Finance Ideas)
Risicomanagement (Finance Ideas)
Relatie tussen RvC en accountant
Jaarlezing goed bestuur
Projectendag RvC
Inspiratiebijeenkomsten_VIW
Wet en regelgeving (Finance Ideas)
Risicomanagement (Finance Ideas)
Projectendag_RvC
Wet en regelgeving (Finance Ideas)
Risicomanagement (Finance Ideas)
Strategieontwikkeling (VTW)
Projectendag_RvC
Risicomanagement (Finance Ideas)
Nationale dag van de commissarissen (NCD)
Effectieve interventie (‘[RN)
Werkgeverschap (\flN)
Bijeenkomst toezichthouders in de regio
Projectendag_RvC
Wet en regelgeving (Finance Ideas)
Risicomanagement (Finance Ideas)
Sturen met de nieuwe woningwet (Aedes)
Introductiecursus voor de nieuwe commissaris (VTW)
Projectendag_RvC

De heer CA. Spijkers

-

PE Pnten totaal 2015
25 punten

—

-

-

De heer R. Doomen

-

18 punten

-

-

-

-

-

:

De heer R. Neutelings

1D punten

-

De heer M. du Pon

-

14 punten

-

-

Mevrouw E. Kroezen

-

22 punten

-

-

-

-

De heer R. Visser

-

25 punten

-

-

-

-

5.3 Bezoldiging
De honorering van de commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders, te weten de Wet
Normering Topinkomens (WNT). De RvC onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel
worden gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een RvC van een
woningCorporaties dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bezoldiging.
Soberheid en doelmatigheid vinden wij gepast vanwege de publieke taak van de corporatie. De
bezoldiging van de RvC van Woningbedrijf Velsen Iigt daarom duidelijk onder de maximale
bezoldiging op grond van de WNT 2.
De bezoldiging per januari 2015 bedraagt:
-

-

Per lid

I

per jaar

Voorzitter

I

€

11.500

per jaar

€

17.250

5.4 Vergaderingen I organisatie
De RvC heeft in 2015
Vijf keer regulier vergaderd.
Twee werkConferenties gehouden.
Twee keer met de Ondernemingsraad en Huurdersraad overlegd; een vergadering buiten
aanwezigheid van bestuur en een vergadering in aanwezigheid van bestuur.
Een excursie gehouden met Management, Huurdersraad en bestuur

-

-

-

-

Van de vetgaderingen worden notulen gemaakt. Besluiten worden genomen door de aanwezige eden
en, voor zover de statuten niet anders voorschrijven, met volstrekte meerderheid van stemmen. Voor
de bestuursbesluiten die de goedkeuring van de RvC nodig hebben overlegt de bestuurder relevante
stuken en een duidelijke opleggen, waarin het besluit met de overweging wordt toegelicht. Bij
besluitvorming wordt het toetsingskader gehanteerd wat op pagina 55 staat.
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Onderwerpen van over1egenverdieping in

145tAIeen)

Onderwerp

Toelichting

Organisatie RvC

Herbenoemingen, opleidingsbehoefte, profielschets RvC en bestuurder, zelfevaluatie

Strategie / kaders

Strategisch Voorraadbeleid, zorgvastgoed, ontwikkelingen sector in relatie tot het
toezicht, financieel beleid, prestatieafspraken, organisatieontwikkeling

Financiële continulteit

Risicomanagement, kwartaalrapportages. jaardocumenten, managementletter (evaluatie)
accountant, begroting en meerjarenprognose. verbindingen, treasury

Investeringen

Herstructurerings- en nieuwbouwprojecten, onderhoudsprojecten

Aan- en verkoop

Verkoop bestaand bezit en verleggen risico bij verkoop nieuwbouw

Verantwoording

Overleg belanghebbenden, maatschappelijke visitatie
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Onderwerp

joeliohtpbesluitvorming.en_ adviezen 2015

Organisatie RvC

Vaststelling belanghebbenden 20145
Benoeming de heer Visset als lid van de RvC met juridisch sociaal/maatschappelijke kennis
De zelfevaluatie aan het einde van elke RvC vergadering

