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Voorwoord van de bestuurder

Het jaarverslag 2017 geeft een beeld van een jaar waarin heroverwegen en herpositioneren centraal
stonden. Zichtbaar en voelbaar was dat bij het besluit om een groot aantal projecten die in
voorbereiding waren stop te zetten en eerst tot een nieuw strategisch voorraadbeleid te komen. Een
pijnlijk besluit, zeker gezien het feit dat veel van onze huurders wiens woning onderdeel uitmaakte van
deze projecten de hoop hadden dat hun woning op korte termijn verbeterd zou worden. Een
noodzakelijk besluit echter ook, omdat de opgave van Woningbedrijf Velsen groot is maar de
middelen ervan beperkt zijn. Dat betekent dat Woningbedrijf Velsen haar totale opgave goed moet
kennen voor zij keuzes maakt welke projecten zij wel en niet wil en kan oppakken. Het beeld van die
opgave was toe aan actualisatie. De wereld is aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld waar het gaat
om duurzaamheid. De beelden uit Groningen hebben ons in korte tijd doordrongen van het feit dat
aardgas als energiebron eindig zal zijn en dit vraagt om alternatieve oplossingen. Misschien biedt het
nieuwe warmtenet kansen? Er zijn duurzame alternatieven, maar die zijn vaak nog wel erg duur. Dat
soort dilemma's vragen om heroverwegen en herpositioneren. Die dilemma's en keuzes bespreken
we met onze samenwerkingspartners, zoals de Huurdersraad, de gemeente, collega corporaties en
zorgínstellingen. Samen bouwen we aan een nieuw fundament. Ondertussen blijven we wel gewoon
ons werk doen. We verhuren woningen, huisvesten mensen, lossen grote en kleine problemen op,
zorgen voor leefbare wijken en werken aan het onderhoud van onze woningen. lk dank onze huurders
voor hun begrip en geduld in 2017 en onze medewerkers en partners voor hun goede zorgen en inzet
voor onze huurders. Met elkaar zorgen we dat we niet alleen beleid maken, maar het vooral ook
realiseren. Daar gaan we voor in 2018!

Rogier van der Laan

Directeur-bestuurder
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lnleiding
De resultaten voor dit jaarverslag baseren wij op het jaa rplan 20'17 . De basis voor onze activiteiten komt
uit onze bedrijfsvisie 2016 'Voor het woonplezier van onze huurders'. Belangrijke elementen van onze
visie zijn:
De betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Een leefbare, veilige en schone woonomgeving.
De transformatie en verduuzaming van onze eenzijdige en verouderde woningvoorraad.
De financiële continuileit van de corporatie.

-

Naast onze visie hebben we te maken met trends, ontwikkelingen en maatregelen die in de sector
spelen. Ziizijn continue van belang bij ons werk. Denk hierbij aan de Woningwet, het passend toewijzen
van woningen, de aantrekkende economie en de effecten van decentralisatie. Met dit speelveld hebben
wij te maken bij het realiseren van onze strategische doelstellingen.

Missie
Onze missie is begin 2016, met de vaststelling van de bedrijfsvisie, aangescherpt. ln deze visie staat
onze missie als volgt verwoord:
W$ zorgen voar passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor
kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Vaor anze huurders z$n we partners in 'met plezier
wonen'. Voor onze huurders maken we het verschil. Daf is zichtbaar in wat w$ doen. Nu en in de
toekomst.

Visie

I

Wij staan in de eerste plaats voor de betaalbaarheid'van het wonen in Velsen, en dat blijft zo. De
komende jaren zorgen wij dat ons bezit wordt verjongd, verbeterd en meer 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 manier van werken
Voar het woonplezier van onze huurders
Wat wij doen, doen we voor het woonplezier van onze huurders. Dat is de rode draad van ons'werk en
alle activiteiten. Wij zorgen voor betaalbare woningen, waar mensen met plezier kunnen wonen. Daarom

zien wij onze huurder als klant. Aan ons de opdracht te zorgen dat zij tevreden zijn en bij ons blijven
huren.
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Het jaar 2017
104 dagen analyse
De nieuwe bestuurder is op 1 februari 2017 aangetreden en heeft zich gedurende de eerste maanden
een beeld gevormd van de situatie en opgave bij Woningbedrijf Velsen. Hierbij heeft hij geconstateerd
dat Woningbedrijf Velsen een grote opgave heeft maar dat de afgelopen jaren hierin geen heldere koers
is gevolgd. Na een periode van bestuurlijke wisselingen is het de taak van de nieuwe bestuurder om

Woningbedrijf Velsen weer een heldere koers te laten varen, waarbij realistische ambities worden
geformuleerd en de organisatie zodanig wordt ingericht dat verwachtingen die worden gewekt ook
worden waargemaakt. Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet in het formuleren van een nieuw
strategisch voorraadbeleid (SVB), de beheersing van projecten en de bemensing van de organisatie.
Ðaarmee wordt gewerkt aan een corporatie die zijn basis op orde heeft en in haar doen en laten het
belang van de doelgroep van de volkshuisvesting als leidend principe hanteert. De directeur-bestuurder
heeft zijn analyse met de RvC, de OR en met elke medewerker afzonderlijk doorgesproken en
geconstateerd dat de noodzaak van verbetering breed wordt onderschreven.
Projecten
Bij de voorbereiding van onze projecten hebben wij gemerkt dat er steeds meer regels zijn waar we aan
moeten voldoen. Ook hebben bewoners wensen en geeft de gemeente kaders mee. Het gevolg is dat
de projecten steeds duurder worden. Wij moeten kijken wat we nu precies waar doen en voor hoeveel

geld. Wat we bij het ene complex doen, heeft gevolgen voor een ander complex en dat moet in
evenwicht zijn. Medio 2017 is hierom het besluit genomen een pauze in te lassen voor alle projecten
die in voorbereiding waren. De pauze betekent dat ervoor gekozen is voorlopig niet verder te gaan met
de aanpak van een aantal complexen en een herbeoordeling te doen via de herijking van het SVB. De
projecten die inmiddels in uitvoering waren, zijn voortgezet. De bewoners in betrokken projecten zijn
hierover op de hoogte gesteld. Wij verwachten medio 2018 hierover een besluit in relatie tot het SVB.
Stakeholders
Er is in 2A17 op transparante wijze samengewerkt met onze stakeholders. Er zijn prestatieafspraken

en er zijn interviews gehouden met collega corporaties, gemeente,
Huurdersraad en zorgpartijen als input voor ons SVB. Hiermee zijn de wensen en behoeften vanuit onze
stakeholders in kaart gebracht en dienen als belangrijke input voor het beschrijven van onze ambities.
ondertekend voor 2018

Parkeerlobby

ln 2017 is vanuit Woningbedrijf Velsen een parkeerlobby gestart om de parkeernorm bij de aanpak van
ons woningbezit
veranderen. Dit heeft geleid tot een positief resultaat: 'Bij
te
lloop-nieuwbouw van
sociale huurwonirlgen dient alleen voor de te realiseren extra wooneenheden (ten bpzichte van het oude

aantal) te worden voldaan aan de vigerende parkeernormen. Dit betekent dat indien dezelfde
hoeveelheid socla/e huurwoningen wordt gebouwd a/s gesloopf geen extra parkeerplaatsen hoeven te
worden gerealiseerd.'
Start herijking Strategísch Voorraadbeleid (9VB)
Medio 2017 is, zoals hiervoor ook aangegeven, een start gemaakt met de herijking van het SVB. 2017
heeft vooral in het teken gestaan met de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij is de staat van ons

bezit in kaart gebracht, een analyse gemaakt van de externe omgeving en zijn wensen en
verwachtingen opgehaald bij onze stakeholders. Dit geeft een beeld van de huidige portefeuille afgezet

tegen de ontwikkelingen die op ons af komen. Op basis hiervan zijn eind 2017 de eerste ambities
benoemd die vorm geven aan onze wensportefeuille.
Jaardacumenten 2016
Ondanks vele interne personele wisselingen is het gelukt om de jaardocumenten tijdig
vast te stellen. Het proces van waarderen is goed verlopen. De relatief korte levensduur
is terug te zien in de bedrijfswaarde en de onderhoudsuitgaven die begroot zijn. Deze
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moet gaan stijgen als wij gaan investeren. Een buitenstaander zal constateren dat het goed gaat met
de corporatie doch wij staan voor een behoorlijke opgave in de transformatie en verduurzaming van de
voorraad.

Governance ínspectie
Voorjaar 2017 heeft de Aw een governance inspectie uitgevoerd. Er is gesproken met leden van de
RvC en het bestuur. De Aw heeft aangegeven dat onze organisatie'in control'en compliant is en dat er
geen aanleiding was tot het doen van interventies. Er zijn op onderdelen suggesties gedaan om
specifieke onderdelen te verbeteren. ln vervolg hierop is najaar 2017 de klokkenluidersregeling herijkt
en besteden wij in 2018 aandacht aan het agenderen van 'verantwoord handelen'.
Risicomanagement

ln 2017 is een nieuwe en betere opzet van het risicomanagement geïmplementeerd binnen
Woningbedrijf Velsen. Deze implementatie is gekoppeld aan onze strategische doelen en activiteiten.
Op basis van een plan van aanpak zijn in 2A17 , met externe ondersteuning van Naris, diverse stappen
doorlopen om het risícomanagement vorm te geven. Er is een strategiekaart vormgegeven en in kaart
gebracht op welke doelstellingen de corporatie risico's loopt. Vervolgens zijn de risico's in de organisatie
geinventariseerd, risicoprofielen beschreven en gekoppeld aan'een risico eigenaar. Dit heeft
geresulteerd in prioritering van risico's en actiepunten voor de korte en lange termijn. Hoog op de
agenda stonden onduidelijkheid over de koers van de organisatie en de aanpak van de woningvoorraad,
de aansturing van de organisatie en het functioneren van het primaire systeem. De actiepunten zijn eind
2017 op status getoetst. De risico's zijn afgenomen en worden (beter) beheerst. ln 2018 zal met een

besluit over het SVB en het opnieuw opstarten van de projectontwikkeling meer duidelijkheid komen
over de koers en de inrichting van de organisatie.
Pe
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Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele
kennis en vaardigheden. Bestuurders van woningcorporaties zijn verplicht tot Permanente Educatie
(PE). De bestuurder van Woningbedrijf Velsen werd per 1 februari 2017 benoemd en dat betekent dat
de bestuurder in de periode 1 februari 2017 lot en met 31 december 2019105 PE punten dient te
behalen. Hieronder wordt het aantal punten verantwoord dat de bestuurder in 2A17 heeft behaald.
Naam bestuurder
van der Laan

Aantal

behaalde

PE-

punten over 20'17

Minimaal aantalte behalen
punten in 201812419

65

40

Vooruitblik 2018
ln het jaar 2018 wordt het SVB vastgesteld en worden projecten weer in gang gezet. Deze rode draad
is van invloed op de ontwikkeling van de organisatie en de samenwerking met en de betrokkenheid van

de Huurdersraad en de gemeente Velsen.
Sfrafegr.scå Vaa na ad be I e id
De herijking van het SVB resulteert uiterlijk 1 juli 2018 in een nieuw SVB voor ons woningbezit voor de

komende 5-10 jaar inclusief een concreet overzicht van de complexen die binnen vijf jaar worden
aangepakt. De financiêle impact hiervan wordt meegenomen in de begrotingen van de komende jaren.
Net als in 2017 blijven wij onze stakeholders actief betrekken bij het SVB, bijvoorbeeld bij het vertalen
van onze ambities in activiteiten. Bij de aanpak van ons bezit wordt zover mogelijk aangesloten bij de

prioriteiten vanuit het gemeentelijk woonbeleid en wensen van de Huurdersraad. Hierbij wordt de
primaire focus gelegd op het entreegebied van lJmuiden en het centrumgebied vanaf
aan het Stadspark. We proberen hierbij aan te sluiten bij gemeentelijke ambities voor
läantilåcdtie
Ernst &
haalbaar is en trekken bij de uitvoering van gebiedsgerichte opgaven samen op.
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Visitatie
Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht ten minste eens per
vier jaar een visitatie te laten plaatsvinden .ln 2014 heeft voor het laatst de visitatie voor Woningbedrijf

Velsen plaatsgevonden, waardoor in 2018 opnieuw visitatie wordt uitgevoerd. De visitaties worden
uitgevoerd door een nog nader te bepalen bureau welke door de Stichting Visitatie Woningcorporaties
Nederland (SVWN) zijn geaccrediteerd.

Averleg stakehalders
Het overleg met de stakeholders is voor ons meer dan een 'afuinklijst'. De wijze waarop wij met onze

stakeholders in gesprek zijn is weliswaar gebaseerd op de normen uit de Governance Code maar is
ook in ons dagelijks handelen opgenomen. Nog meer dan voorheen geven wij openheid van zaken,
treden wij naar buiten en betrekken wij stakeholders bij ons werk.
Reg ion

a
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ln 2018 vindt de implementatie plaats van één regionaal woonruimteverdeelsysteem voor de regio
lJmond en Zuid-Kennemerland. Er is gekozen voor het systeem van Woningnet wat aansluit bij de
wensen en verwachtingen vanuit betrokken corporaties. Livegang staat gepland voor 2019.

Bouwen aan de organisatie
ln 2017 is een nieuw fundament gelegd voor een stabiele efficiënt werkende organisatie met heldere en
herkenbare aansturing. Binnen de afdeling Vastgoed is onder leiding van een interim manager de
gehele projectenportefeuille doorgelicht en wordt gewerkt aan nieuw onderhoudsbeleid. Op de afdeling
Bedrijfsvoering zijn openstaande vacatures ingevuld en heeft begin 2018 een nieuwe vaste manager
het stokje van de interim manager overgenomen. De functie van onafhankelijke controller is ingericht
en bemenst en op de afdeling Woondiensten zijn tal van verbeterprocessen doorgevoerd en is een
klantcontactcentrum ingericht. Het nieuwe SVB is een co-productie van een groot aantal medewerkers
binnen de organisatie die hun kennis en ervaring hebben ingebracht bij het formuleren van het beleid
voor de komende jaren. Het functioneren van medewerkers heeft sinds 2017 onverminderd de aandacht
van het management en diverse medewerkers volgen opleidingen en stromen succesvol door naar
andere functies.
Het bouwen aan de organisatie is niet in een jaar afgerond. De komende jaren wordt, nadat eerst weer
een goede basis is gelegd, verder gebouwd aan een professionele organisatie met een omvang en
beheerkosten die passen bij de maatschappelijke opgave waar we voor staan: zorgen voor passend
wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de

woonkernen van

Velsen.
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Vanuit het principe 'vûor uw waanplezior' richten w$ anze dienstverlening op de klant, anze hurtrclcrs.
Wii valdaen aan de behaçften die er zijn in de dienstverlening zcdat cie klant cns positief waardeert.
Ons doel is te komen tot een dienstverlenende organisatie. Dit doen wij door de klant centraal te zetten
en onze dienstverlening hierop af te stemmen. Hiervoor bevragen we onze klant, onderzoeken wij hun

wensen en richten onze organisatie hierop verder in. We meten onze diensten door aan te sluiten bij
KWH, vragen te stellen aan ons digitale klantenpanel en door in gesprek te gaan met onze Huurdersraad
en bewonerscommissies. Dit alles draagt bij aan het woonplezier van onze huurders en de tevredenheid
van onze klanten.

{.1 Klant centraal
Í(lachten
ln 2017 registreerde wij B4 klachten. Vergeleken met 2016 (23 geregistreerde klachten) is dat een

toename. Dit komt doordat alle meldingen over de dienstverlening ook als zodanig worden
geregistreerd. Deze meldingen kunnen op diverse wijze worden gedaan; schriftelijk, telefonisch, aan de
balie of via onze website. Wanneer medewerkers merken dat iets op een klacht lijkt dan wordt dit vanaf
2017 ook als dusdanig behandeld.
Het merendeel van de klachten heeft betrekking op de snelheid van
onze dienstverlening. De afhandeling van klachten gebeurt door het

Klantcentrum (KC). Komt een klacht binnen, dan wordt zo snel
mogelijk contact met de klant opgenomen. Gestreefd wordt naar een
afhandelingstermijn binnen drie dagen. 90% van delklachten wordt
binnen deze termijn afgehandeld. ln het staatje hielnaast staat de
onderverdeling van de klachten weergegeven.

aantal
Dagelijks onderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud

34
13

I

Bejegening door medewerker
Overig

15

Totaal

84

13

Çeschillen

Soms is een huurder niet tevreden over de afhandeling en komen we niet tot overeenstemming, door
wat voor oorzaak dan ook. Dan is er sprake van een geschil. ln zo'n situatie'kunnen onze huurders
vanaf 1 januari 2017 terecht bij de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Kennemerland
en lJmond. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke commissie. Over heel 2017 heeft deze
geschillencommissie drie klachten (2016: één klacht) in behandeling genomen die ingediend waren
tegen Woningbedrijf Velsen:
- Ðe eerste klacht betrof een huurder die van mening was dat wij onvoldoende actie hadden
ondernomen bij een overlastsituatie tussen klager en zijn bovenburen. Deze klacht werd ongegrond
verklaard.
- De tweede klacht, ingediend door een bewonerscommissie, had betrekking op het vervangen van
een haltoegangsdeur. Volgens de bewonerscommissie duurde de afhandeling te
communicatie hierover onder de maat. Deze klacht is gehonoreerd. lntern zijn
8,
afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

Building a better
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De derde kwestie was een klacht van een woningzoekende die door ons tot twee keer toe geen
woning heeft gekregen en als gevolg daarvan uitgesloten is van het woonruimteverdeelsysteem.

De commissie verklaarde de klacht ongegrond maar was wel van mening dat met

de

woningzoekende afspraken gemaakt moesten worden hoe wel succesvolle bemiddeling kon
plaatsvinden.

Aedes-Benchmark
ln 2017 is de Aedes-benchmark voor het vierde achtereenvolgende jaar uitgevoerd. ln die jaren is de
benchmark steeds verder ontwikkeld tot een instrument dat op hoofdlijnen de prestaties van corporaties

vergelijkt en inzichtelijk maakt. ln totaal doen 303 corporaties actief mee. Zij vertegenwoordigen g8%
van alle corporatiewoningen. De waardering in letters (4, B of C) geeft de waardering weer in vergelijking
met alle corporaties. Dus een beter cijfer dan vorig jaar, wíl nog niet zeggen dat de corporatie ook stijgt
op de ranglijst. Dat hangt af van de prestaties van alle corporaties. Hieronder per onderdeel een
toelichting hoe wíj in 2017 scoren.

w
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We scoren op alle drie onderdelen (vertrokken huurders, reparatieverzoeken en nieuwe
huurders) gemiddeld íets beter dan de sector. Vooral het onderdeel reparatieveaoeken
scoort met een 7,9 (sector 7,5) goed. Doordat dit onderdeel voor 55% meetelt voor het
huurdersoordeel, ontvangen wíj hiervoor een A.

ln dit

onderdeel wordt gekeken naar

de

geharmoniseerde beïnvloedbare netto

bedrijfslasten. Boven de € 900 krijg je een C. Onze score is € 925.
Dit onderdeel is in 2017 voor het eerst gemeten. Er is gekeken naar de
Energie-lndex (energetische prestatie. Deze komt in de benchmark uit op gemíddeld 2,09.
De grens voor B is 1,73. CO2 uitstoot (warmtevraag); deze is gemiddeld 24,6. De grens
voor B is 22,3.
Ook dit onderdeel is dit jaar voor het eerst gemeten. Er is gekeken naar de kosten voor

onderhoud, hoe huurders de kwaliteit van de woning ervaren en wat de technische
woonkwaliteit is. De cijfers zijn omgerekend naar een indexcijfer. Op basis van twee x A
(ervaring woonkwaliteit en instandhoudingskosten) en 1x C (technische kwaliteit) is ons
gemiddeld een B toegekend.
Voor dit onderdeel zijn acht indicatoren in kaart gebracht en geïndexeerd. Voor al deze
indicatoren scoren wij beter dan het gemiddelde in de sector. En wel zo ruim dat we op de
drie deelscores van dit prestatieveld een A krijgen.

l{WH en dienstverlening
KWH - de cijfers

We eindigen in 2017 met een totaalcijfer van 7,7. Een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar (7,6).
Over het algemeen scoren we daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde (7,5). Op drie onderdelen
scoren we lager: afspraken nakomen, overlast door buren en schone buurt. Dit betreft de waarderingen
in cijfers. Gaat het om de open antwoorden, dan zijn het de volgende onderdelen waar we nog 'winst'
kunnen halen: afspraken nakomen, klachtenafhandeling en informatievoorziening op de website.
I(VVH- imago onderzoek
Woningbedrijf Velsen heeft meegedaan aan het landelijke imago onderzoek. Voorafgaand daaraan
hebben ook de medewerkers een vragenlijst ingevuld. Het ging er vooral om in kaart te brengen wat wij
belangrijk vinden als het gaat om ons imago. Wij willen graag dat de huurders positief zijn over de
volgende punten: komt afspraken na, huurder serieus nemen, makkelijk bereikbaar, doen wat we
moeten doen en duidelijke communicatie.