Governance

Reactie bestuur en RvC op visitatie 2014
Vaststelling profielschets RvC
Advies belanghebbenden op de jaarkalender op te nemen, informatie op te halen bij
belanghebbenden, een beleggingsstatuut op te stellen, toetsingskaders op geschiktheid opnemen in
de statuten
Besluit behoud Iidmaatschap VTW
Vaststelling visie op besturen en toezichthouden
Besluit afronding statuten en reglementen in 2016

Strategie / kaders

Goedkeuring huurprijs en verkoopbeleid
Goedkeuring treasurystatuut
Goedkeuring investeringsstatuut
Mandatering bestuurder cm binnen de gemaakte opmerkingen de prestatieafspraken te tekenen
Advies te bezien waar de wins-win situatie is vor WBV wannest de toekomstvisie voor twee
zorgcomplexen tegelijk worden besproken
Advies niet te wachten op de nieuwe bedrijfsvisie maar te anticiperen op ontwikkelingen

Financiele continulteit

Goedkeuring huurverhoging juli 2015
Goedkeuring jaarverslag- en rekening 2014 en decharge bestuurder over gevoerde beleid
Goedkeuring uitgangspunten en begroting 2016 en meerjarenprognose en de aanpassing van de
begroting op basis van een gesignaleerde rekenfout
Goedkeuring verkoop Dud Velserduin
Goedkeuring Treasurystatuut en het advies cm in 2016 sen beleggingsstatuut en financieel reglement
op te stellen
Goedkeuring verkoopstrategie Dud Velserduin
Goedkeuring van het document financiele sturing
Goedkeuring van het investeringsstatuut
Besluit mandaat bestuurder20l6

Investeringen

Goedkeuring investeringsbesluit Noostraat Noord
Goedkeuring vestiging opstalrecht Schulpweg
Goedkeuring investeringsbesluit Lange Nieuwsttaat
Goedkeuring investeringsbesluit CV vervanging bij ziftende huurders en het advies am de
jurisprudentie op dit viak te blijven volgen
Goedkeuring investeringsbesluit Energie en duurzaamheidsproject Maasstraat
Goedkeuring van de grondruil welke nodig is voor de nieuwbouw Het Nieuwe Vroeger
Goedkeuring investeringsbesluit Pleiadenplantsoen
Goedkeuring sloop en nieuwbouw (Investering) Orionweg 12 hoog
Advies cm bij bouwteamovereenkomsten afspraken te maken over verschil van mening over de
aanneemsom

Werkgeverschap

Advies formeel besluit te nemen wanneer een besluit niet wordt uitgevoerd conform formulering
Besluit de bezoldiging van de leden van de RvC aan te passen op basis van WNT 2
Vaststelling van de aangepaste profielschets

.________________________________________

Vaststelling van de wervingsprocedure voor het RvC lid met kennis van vastgoed (ontwikkeling)
Besluit ondersteuning bestuurder bij ontwikkelpunten
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Ondertekening van hetjaarverslag
Hetjaarverslag van WoningbedrijfVelsen is door het bestuur opgesteld op 2 juni 2016.

Bestuur

Dhr. B.L. van Zijil, ii
Directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen
Het jaarverslag van Woningbedrijf Velsen is door de Raad van Commissarissen vastgesteld
op 2 juni 2016.

Dhr. Drs. C.A. Spijkers
Voorzitter lid RvC

Dhr. Drs. Ing. M.J. du Pon MRE
Lid RvC

Dhr. Drs. R.P.A.M. Doomen RC
Lid RvC

Dhr. dr. J.M.R.M. Neutelings
Lid RvC

Dhr. Mr. R.N.E. Visser
Lid RvC

Mw. Drs. A.E.P.M. Kroezen
Lid RvC
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