Van de huurders is ruim 75o/o zeer positief, 3% is zeer negatief. Aan de huurders is

zij kenmerkend vinden voor Woningbedrijf Velsen. Voor het onderdeel 'komt afspra
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iets lager dan het landelijk gemiddelde. Voor de andere vier kenmerken krijgen wij een hoger cijfer. Wat
onze huurders bijna niet noemen is: neemt risico's, vernieuwend en warm. De huurders gaan voor:
klantvriendelijk, toegankelijk, komt afspraken na. Conclusie l(\ffH: "Op vrijwel alle kernwaarden liggen
de scores voor Woníngbedrijf Velsen op of boven de norm en boven het landelijk gemiddelde. Alleen
de maatschappelijke betrokkenheid blijft iets achter bij de norm. Dit zit hem vooral in het energiezuiniger
maken van de woningen."
Klantcentrum (KC)
h2A17 is de ontwikkeling om te komen tot een Klantencentrum verder opgepakt. ln november heeft de
OR positief geadviseerd op het voorgenomen voorstel van de directeur-bestuurder. De functieprofielen
zijn opgesteld. Begin 2018 is de inplaatsing van medewerkers en medio februari 2018zal dit nieuwe
bedrijfsonderdeel starten binnen de afdeling Woondiensten.
Hiermee komt een einde aan de versnipperde informatievestrekking en kunnen klanten met vragen zich
wenden tot één loket.
Çammunicatiemiddelen
Communiceren met onze klanten doen wij op diverse manieren. Hieronder een overzicht:
Reglonale pers

Wehsite

In 2017 is Woningbedrijf Velsen 46 keer in artikelen in de regionale media genoemd. Daaruan g¡ngen 2B
berichten over pro¡ecten. Vooral de sloap van de Orionflat en de renovat¡e van De Noostraat-Noord
kwamen vaak in het nieuws. Natuurlijk was er ook aandacht voor de aangekondigde t¡meeut van zes
projecten in voorbereiding. De overige 18 beichten gingen over zaken als burenoverlast, overlast
meeuwen, parkeren, s¡afushouders en Skaeye Huse.
ln 2016 hebben we de website herzien en gekozen voor een opzet waarin de teksten zijn opgebouwd uit
vragen en antwoorden. ln de rechterkolom kunnen de bezoekers direct de meest belangrijke informatie
vinden in de vorm van folders, Íarmulieren en verwijzingen naar belangrijke websifes. ln 2017 hebben we
via het klantenpanel vragen gesteld over de website. Hun opmerkingen hebben tot enkele aanpassingen
gele¡d. Op de website is alle informatie te vinden die voìor (toekomstige) huurders van belang is. We
gebruiken de website ook om geinteresseerden te informeren over onze (n¡euwbouw)projecten daor foto's,
plaftegronden en andere wetenswaardigheden zoals de planning fe p/aafsen. ln 2017 hebben we 31
n ie

Facebook

Communlcatle
projecten

llJantenpanel

uw sberic hte n g e pl aatst.

We plaatsten 56 beichten. Het aantal mensen dat de ber¡chten leest, ligt fussen de 300 en 900. Met
enhele uitschieters naar boven. Populair zijn de ber¡chten over staft verhuur en over fraudeurs/babbeltruc.
Deze onderwerpen zorgden voor 6 berichten met meer dan 1000 ge'interesseerden. De echte uitschieter
was het bericht '17 eengezinswoningen in Het Nieuwe Vroeger in de verhuur'. De teller van het bereik
bleef staan op 9771.
Er werd door 21 huurders gebruik gemaakt van de Facebook-inbox voor een persoonlijke vraag of een
klacht. Deze huurders hebben allemaal persoonl¡jk bericht ontvangen. Er zijn ook huurders en ander
inwoners die op onza berichten reageren met opmerkingen, vragen en klachten. Het ¡s voor ons moe¡lük
deze vragen in dit openbare gtedium persoonlijk te beantwoorden. Onze aanpak is om de vraag zo
algemeen mogelij( te beantwo{rden met daarbij het verzoek persoanlij( contact met ons op te nemon. We
kregen er in 2017 21 1 likes bij.tDaarmee groeit het aanta! naar 522.
De commun¡cat¡e heeft dit jaar ín het teken gestaan van de projecten d¡e bn hold' zijn gezet en nieuwbouwen renovat¡e prajeeten die in de verhuur gingen. Voor een aantal projecten is een pauze aangekond¡gd
om de financiële consequenties en inhoud opnieuw te onderzoeken. De betreffende huurders hebben twee
keer een brief ontvangen. De eerste met de aankondiging van deze pauze. Voor vijf van de zes projecten
die het betrof was de tweede brief een bevestiging dat de haalbaarheid van het project opnieuw wordt
ondenochtmetdaarbi¡ de mededelingdat errond de zamervan'Z1lBeen definitief besluitwordtgenomen.
De huurders van één complex kregen te horen dat hun project wel werd voorlgezet.
Gelukkig Ronden we ook de verhuur en de bouw van n¡euwe apparlementen en eengezinswoningen
aankondigen: Eerste paal Unic (Lange N¡euwstraat), sta¡í verhuur Het N¡euwe'Vroeger (Oud-lJmuiden),
Zevenstenen (Pleiadenplantsoen) en De Noosfraaf-Noord.
We hebben twee nieuwsbrieven verstuurd aan onze abonnees van het klantenpanel. De nieuwsbrief in
mei ging over de uitslag van de vragenliJst die het klantenpanel in december 2016 ontving met vragen over
ons n¡euwe weÒs,1e. Verder informeerden wlj de lezers over de resultaten van het - van deur tot deur
bezoek van de medewerkers van energieleverancier WoonEnergie en over de stand van zaken rond onze
projecten. ln de nieuwsbrief van novèmber ¡nformeerden wij de lezers over de huurderavond
georgan¡seerd door de drie huurdersraden ín Velsen, vroegen wij hen dringend mee te doen met de
enquête voor de Aedes Benchmark en kwam opnieuw de stand van zaken rond de
We deden dit jaar geen beroep op ons klantenpanel.

-

Ernst &

ntants LLP
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Middel
lNFOMagazlne

Van papier naar

dlgtaal

De huurders ontvingen dit jaar drie keer het INFOMagazine. Het magazine ¡s ä6doe/f om intarmatio over
beleid en belangrijke weelles bij de huurder onder de aandacht te brengen. Vaste onderdelen zijn da
column van de directeur, informatie over de projecten, de pagina van de Huurdersraad en een puzzelln 2017 hebben we enkele folders aangepast. De aanleiding was de verouderde informat¡e. We hebben
besloten deze folders n¡et meerte laten drukken. Ze zijn online beschlkbaarvoor alle huurders. Op verzoek
Runnen wij een exemplaar pr¡nten. Op daze manier is het eenvoudlger onze ¡nformat¡e actueel te houden
en voorkomen we dat we folders weg moeten gooien.

1.2 Betaalbâarheid en bêschikbaãrhe¡d
Voor nu en vúor de toekamstige generätis sfurs/? w$ op evenwichf fussen de vraag naar betaalbare

won¡ngen en de beschikbaarl¡eid daarvan. Hierb$ hauden wij rekening met de bijkamende
{energie)kasten. Onze focus liçt primair bij huishoudens uit de primaìre an seçundaire daelgroep.

1.2.1

Huurprijsontwikkeling

CIntwikkeling van dê vaorraad
De samenstelling van de voorraad op 31 december 2A17 is hieronder in een tabel weergegeven. De
samenstelling wordt weergegeven per doelgroep, woningtype en de netto huurprijsklasse.
Itoolû106p

VçrbuurtyÞo
&n0ô¡hswonlnt
El¿gflÞntE lIFt lft

Ela0iltri¡g zonds lilt
Érgdhsw

ónhg

601

'172

137

973

'16,1%

117

4

460

37

47

548

9,0%

1l

115

364

57

3't

607

9,4"Ã

182

r.4?5

ß¡i

215

2.08û

u,tçå

19'l

mlñg

t;t $se

63

14

Bågswqhg mt fft

Eâgflffhgmtfift
Eagôwøhg zord€r m

l8

g*dtol@l

goèdlr@þ

205

133

4

2

4g

0,8%

't

51

65

612

8,5%

3S

102

205

u

45

360

a,4"6

20

3lt7

4rt

89

112

gt

r¿0:{

6C

5

30

4

1

40

o,lw

5

1U

400

35

86

706

r1,6%

49

E60

1.232

t.049

86

101

2.27g

37,6%

t2ß

188

3.02¡

19,9.,1

a1

lt"vrû

lolå¿l

rere

ru
rc
re
rc
re
re
rc
rc

-çtÃ-Llü]

rc
re
ru
re
re

re

ffot't

0,¡r¡¡

r6tÇ
ü

Samenstelling van de woningvoorraad op 31 december 2017 op basis van de netto huur

Ten opzichte van de samenstelling op 31 december 2016 is de voorraad afgenomen met 60 woningen
geeft de reden van de correctie
6.393 eind 2016 naar 6.333 woningen eind 2017. De tabel

Door
Nieuwbouw
Sloop
Verkoop
Transformatie*
Ontduplexen

Correctie
82

-144
-10
14

-2

*omzetting naar kamergewijze verhuur studenten en
statushouders
Huursam

Uitgangspunt is dat de totale huursom de maximale huursomstijging van inflatie +1% (2017: maximaal
1,3%) niet overstijgt. De huurstijgingen komen voort uit mutaties van woningen en de jaarlijkse
huurverhoging. Over 2017 zijn we uitgekomen op een totale huursomstijging van 1,29 %. Dit is hiermee
binnen de wettelijke norm van 1,3% gebleven.
Ter i
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Huurverhaging
Bij de jaarlijkse huurverhoging maken we onderscheid in drie onderdelen: gereguleerde contracten,
geliberaliseerde contracten (waaronder ook garages en bedrijfsruimten) en de inkomensafhankelijke
huurverhoging. De totale huurverhoging voor onze woningvoorraad (inclusief de inkomensafhankelijke
huurverhoging) is uitgekomen op 2,53o/o. De gemiddelde totale huurverhoging inclusief overige
eenheden is uitgekomen op 1,29o/o (2016: 0,60%). Hieronder een toelichting per onderdeel.
H u u rve rh og i n g ge reg u I e e rcl e ca ntr acte

n

Per 1 juli 2017 is de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd. Bij de woningen met een gereguleerd
contract is de verhoging vastgesteld op maximaal 't% (inflatie). Hierbij is rekening gehouden metde
volgende uitgangspunten:

-

Woningen waarvan de netto huur reeds op of boven de streefhuur ligt, krijgen geen huurverhoging.
Woningen waarvan de netto huur nabij de streefhuur ligt, worden maximaal verhoogd tot aan de
streefhuur. ln die gevatlen kan een lager percentage worden toegekend dan wat wij maximaal
vragen.

Als door de reguliere huurverhoging de netto huur van DAEB-bezit boven de liberalisatiegrens
uitkomt, dan wordt de netto huur afgetopt op de liberalisatiegrens (€ 710,68).

Huurverhoging geliberaliseerde cantracten, garages, bedrijfsruintten
Geliberaliseerde contracten zijn verhoogd volgens afspraken in het contract
(CBS-consumentenprijsindexcijfer). Dit percentage was 1 ,1olo .
kame n safh ankel ijke hu u rue rhagi ng
Er is in 2417 een inkomensafhankelijke huuruerhoging toegepast. De netto huren van huishoudens met
een inkomen boven € 40.439 zijn verhoogd met 4,3% (inflatie + 4%). De extra inkomsten hiervan
bedragen € 10.885. Dit bedrag is, zoals is afgesproken binnen de Prestatieafspraken, ten bate gekomen
aan investeringen.
In

Bezwaarschriften
Dit jaar hebben 22 huurders bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. ln 10 zaken hebben wij direct
het bezwaar gehonoreerd en is het huurverhogingsvoorstel aangepast. ln de overige 12 gevallen
hebben wij het huurverhogingsvoorstel gehandhaafd. Deze huurders hebben er uiteindelijk voor
gekozen hun bezwaar in te trekken en deze niet voor te leggen aan de Huurcommissie.
Huuruedaginç
ln 2017 zijn acht aanvra$en van huurverlaging gehonoreerd. Het ging hierbij om vijf huqrders die 65+
zijn. De rest van de bewoñers was jonger dan 65 jaar. Bij acht van de negen gevallen is delhuur verlaagd

zodat de huurders huudoeslag konden aanvragen. De reden van deze verlaging is structurele
inkomensdaling of een WMO indicatie.
Huuraanpassing b$ camplexen met WKA installætie
ln de afgelopen jaren is er vanuit de bewonerscommissies en de Huurdersraad aandacht gevraagd voor
de hoogte van de kosten van de WKO voor onze huurders. Er is intern gezocht naar een passende
oplossing. Uiteindelijk is er voor gekozen om bij huurders die huurtoeslag ontuangen, de huur aan te
passen. Deze huurders betalen een relatief hoge huur in relatie tot hun inkomen. Dit komt omdat zij hun
woning zijn gaan huren voor 1 januari 2016, het passend toewijzen was toen nog niet van toepassing.
ln totaal maakten 51 huurders gebruik van dit aanbod. Hun netto huur is met terugwerkende kracht per
I januari 2017 aangepast. Deze huuraanpassingen variëren, rekening houdend met de correcties voor

de huurtoeslag, tussen de € 38 tot € 102. Resultaat voor deze huurders is dat de gemiddelde netto
maandlasten verlicht wordt met € 38. Voor enkele huurders in het complex De
aanpassing nog worden doorgevoerd. Dit gebeurt in februari-maart 20'tB.
Ter identificatie
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Streefhuurbeleid
Binnen het streefhuurbeleid voor het DAEB-bezit wordt rekening gehouden met het bouwjaar van de
woning. Hierbij wordt rekening gehouden met een correctie als er een levensduurverlenging heeft
plaatsgevonden. Dit houdt in dat de streefhuur (bij nieuwe verhuringen)wordt vastgesteld op 80% voor
woningen met een (bijgesteld) bouwjaar van 30 jaar of ouder en 85% voor met een (bijgesteld) bouwjaar
van 30 jaar ofjonger.
Voor niet-DAEB woningen wordt gekeken naar de netto huurprijs voor mutatie. Als een woning boven
de € 850 was verhuurd, dan wordt de netto huur verhoogd naar 100% van maximaal redelijk. Ligt de
huidige netto huur onder de € 850 dan wordt deze bij mutatie aangepast naar 100% van maximaal
redelijk maar afgetopt op € 850.
H u u r p rij sa ntw i kke

Ii

ng

De gemiddelde netto huurprijs van de woningen met een contracthuur in het segment goedkoop Um
middelduur is op 31 december 2017 €" 480,07 (2016: € 466,60). ln dit gemiddelde zijn ook de woningen
meegenomen die vanwege herstructurering of renovatie op € 0 z'rjn gezet. Dit heeft betrekking op 109
woningen, waarvan 83 in verband met renovatie en 26 herstructurering/sloop. Als deze woningen niet
worden meegenomen in het gemiddelde dan bedraagt de gemiddelde netto huur van de sociale
huurwoningen € 488,87 (2016: €. 478,20). De gemiddelde netto huurprijs van woningen met een
contracthuur in het segment duur bedraagt per 31 december 2A17 €.823,47 (2016: € 810,72).
Servicekasten
Voor een groot deel van onze complexen geldt dat we servicekosten berekenen. Alle servicekosten zijn
in 2016 afgerekend. Het doel in 2A17 was alle servicekosten af te rekenen voor 1 juli 2017. Naar
aanleiding hiervan is een verbeterteam servicekosten gestart dat er voor gezorgd heeft dat het proces
sneller en effectiever is geworden. ln 2018 gaat dit verbeterteam door. Het doel (afrekenen voor 1 juli
2017) is voor het merendeel van de complexen gelukt. De servicekosten van twee complexen zijn op 3
juli afgerekend. Daarnaast wordt in 2018 nog de servicekosten van 1 complex afgerekend. Dit betreft
een VvE complex met een gebroken boekjaar.

1.2.2

Toewijzing

Jaar

Mutatiegraad

CIntwikke I ing mutatieçraad

2017

9,4%

Dg mutatiegraad is ten opzichte van 2016 gedaald van 10,0%¡naar 9,4% in

2016

14,0%

2017. Yoor dit cijfer is het aantal verhuringen gebruikt; exclusief he oplevering
nieuwbouw in Oud-lJmuiden (82 woningen) en de verhuringen in de Moerberg

2015

9,2%

2014

9,2%

(25 verhuringen). Zie in de tabel hiernaast de ontwikkeling van de mutatiegraden

2013

10,9%

2412

10,7%

over de afgelopen zes jaar.

Waninçtaewijzitlg näär kçrn en w$ze toewijzen

ln de volgende tabel tabel zijn de verhuurde woningen opgenomen. Dit aantal is inclusief de 46
woningen die tijdelük verhuurd zijn.. Woningen worden tijdelijk verhuurd in verband met
renovatieplannen.

Ter identificatie
Ernst &

LLP

ô bettêr
world

ÐAEB

Kern
DRIEHUIS NH
IJMUIDEN

Nìai-DAEB
2

4

550

21

SANTPOORT.NOORD

Totaal
6
25

596

11

SANTPOORT.ZUID
VELSEN-NOORD
VELSEN.ZU¡D

11

I

I

34

34

3

3

VELSERBROEK

2

Eindtotaal

27

609

Toewijzing naar huursegment
HP-klasse
Aantal
%2A17
2417

Betaalbaar 379
Middelduur
155
Duur

0e

%2016 %2015 %2014

57%
24%
3%.

22

2

25

60%
16%
3%

39%
46%
4%

661

%2A13

63%
24%
5%

60%
24%
6%

ln bovenstaande tabel zijn het aantal toewijzingen per huurprijsklasse weergegeven. Ruim 73% van de
toewijzingen vindt plaats in de goedkope en betaalbare huurprijsklasse. Tevens de klassen waar het
passend toewijzen op van toepassing.
Sfaafssfe¿rnre geling

Minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet in het kader van de staatssteunregeling
worden toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot maximaal€ 36.165. ln 2017 is
95,3% (2016: 96%) van alle sociale huurwoningen aan deze doelgroep toegewezen. Slechts 29 sociale
huurwoningen (4,7%) zijn verhuurd aan huishoudens met een inkomen boven de norm van € 36.165.
Passer¡d taewíjzen

Van de verhuringen in 2017 vallen 474 huurders (78o/o van de DAEB-toewijzingen) qua inkomen onder
het regime van passend toewijzen. Het inkomen van deze huurders ligt onder de huurtoeslaggrenzen.
Zeven van deze huurders hebben een woning toegewezen gekregen die naar verhouding te duur is.
Deze toewijzing is niet passend, maar dit valt echter ruim binnen de norm van maximaal vijf procent
(1,5o/o) die wijniet passend mogen toewijzen.

l'

' ;^r ^ArD..,^..;-,^^^ì
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lvlarklluurworlingen (niet-DAEB
woningen)
Dit jaar zryn 27 markthuuruoningen verhuurd QA16: 19). Deze toename heeft te maken met het besluit
in 2016 om meer sociale huurwoningen bij mutatie naar niet-DAEB over te brengen. Het aanbieden van
deze woningen loopt ook via Wonen in Velsen.
1

Ittîirldçninkamens
We omschrijven de middeninkomens als huishoudens met een inkomen hoger dan € 36.165,- en onder
€ 44.658,- (prijspeil 2017). 2A17 zijn 25 woningen toegewezen aan deze groep. Van deze 25
toewijzingen hebben tien betrekking op de níet-DAEB voorraad en vijftien woningen in de DAEBvoorraad. De woningen
niet-DAEB voorraad zijn voornamelijk toegewezen aan

h

in de

herstructureringskandidaten. De woningen die bij het scheidingsvoorstel zijn aangewezen als nietDAEB en bij mutatie van een gereguleerd contract naar geliberaliseerd contract gaan, worden met
voorrang toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen. Begin 2017 zün drie woningen binnen
deze complexen leeggekomen. Ðeze zijn dan ook verhuurd aan deze groep middeninkomens.
Ter identificatie
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Sfafushouders

ln 2017 was de taakstelling aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Deze taakstelling bedroeg 39
personen (2016: 138). Deze zijn allen geplaatst. Daarnaast hebben we negen personen'extra'
gehuisvest die meetellen in de taakstelling van 2018. ln 2017 zijn in totaal 35 woningen verhuurd voor
de huisvesting van deze 48 statushouders.

Voor 2018 (taakstelling = 39) wordt ven¡vacht dat we onze taakstelling grotendeels overdragen aan
Velison Wonen. Reden is de realisatie van enkele groepsaccommodaties door Velison Wonen. Alle
statushouders die aan de gemeente Velsen worden toegewezen, worden allereerst gehuisvest in deze
accommodaties. Dit heeft tot gevolg dat wij daarna een inhaafslag zullen maken.
Kanswoningen
Kanswoningen worden verhuurd aan mensen die met begeleiding door een zorginstelling zelfstandig
gaan wonen. Het contract wordt in eerste instantie op naam van de begeleidende partij gezet. Wordt na
verloop van de afgesproken periode aan de afspraken voldaan, dan wordt het contract op naam van de
bewoner gezet. ln 2017 zt¡n zeven woningen met een kanswoningcontract verhuurd.
Wonen in Velsen
De woningen van Woningbedr'rjf Velsen worden bij leegkomst geadverteerd via de website van Wonen
in Velsen. Dit kan via het aanbodmodel, via direct te huur of loting. Samen met de andere
woningcorporaties, Velison Wonen en Brederode Wonen, worden volgens dit model de beschikbare
woningen aangeboden. lndien men voldoet aan de voon¡vaarden, worden de reacties op basis van de
inschrijfduur in volgorde geplaatst.

ln 2017 zijn 439 woningen van Woningbedrijf Velsen via Wonen
onderstaande tabel staat weergegeven via welk toewijzingsmodel.

Aantal

Model
Aanbodmodel
Direct te huur
Nie

in Velsen aangeboden. ln

de

Gemiddslde

360

210

18

1

61

199

439

200

Eind 2017 stonden in totaal 10.920 woningzoekenden ingeschreven, hiervan waren in totaal 4.465
woningzoekenden in 2017 aclief . Bij toewijzing leveren woningzoekenden bij Woningbedrijf Velsen een
inschrijfduur van gemiddeld 31 maanden (2016 - 21 maanden) in. De gemiddelde wachttijd, dit is de
periode gemeten vanaf het eerste momÊnt van een reactie, ligt gemiddeld op 18 maanden (2016 1 1,5i
-

maanden).

I

""

I

ln 2017 zijn tussen de Velsense woningcorporaties en de corporaties uit Zuid-Kennemerland (Haarlem
e.o.) en de overige lJmondgemeenten gesprekken gestart om, zoals was afgesproken in het Regionaal

Actie Programma (RAP), te onderzoeken of beide lokale markten tot één regionale woningmarkt
samengevoegd kunnen worden. Hiertoe is een projectstructuur ontwikkeld bestaande uit een werkgroep

en een stuurgroep. Er is een Programma van Eisen opgesteld en er zijn gesprekken gevoerd met
aanbieders van woonruimteverdeelsystemen. Begin 2018 wordt besloten welke aanbieder de regionale
toewijzing vorm zal geven.

1.2.3

Ouderen en wonen

Het overheidsbeleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De
mogelijkheden om op hogere leeftijd naar een woonzorgcentrum te verhuizen zijn verzwaard. Een
indicatie van ZZP- of hoger is een minimale vereiste om hiervoor in aanmerking te
Ter identificatie
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ln 2017 zijn nieuwbouw huurwoningen ontwikkeld specifiek bedoeld voor ouderen en mindervaliden
zoals Zevensterren (28 huurwoningen). Verder worden voor ouderen geschikte woningen in
renovatiecomplex De Noostraat ontwikkeld. Beide complexen worden begin 2018 opgeleverd.

wtút
ln 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht geworden. Hierin wordt de
gemeente een spilfunctie toebedeeld als het gaat om ondersteuning van bewoners bij het zelfstandig
h 2417 is een concept convenant opgesteld met daarin een heldere taakafbakening als het
gaat om woningaanpassingen in het kader van de WMO. Woningaanpassingen achter de voordeur zijn
een verantwoordelijkheid van de gemeente, aanpassingen die de toegankelijkheid verbeteren zijn een
verantwoordelijkheid voor de verhuurder. Ter completering wordt een draaiboek opgesteld waarin de
procedures worden beschreven. Begin 2018 is het convenant ondertekend door gemeente en de
betrokken corporaties.

wonen.

Transformatîe De Moerb.erg

ln 2014 zijn met de huurder Zorgbalans te Haarlem afspraken gemaakt over het geleidelijk omzetten
van zorgeenheden naar zelfstandige één- en tweekamerappartementen. Vanaf de start tot eind 2017
zijn er in totaal 60 zelfstandige huunruoningen gerealiseerd. ln de Moerberg zr1nin2A17 25 (zelfstandige)
appartementen verhuurd.
Daa rstro çm ç x pe ri m e nte n ç ud e rc n

Begin 2017 is gestart met drie pilots om oudere huurders van grote woningen helpen te verhuizen naar
een meer geschikte woning. Veel geinteresseerde ouderen hebben gereageerd op een artikel in het
INFO Magazine over dit onderwerp. Er is een medewerker beschikbaar als vast aanspreekpunt.
Daarnaast hebben we de mogelijkheid om extra maatregelen in te zetten zoals een lagere huurprijs.
ln totaal zijn er vier huishoudens verhuisd naar een passender, kleinere woning. ln de praktijk bleèk dat
veel kandidaten die reageerden een driekamerwoning achterlieten en hiermee niet binnen het project
vielen. De kandidaten die wel in het project pasten willen veelal woningen die geliefd zijn maar weinig
leegkomen. Eind 2A17 zijn deze pilots geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe pilot voor 2018. De
leeftijdsgrens voor potentiele deelnemers is verhoogd naar 70 jaar en daarnaast wordt het ook mogelijk
om met een driekamenruoning in aanmerking te komen voor dit project.

1.2.4

Leegstand en derving

Laegstand
Het gemid{eld aantal dagen dat een woning bij mutatie leeg staat is 17 da$en (2016: 20 dagen). Dit is
een daling ten opzichte van 2016. Om onder andere de leegstand terug te Uringen is het
verhuurmutatieproces onder de loep genomen en is een verbeterteam tot stand gekomen die diverse
acties heeft genomen om de leegstand te verlagen (zie hieronder).
V e rbe te rle
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Onder de noemer "Verbeter met Plezie/' is in 2017 een verbeterteam gestart met als doel het
mutatieproces efficiënter in te richten. Collega's vanuit diverse disciplines nemen hier aan deel.
Elke stap binnen het verhuurmutatieproces is (via de lean-methode) in kaart gebracht. Vanuit dit proces
zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. lnmiddels heeft het verbeterteam een deel van deze
verbeterpunten opgepakt en in praktijk gebracht. Voorbeelden hiervan zijn:
- Woningen aanbieden met een referentie energie label, waardoor de woning sneller verhuurd wordt.
- Groepsbezichtiging in bewoonde staat. Bü 65% van de verhuringen houden we groepsbezichtigingen in de bewoonde woning. Hierdoor hebben we eerder een geschikte kandidaat en
kan de nieuwe huurder hierdoor makkelijker afspraken maken met de vertrekkende huurder over
overname.
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Aansluitend verhuur waarbij werkzaamheden tijdens bewoning worden uitgevoerd. ln 25
verhuringen wordt de woning direct doorverhuurd.
Snellere accordering van huurprijswijzigingen.

o/o

van de

ln 2017 lag de focus op het verminderen van de leegstand en het verbeteren van de klantwaardering
ln 2018 komt de aandacht te liggen op het verlagen van de mutatiekosten.

Huurderving

Het huurderving percentage bedraagt 0,41% (2016: 0,63%). Huurderving is de huur die niet is
ontvangen doordat de woningen leegstaan. Dit wordt veroorzaakt door mutatieleegstand.
1

.3 Bewonersparticipatie

Onze klantç¡t benacleren wij als een gel$kwaarclige pañner met ieder een eigen verantwaardelijkheid
Vanuit deze opvatting onderscheiclen w$ daarh$ verschillende aandachtsgebieden (lseleid,
maatschappelijke initiatieven. prajectenlonderhaud en beheer) voar wederzijdse beïnvloeding met
bijbeharencle rotlen, betrokkenheid en communicatie.

lluurdersraad
De Huurdersraad behartigt

alle
(toekomstige) huurders en rechtmatige bewoners van
woningen die
beheer
eigendom ztjn van
Woningbedrijf Velsen. De Huurdersraad bestond per 31
december 2017 uit negen leden. Zie de samenstelling
hiernaast.
ln 2017 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de
Huurdersraad; mevrouw Romeijn en de heer Gerrits.
De heren Van Dijk en Wortman hebben in 2017 de
Huurdersraad verlaten.

in

SAMËI{STÊLLh¡G HUURDSRSRAAD
PER 3I DSTEMBER 2017

de belangen van

of

Naam

Functle

De heer J. van Opijnen

Voozitter

De heer P. van Oorschot

2'vootzitter

Mevrouw M. Bakker

Secretaris

De heer T. Gerrits

2" Secretaris

De heer G. Breur

Penningmeester

Mevrouw P. Christiaans

lîd

Mevrouw J. Elenbaas

Lid

De heer B. Rikkerink

L¡d

Mevrouw B. Romeijn

Lid

*-*

De Huurdersraad en Woningbedrijf Velsen hebben in
2017 viit keer regulier overleg gehad. De manager Woondiensten voert het overleg met de
Huurdersraad en wordt daarbij ondersteund door de adviseur SVB.
Daarnaast heeft de Huurdersraad twee maal overleg gehad met de Raad van Commissarissen (RvC);
één keer met en één keer zonder de aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
I

Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met Ue woonconsulenten en de leden van de Huurdersraad
waarin elkaars rol en taken zijn besproken. Onderwerpen van deze bijeenkomsten waren communicatie,
overlast en leefbaarheid. Deze bijeenkomsten zijn positief ervaren en worden voortgezet.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst hebben wij vier keer advies aan de Huurdersraad
gevraagd over de volgende beleidsonderwerpen:
- huurverhoging 1 juli2017:
- activiteitenoverzicht 2018 in het kader van het bod op de Woonvisie;
- sociaalstatuut;
- huurprijsaanpassing in verband met betaalbaarheid gereguleerde woningen, verhuurd voor 2016,
met een WKO-installatie.
De Huurdersraad heeft op deze onderwerpen positief geadviseerd
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ln 2017 is het Sociaal Statuut vastgesteld. Hierin zijn alle

afspraken vastgelegd die gelden voor

herstructurering. Dit Sociaal Statuut is afgesloten tussen de drie corporaties, de drie Huurdersraden en
de gemeente Velsen. Wij hebben uitvoerig overleg gehad met onze Huurdersraad. Naar aanleiding
hiervan is een aparte allonge opgesteld met aanvullende afspraken die alleen voor de huurders van
Woningbedrijf Velsen gelden.
Vereniging van Ë.igenaren {VvE)

Als gevolg van het verkoopbeleid van Woningbedrijf Velsen hebben we te maken met negen VvE's
waaryan het beheer uitgevoerd wordt door Woningbedrijf Velsen. Met de eigenaren is er één keer per
jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Tijdens de ALV worden de beslissingen omtrent het financieel, technisch en administratief beheer van
het gebouw besproken, zoals de jaarrekening, de begroting, het planmatig onderhoud en alle andere
ondenverpen die van belang zijn.
Daarnaast bezit Woningbedrijf Velsen ook huurwoningen die deel uitmaken van andere Vereniging van
Eigenaren. Het beheer van deze verenigingen wordt uitgevoerd door externe beheerders (zeven stuks).
B e w s n ç rs c
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Per 31 december 2017 waren twintig bewonerscommissies actief. De woonconsulenten hebben
minimaal twee maal per jaar overleg met de bewonerscommissies, een voor- en een najaarsoverleg.
Tijdens deze overleggen worden de servicekosten besproken, eventueel uit te voeren projecten of ander
onderhoud en lopende zaken in de complexen. De leden van de bewonerscommissies zijn de ogen en
de oren in het complex.
Huurders Advies Graep (HAG)
Wanneer er in een complex geen bewonerscommissies zijn maar er wel een project is, (herstructurering,
groot onderhoud, sloop), dan proberen we een Huurders Advies Groep (HAG) op te richten. Dit is een
vertegenwoordiging van de bewoners die meedenkt met het proces, simpele keuzes maakt en tips en
tricks geeft voor verbetering van het complex. Zij hebben echter geen formele rol in de Overlegwet. De
HAG kan doorgroeien tot een bewonerscommissie mits aan de voorwaarden voor een
bewonerscommissie wordt voldaan. Als het project eindigt, eindigt ook de HAG. Op 31 december 2017

waren er - wegens stílleggen van de projecten - geen HAG's actief. Er zijn drie HAG's "slapend" in
afwachting van de uitkomst van de herijking van het SVB.
Fraiecten on bewonersbçtrakkenheid
I
Met een aantal bewonerscommissies vindt, naast het reguliere overleg, ook overleg plaats met de
woonconsulent en projectleider over specifiek projectmatige zaken zoals herstructurering, renovatie,
groot onderhoud of nieuwbouw. ln onderstaande tabel staan de activiteiten per commissie benoemd.
BEWONEft&çOJT'IT',SS'88:

AiY HAG,s .'N PROJECTEN

Bewonerscommissie
Oud lJmuiden

{1

35 woningen)

R ü n straau F ra n s H als stra at

De Noostraat Noord
Orionweg (1z-hoog)
Waal/Dolfijnstraat

Maasstraat

Toellchtlng
Ðit projeet is afgerond in 2017, alle woningen zijn verhuurd ln 2017. Overleg over project met
bewonerscommissie ls gesfopf.
Het planmatig onderhoud is uitgevoerd en afgerond in 2017. Met de HAG is meerdere malen
,overleg gevoerd. Ook ¡s het onderhoud gaëvalueerd. De HAG heefr u¡telndel¡J\ besloten om niet
verder te gaan als bewonerscommissle.
Met de bewonerscornmi'ssle is het afgelopen jaar regelmatig overlegd over høt renovatie project.
Zii waren ooK aanwezig bij de onthulling van het gevelbeeld en z¡jn tevreden over het project.
Er is regelmat¡g overleg geweest met de bewonerscommrssie over de herhuisvesting, de tijdelijke
gebruikers van Villex, de planvorming van de nieuwbouw en de leefbaarhe¡d in het complex.
Er is regelmatig overleg geweest met .de bewonerscommr'ssie. Het overleg heeft enige tijd
stilgelegen ì"v.m. de pauze die was ingelast. Onderwerpen die aan de orde geweest zijn:
herhuisvesting, tijdelijke verhuur door Alvasf, Soclaa/ Statuut, wisselwoningen en vu¡lconta¡ners.
Door de pauze
zitn de overleggen met de HAG gestopt.
al s bewo ne rscommissle.
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ßElivorttERsCoMñ4rSSrES EN HAo'S lN PROJECTEN

Bewonerscommlssie

Toellchtlng

Lange Nieuwstraat

Met de HAG is begin 2017 gesproken over de planvorming. HAG is nu slapend i.v.m. de pauze
van de projecten.
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Ðe HAG is fldens de voorbereiding van het project al gestaakt. Momenteel geøn HAG of

iektl at

bewonerscomm¡ss¡e

Overleg met de HAG ls geslaakf. Twee leden van de HAG zaten in
Rivierenbuutt. Via dia weg gaat het overleg verder.

Vecht-/Scheldestraat
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Om meer huurders een actievere rol te geven in het meedenken over hun complex, is met de
Huurdersraad gesproken over andere vormen van bewonerspartic¡patie. ln 2017 is een workshop
georganiseerd door de Woonbond voor de Huurdersraad en de woonconsulenten om hier verder
invulling aan te geven. ln navolging hierop wordt in 2018 samen met de Huurdersraad bekeken welke
andere vormen van bewonersparticipatie ingezet zouden kunnen worden.
Experiment bewonerspañici¡tatie VvE

ln het derde kwartaal hebben drie huurders van het complex Bramenvlak ll, ondersteund door de
Woonbond, met veñegenwoordigers van de Huurdersraad gesproken over de mogelijkheid huurders te
betrekken bij onderwerpen die het beheer van een VvE aangaan. Zowel Woningbedrijf Velsen als
Huurdersraad vinden dat huurders meer betrokken moeten worden bij het reilen en zeilen van de VvE.
Bepaalde onderwerpen zün hiervan uitgesloten, zoals financiêle zaken en de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Echter bij zaken die alle bewoners van een complex aangaan, zowel
huurders als kopers, wil Woningbedrijf Velsen ruimte aan huurders bieden. Afgesproken is om huurders
van een VvE-complex actief te benaderen en met ondersteuning van de Woonbond voor te bereiden op
hun rol binnen een WE. Begin 2018 vindt een interessepeiling plaats om na te gaan of deze aanpak op
daadwerkelijke steun bij andere huurders kan rekenen. Naar aanleiding van deze interessepeiling wordt
besloten om al dan niet door te gaan met dit experiment.
1.4 $ociale dienstverlening en leefbaarheid
W$ zijn gericht ap het vaorkomen en vroeEt$dig signaleren van prablemen in de woonsituatie van

onze huurders. W$ werken aan heî behouden en versterken van de fysieke en saciale kwaliteit van
waongelsouwçn en de directe woanomgeving ín relatte tot de veranderende sanlettleving.
1.4.1

Huurbetalin¡ en huurincasso

Huurachterstand
Eind 2017 bedroeg de achterstand 0,96% (2016: 1,41%). Dit betekent dat er € 449.000 open staat. Dit
is inclusief de openstaande termijnen van betalingsregelingen (0,1o/o).
H a u ra c hte rst a
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Norm is 0,1% van de totale huursom. De achterstand is 0,16%. Dit is een lichte toename (0,07%) ten
opzichte van 2016.

Aantal ontruirningen
Norm is maximaal 25 ontruimingen. Er zijn in 2017 vijf woningen ontruimd (2016: 10).
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Leefbaarheid
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2017

20,t6

Leefbaarheid algemene sociale activ¡teiten

76.600

50.300

Leefbaarheid sociaal wijkbeheer

46.600

17.500

123.200

67.800

Soclale actlvltelten

Totaal soclale actlvltelten
Fysleke actlvÍtelten
Leefbaarhe¡d algemeen fysieke activ¡teiten

Leefbaarheid DO
Leefbaarheid tuinonderhoud

136.900

73.300

71.100

47.200

106.500

167.300

14.400.

8.400

328.900

296.200

452.100

364.000

ln de tabel hierboven zijn de uitgaven van onze leefbaarheidsact¡v¡teiten uitgesplitst in diverse
onderdelen. De sociale activiteiten omvatten onder andere act¡viteiten als buurtbemiddeling,
beheeractiviteiten bij herstructurering, bewonersbijeenkomsten en schoonmaakactiviteiten.
ln totaal is voor 2017 €.503.600 begroot. Bij deze begroting is rekening gehouden met de verhuiz¡ng
van het kantoor van de sociaal wijkbeheerders en het cameratoezicht. Er is in totaal € 452.100
uitgegeven, dit is inclusief de personeelskosten. Hiermee is het gemiddelde bedrag per vhe uitgekomen
op € 100,19, hetgeen binnen de wettelijke norm is.

Saciaal Wijklseheer
Dit jaar waren vier sociaal wijkbeheerders actief. ln maart 2017 is de vierde wijkbeheerder gestart. De
wijkbeheerders richten zich voornamelijk op schoon, heel en veilig. Gezien de toename van projecten
en de intensieve rol hierin van de wijkbeheerder, is besloten het wijkbeheer uit te breiden naar vier.
Hierdoor ontstaat er een betere verdeling en bestrijken de wijkbeheerders een groter werkgebied.
Çarneratoezicltl
ln lJmuiden-Zeewijk maken we in diverse complexen gebruik van cameratoezicht. Dit komt de veiligheid
ten goede. Door de sloop van de Orionflat is een groot deel van het systeem vernieuwd en hebben wij
het c{meratoezicht uitgebreid naar de twee zes-hoogflats aan de
politie vraagt naar
$chiplaan. De
aanleiUing van aangiften regelmatig beelden op met als gevolg dat zakbn als vernielingen en criminaliteit
worden opgelost.
Waonfraude
Er zijn 24 (2016:10, inclusief hennepteelt) meldingen geweest van woonfraude. Van de 24 meldingen
gingen er 16 over onrechtmatige bewoning en er waren acht woningen waar hennep werd geteeld. ln
2018 wordt de werkwijze onrechtmatige bewoning herzien. Wij hebben met de gemeente Velsen een

convenant gegevensuitwisseling afgesloten. Dit convenant voldoet aan de privacywetgeving. Jaarlijks
wordt een scan uitgevoerd tussen het GBA en ons huurdersbestand, waarbij wordt beoordeeld of er
mogelijk sprake is van woonfraude. Op basis van de uitkomsten wordt ondezoek gedaan naar de
adressen.

Hennep
ln het hennepconvenant zijn afspraken vastgelegd over hoe we handelen bij hennepteelt in ons bezit.
Wordt hennep in een woning van ons gevonden, dan wordt dit door de politie aa
Vervolgens wordt de huurder gevraagd binnen acht dagen de huur op te zeggen
dhilf ilhnt¡e
wordt een juridische procedure opgestart. ln 2017 zijn acht meldingen van hennepteelt
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helft van de gevallen werd de woning ontruimd. ln drie van de vier gevallen ging dit op vrijwillige basis.
Er is één juridische procedure gevolgd, die zaak is aan ons toegewezen en ook deze woning is ontruimd.
Procedures
Er ziin in 2A17 zes gerechtelijke procedures gestart (2016: 7). Drie daarvan zijn door Woningbedrijf
Velsen gewonnen. Twee van de gewonnen rechtszaken gaan over hennep. Bij een van die zaken is de
woning ontruimd. ln de andere kwestie heeft de huurder van de rechter een tweede kans gekregen en
mocht in de woning blijven. Een rechtszaak, waarbij sprake was van een wietdrogerij in de woning, is
verloren. Twee rechtszaken lopen nog. Een daarvan gaat over het verhuren van de woning via Airbnb
en de bijbehorende verrijking. De andere lopende rechtszaak heeft betrekking op het niet willen betalen
van de nieuwe huur na ontduplexing.

Averlast

ln het hele jaar zijn er 198 overlastmeldingen gedaan (2016: 120). Het merendeel van de meldingen
zijn onderlinge burenruzies. Het overige deel gaat over overlast in het portiek of de omgeving. ln 2017
zijn de drie corporaties Velison Wonen, Brederode Wonen en Woningbedrijf Velsen aan de slag gegaan
met de overlast procedure. Er wordt nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen "last" en "overlast"
en de aanpak is daarop gebaseerd. De woningcorporaties hebben nu een gelijke aanpak. Het
overlastformulier en de correspondentie wordt door de corporaties gestandaardiseerd.
Persanen met ve¡ward gedrag
Bezuinigingen in de zorg leiden tot de geleidelijke sluiting van de maatschappelijke opvang en een
geleidelijk afbouw van voorzieningen als beschermd wonen. Dit betekent dat de doelgroep die
aangewezen was op dit soort van huisvesting, steeds vaker een beroep zal doen op woonruimte van
de corporaties. Bewoners die in het verleden gebruik maakten van instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) zullen vaker als huurders riet een psychische stoornis (personen met ven¡vard
gedrag) in het bewonersbestand van de woningcorporaties voorkomen. ln 2015 had 15% van de
woningcorporaties huurders die ondersteuning nodig hadden. ln 2016 is dit gestegen naar 33o/o. Deze
personen zijn vaak 'zorgmijders', waardoor zij geen begeleiding accepteren voor zowel hun gezondheid
als schulden en administratie. Ook werd een toename van overlast vastgesteld door vervuiling en
geluidsoverlast.

Als sociale verhuurder neemt Woningbedrijf Velsen haar aandeel in de huisvesting van deze
woningzoekenden, echter er zullen wel strikte afspraken gemaakt worden over de aanvullende
voorwaarden in de (tijdelijke) huurcontracten. Nadere afspraken hierover worden in de loop van 2018
met de gemeente gemaakt.

Buurtbemiddelins I

I

Dit jaar zijn er 35 zaken naar buurtbemiddeling verzonden (2016: 20). Veel situaties worden door
bewoners als opgelost gezien na een eerste gesprek met buurtbemiddeling. Het is zelfs niet altijd nodig
om de tweede veroorzakende partij te spreken om tot een oplossing te komen.
Airbnb
ln 2017 is gestart met aanpak van woningen die werden verhuurd via Airbnb. Het ging in totaal om vier
woningen. De huurders van de woningen zijn aangeschreven. Twee woningen werden in zijn geheel
verhuurd. De huurders hebben de keuze gehad de huur op te zeggen. Deden zij dit niet dan zouden w'lj
een juridische procedure starten. Beide huurders hebben de huur van hun woning opgezegd. Twee
andere woningen werden gedeeltelijk verhuurd. Deze huurders hebben een waarschuwing gehad. ln
één geval is een boete van € 2320,- opgelegd.
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Skaeve H¿Jse

Skaeve Huse is een aangepaste woonvorm voor inwoners van de gemeente Velsen die vanwege hun
woongedrag niet regulier te huisvesten zijn. ln overleg tussen gemeente Velsen, Velison Wonen en
Woningbedrijf Velsen is afgesproken dat Velison Wonen drie woonunits realiseert en in beheer neemt.
Woningbedrijf Velsen ondersteunt Velison Wonen daarin en geeft een bijdrage in de exploitatiekosten.
Verwacht wordt dat de daadwerkelijke realisalie in 2O 1 81 20 I 9 plaatsvindt.
Achterpadverlichting
Onze achterpaden worden verlicht. Hiermee willen wij de veiligheid verhogen. De stroomvoorziening
wordt geleverd door een aantal bewoners waar de elektra is aangesloten. Wij maken jaarlijks een
financiële vergoeding aan deze bewoners over. ln 2017 is de jaarlijkse vergoeding gekoppeld aan de
maandelijkse servicekosten
Gedragsaanwijzinç

|n2017 is gestart met gedragsaanwijzingen. Een gedragsaanwijzing is een gebod voor een huurder die
overlast veroorzaakt. Voorbeelden zijn een verbod op het ernstig vervuilen en 'volbouwen' van de

woning, waardoor een gevaar voor de huurder en omwonenden ontstaat. Of een verbod op
geluidsoverlast door muziek of luidruchtig bezoek in de nacht of een gebod om hulpverlening in de
woning te aanvaarden. Het doel van een gedragsaanwijzing is de overlast te verminderen en stoppen.
En ook te bereiken dat de overlastveroorzaker (en zijn gezin) niet uit de woning wordt gezet vanwege
de overlast. Ten slotte wordt met een gedragsaanwijzing zo veel mogelijk geprobeerd om onderliggende
oorzaken van de overlast (zoals psychische problemen, verslaving of familieproblemen) aan te pakken.
ln 2017 zijn zes gedragsaanwijzingen door de Burgemeester succesvol opgelegd.
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.*t.'":l;",*Wij voldaen aan dç externe en de intemç kengetallen am financieel gezand te b!$ven.
Dç extra financiele ruimte zelten we in vaor de realisatie van anze daelsteltingen.

Uitgangspunt is dat we onze woningen blijven verhuren en exploiteren met lage huren, terwijl de
waardering (de marktwaarde die vorig jaar is ingevoerd als waarderingsgrondslag) uitgaat van
optimalisering van de waarde. Door deze waardering is een betere vergelijkbaarheid mogelijk, zowel
met andere sociale als commerciële vastgoedbeleggers en zijn we veel beter in staat onze prestaties
(rendement) te laten zien.

2.1 úe resultatenrekaning
De resultatenrekening kent een functionele indeling. Met het functionele model worden de resultaten
per soort activiteit (exploitatie, ontwikkeling, verkoop, waardeveranderingen, leefbaarheid, financiering
en overige) inzichtelijk gemaakt. Hieronder wordt per activiteit stilgestaan bij de cijfers.
Jaarresultaat
Het resultaat over 2A17 (€ 56,0 ) is iets hoger dan over het voorgaande boekjaar (2016: € 49,7).

Dit verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de overige waardeveranderingen van

de

vastgoedportefeuille en de belastingen.
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is nog steeds een financieel

ln

gezonde organisatie.
2A17 zijn de
huuropbrengsten licht gestegen. De exploítatielasten zijn iets gedaald, wat met name wordt veroorzaakt
door lagere onderhoudslasten. Per saldo is het netto resultaat van de exploitatie van de
Woningbedrijf Velsen

vastgoedportefeuille

toegenomen
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Naast de reguliere verkoop van woningen is in 2017 ook de verkoop van het complex Oud-Velserduin
geéffectueerd, de resultaten hiervan zijn al eerder verwerkt waardoor het jaarresultaat geen
bijzonderheden laat zien.
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De waarde van het vastgoed is ook in 2017 toegenomen, maar iets minder dan het voorgaande jaar.
Ook de waarde van de projecten die in ontwikkeling zijn, is toegenomen. Hierdoor valt dit jaar een groot
deel van de in voorgaande jaren getroffen voorziening vrij. De totale waardestijging is hierdoor hoger
dan vorig jaar.
Salrla financiële baten en /asfen
ln het boekjaar hebben aflossingen plaatsgevonden. Deze aflossingen konden uit de lopende kasstroom
worden betaald. Daardoor is de rentelast afgenomen
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Belastingen
De mutatie in de latente vennootschapsbelasting leidt dit jaar (nog) niet tot een uitgave maar wel tot een
lager resultaat.

2.2 Presteren naar yermogên
Geconstateerd wordt dat wij voldoen aan de externe en algemene toezichteisen en dat een actief en
professioneel financieel beleid wordt gevoerd.
{:inanciële sturíng

Het sturingsmodel van Woningbedrijf Velsen houdt rekening met de normen van de Autoriteit
Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Socíale 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 het jaar zijn besluiten getoetst aan de normen. Uit de opgenomen kengetallen blijkt dat wij
ook dit jaar ruim voldoen aan de gestelde normen.
Treasuty

De treasury activiteiten zorgen eryoor dat zowel de lange- als de korte termijnfinanciering binnen
aanvaardbare risicogrenzen blijven tegen zo laag mogelijke kosten. Wij hebben in 2A17 geen nieuwe
financieringen hoeven aan te trekken, omdat onze liquide middelen voldoende waren.
Het WSW baseert zich bij de bepaling van de financieringsruimte op de financiële risico's, zoals
hieronder opgenomen. Alle kengetallen van Woningbedrijf Velsen voldoen aan de WSW normen.
R i s ica m a n a ge m e nt V a stga e do ntwi kke I i n g
Ook dit jaar 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 besproken en opgenomen
in de tertiaalrapportage. De risicomonitor projecten bevat ook de zogenaamde kwalitatieve risico's. ln
onze definitie zijn dit risicois die in de omgeving van projecten kunnen optreden, lastig kwantificeerbaar
zijn, maar wel van invloed zijn op de voortgang en inhoud van het project.

Ri sita man ageme

nt Ëxploítatie

ln 2017 is een íntegraal risicomanagement systeem door de bestuurssecretaris

geïmplementeerd.

Hierdoor is inzicht in de risico's, zowel naar de kans van optreden als het effect na optreden. Ook de
ontwikkeling van de risico en ook de beheersing van de risico's zijn in beeld gebracht. De wijze waarop
wordt verderop in paragraaf 2.3 beschreven.

2.2.1

lt

Ontwikkelingeh, solvabiliteit, liquiditeit en balansposten in

2017

l

Re su ltaat, ve

rftrcgen e n conti n uiTe it
ln het boekjaar is een winst geboekt van € 56,0 mln. De consequenties met betrekking tot de voorlopige

vennootschapsbelasting zijn opgenomen. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo boekjaar € 652,5
mln. Zie in onderstaande tabel de opbouw hiervan.
Eigen vermogen
3t-r2-2017 3t-f2-2018
€
Herwaarderingsreserve
Algemene bedrijfsreserve
Resultaat boek

257.093

226.943

339.411

319.836

56.005

49.726

De Toezichtbrief van de Autoriteit woningcorporaties en de oordeelbrief over het vorige verslagjaar van
het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu waren positief.
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Scenarlo's en strategie

Naast een meerjarenbegroting zijn meerdere scenario's doorgerekend. Wanneer minder woningen
worden verkocht, 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 woningen 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.
Daarnaast zijn er voorbereidingen gemaakt voor het nieuwe Strategisch Voorraad Beleid (SVB).

2.2.2

Waarde van het vastgoed

Bedrijfswaarde
De belangrijkste wijzigingen van de bedrijfswaarde betreffen de aanpassing van de huurverhogingen
en de onderhoudsuitgaven. De analyse van de onderdelen is uitgewerkt b'rj de Toelichting op de Balans

onderdeel

'1. Sociaal vastgoed in exploitatie' ad. 'analyse

stijging/daling bedrijfswaarde'. ln

onderstaande tabel wordt de bedrijfswaarde voor DAEB en niet-DAEB weergegeven over de afgelopen
drie jaar. De mutaties in de waarde van DAEB naar niet-DAEB komen voort uit de splitsing van de
voorraad per 1 januari 2017.Per deze datum zijn 181 eenheden gelabeld als niet-DAEB (vanuit DAEB).

mln.
mln.
,0 mln.

mln

2015

€ 246,4

€ 39,0

2016

€ 247,0

€ 32,2 mln

2017

€

€ 46,2

21

1

mln

€ 285,5 mln

€279,2mln
€.257 ,2 mln

De uitkomsten van de bedrijfswaarde spelen, naast de cash flow ontwikkeling, een belangrijkere rol bij
toekomstige investeringsbeslissingen.
WOZ-waarde
Eén keer per jaar stelt de gemeente de waarde van onroerende zaken vast: de WOZ-waarde. Daarvan
ontvangt iedereen in de gemeente een WOZ-beschikking. ln onderstaande tabel wordt de WOZ-waarde
voor DAEB en niet-DAEB weergegeven over de afgelopen drie jaar.
Niet

WOZ-waarde
€ 781,1 mln

€ 54,9 mln

2016

€ 801,0 mln.

€ 45,9 mln

2017

€ 793,9 mln

€ 53,7 mln,

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen, zoals de
WOZ-aanslag, waterschapslasten en uw belastingaangifte.
îvla

rktwaa rde yersüs be d r$f svvaard

*

Het vastgoed van woningcorpbraties dient wettelijk gewaardeerd te worden op marktwaárde in
verhuurde staat. Jaarlijks wordt hiervoor de marktwaarde in verhuurde staat bepaald voor het sociaal
en commercieel vastgoed. Elk jaar wordt 1/3,van ons bezit getaxeerd. Voor 2/3 geeft de taxateur een
aannemelijkheidsverklaring af.
Per 31 december 2017 bedraagt de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie € 744 miljoen. De
bedrijfswaarde bedraagt € 257 miljoen. Het verschil is € 487 miljoen.
ln feite zijn de marktwaarde en bedrijfswaarde niet goed met elkaar vergelijkbaar. De marktwaarde is
een objectieve weergave van wat het bezit waard is en welk marktpotentieel aanwezig is, als ware de
corporatie een belegger. Dit is natuurlijk niet het geval.
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Het uitvoeren van de publieke taak leidt tot het voeren van een ander beleid voor met name het DAEB
vastgoed in exploitatie. Dit vastgoed zal bijvoorbeeld in beginsel niet verkocht worden en de huren zullen
niet worden opgetrokken naar marktconform niveau. Deze beleidsmatige afwegingen zijn van invloed
op de bedrijfswaarde maar niet op de marktwaarde. De bedr'rjfswaarde is dan ook een weergave van
het beleidsmatig perspectief. Deze keuze vanuit maatschappelijk oogpunt is van invloed op het
beschikbare eigen vermogen.

Het verschil van € 487 miljoen euro is te zien als de maatschappelijke toegevoegde waarde die
Woningbedrijf Velsen levert. Anders gezegd is dit het economisch offer wat het uitvoeren van de
maatschappelijk publieke taak met zich meebrengt. ln onderstaande tabel wordt de marktwaarde
weergegeven over de afgelopen drie jaar.
J€ãrlal
2015

€ 657,1 mln.

2016

€ 697,8 mln.

2017

€.744,3m|n.

2.2.3

Kengetallen toegelicht
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de kengetallen over de afgelopen drie jaar. Daarna worden
deze separaat toegelicht.
.Ratio's
tcR
DECR
LfV
Solvabilitelt*) Oekkings.ratio')
2015
2016
2017
Norm

2,75

2,44
2,52
2,70

3,11

3,46

44,44%
44,30%
48,45%
< 75o/o

51,30%
78,79%
80,97%

>20%

15,74
17,49
15,78
< 50%

Kengetallen

Vanaf 2014 hanteert het WSW een risicobeoordelingsmodel. Mede op basis van de uitkomsten van de
bovenstaande financièle ratio's bepaalt het WSW jaarlijks het borgingsplafond.
De borgbaarheidsverklaring van het WSW verklaart dat Woningbedrijf Velsen voldoet aan de eisen. Het
borgingsplafond is daarom vastgesteld op basis van onze financieringsbehoefte.

lnter*st Çoverage Ratit: (ICR)
De ICR geeft aan in hoeverre de corporatie in staat is geweest om de rente-uitgaven van de externe
financiering te betalen uit de kasstroom van de operationele activiteiten.
I

Oebf ,Serylce Coveraga Rafio

{ÐSCRJ

I

De DSCR geeft aan in hoeverre de corporatie in staat is geweest om voldoende kasstromen te
genereren om, indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen betalen.
Loan ta Value {LtV}
De LtV geeft aan welk'deel van de vastgoedwaarde van het woningbezit extern is gefinancierd

Salvabiliteit
De solvabiliteit meet het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen.
üekkingsratio

De dekkingsratio meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het vastgoed en

het

schuldrestant van de leningen.
.) Zowel de solvabiliteit
als de dekkingsratia zijn vanaf 2016 op basis van marktwaarde.
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2.2.4
Len

Overig

i n g e n pa

rf ef e u i ll eld

u

ra t i o n

ln het boekjaar hebben aflossingen plaatsgevonden van bestaande leningen. Er zijn geen nieuwe
leningen afgesloten. ln de onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen. ln onderstaande tabel wordt
een overzicht weergegeven over de afgelopen drie jaar.
Omschrijving

2st7

Duration

22,1

Gemiddelde rentepercentage
Aflossingen (in € mln.)
Nieuwe leningen (in € mln.)

2016
22,5

?015
13,6

3,84o/o

4,02o/o

4,27%

4,617

9,467

12,155

0

0,-

0,-

Zorginsteilinçen
Woningbedrijf Velsen heefi in verhouding veel zorgvastgoed, dit vraagt om extra aandacht. Wetgeving

op het gebied van de zorg is in ontwikkeling, de vraag naar zorg veranderd en de woningwet speelt
hierbij ook een rol.
Verbindingen
Ultimo 2017 z¡n er geen verbindingen.

2.3 Risicoparagraaf
Sysfeerir van risicomanagem*nt en bçheersingsrnethode

Woningbedrijf Velsen werkt met het principe van integraal risicomanagement. ledere medewerker
draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan het beperken van risico's. ln het lC-jaarplan
(lC: interne controle) wordt vastgelegd welke risico's en processen in een jaar extra aandacht zullen
krijgen. ln de planning & control-cyclus, waarin de rollen en verantwoordelijkheden nader zijn
vastgelegd, bewaken we de tijdigheid van de verantwoordingsstukken.
ñrsico's bijde r*alisatie van de cloelstellinçen
ln de bedrijfsvisie, het bedrijfsjaarplan en het financieeljaarplan staan de doelstellingen vermeld die
Woningbedrijf Velsen wil realiseren. De financiêle doelstellingen zijn smarf geformuleerd. Zodoende
kunnen we ze goed bewaken en verantwoorden. Dit geldt ook voor onze vastgoed gerelateerde
doelstellingen. De volkshuisvestelijke doelstellingen zijn wel te kwantificeren, maar de çffecten zijn
minder smad te maken.

I

I

Risic¿:'s hij de l:edrijfsvoering

Wat betreft de bedrijfsvoering is de aandacht gericht op de 24 business risks conform het Risico
Management Model van het WSW.
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WSW Risico Management Model
WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie

WSW Risicobereidheid

Mänagement

Model
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Toepassen van
Beheer$m¡atregelen

Risk

â

Toekomst: differentiåtie
vergoeding

Bron: www.wsw.nl

Samen met het WSW is vastgesteld dat op basis van de 24 vragen er 4 onderwerpen om aandacht
vragen:

-

Vasigoedsturinq: assetmanagement en het driekamermodel zijn in de organisatie verankerd, zij het
niet onder die naam. Het is het voornemen om de mogelijkheden te onderzoeken voor verdere
optimalisatie.
Enerqetische maatreqelen: het is de ambitie om te komen tot een gemiddeld milieulabel B voor het
bezit. Dit zal niet zijn binnen de termijn als genoemd in het Energieconvenant.
Onderhoud: een intensief investeringsprogramma werd gecombineerd met bovengemiddelde
onderhoudsuitgaven. Op basis van conditie metingen worden lagere onderhoudslasten ingerekend.

Risicomanaqement:

in Z$17 wordt in samenwerking
""1met Naris

gelmplementeerd. I

integraal risicomanågement

f:inændöl* rtsicç's
Ook wat betreft de financiöle risico's bedrijfsvoering is vastgesteld dat het Risico Management Model
van het WSW een prima instrument is om te sturen op de financiële risico's. Woningbedrijf Velsen
gebruikt daarom de volgende vijf signaalwaarden om vaSt te stellen of onze financièle positie binnen de
gestelde normen blijft.
ICR - lnterest Coverage Ratio (in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) de rente-uitgaven op het
vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten).
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DSCR

-

Debt Service Coverage Ratio

(in

hoeverre de corporatie in staat is om voldoende

kasstromen

te

genereren

om, indien nodig,

voldoende aflossingen op het vreemd vermogen te
kunnen voldoen).
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Salans

Loan to value (meet in hoeverre de
kasstroom genererende capaciteit van de

I

schuldpositíe).

l{asstromen

LtV

'

Vrecmd

t.(].ìn

vermo8efì

geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange
termijn in een gezonde verhouding staat tot de

lil

VJlurì

tnt(.¡ {',,t
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Ðebt lcrv¡it:
f over;¡1r:

RJtto

Solvabiliteit (meet

de

omvang

van

R¿1ro

het

weerstandsvermogen van de corporatie in relatie
tot het totale vermogen).

0nderpand

ûekkin¡{rr¡tlr:

Dekkingsratio (meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand
en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen). Bron definities: www.wsw.nl

ln de tertiaal- en maandrapportages bewaken we onze financiële positie. We bespreken eventuele
afwijkingen en sturen bij waar nodig. Hierbij toetsen we of onze bedrijfsvoering in l¡jn is met onze
beleidsuitgangspunten. De controller beoordeelt deze stukken op juistheid, tíjdigheid en volledighe¡d.
Rlsico's rand de invoering van de nieuwe woningwet
Het risicomanagement staat ook in het teken van de nieuwe Woningwet. Er is vooral gelet op de
procesmatige aanpak, de tijdige start van de invoering en de benoeming van de kritische data.
Woningbedrijf Velsen heeft geconstateerd dat dit allemaal op orde is.
Rls¡bo's van anz€ organisatie
Het afgelopen jaar zijn in het Management Team van Woningbedrijf Velsen meerdere mutat¡es geweest.
Hierdoor zijn een aantal stokjes overgedragen. Dit gaat gepaard met extra risico's, onder andere op het
gebied van de continuileit, het historisch besef en de voortgang. Dit geldt ook voor het

besluitvormingsproces. Het grootste risico is hierbij de menselijke factor. We blijven ook dit risíco in
beeld brengen door zogenoemde soft controls.
RentÞrisico
I

Wonkrgbedrijf Velsen hanteert twee definities voor het renterisico.

r

I

De eerste definitie meet het renterisico van de portefeuilles van leningen, beleggingen en
rentederivaten. Dit is conform de norm van het WSW.
De norm van Woningbedrijf Velsen voor het renterisico volgens de eerste definitie is maximaal 15%
per jaar van de restant hoofdsom van de leningen bij aanvang van een jaar, overeenkomstig de
definitie van het WSW. Volgens deze definitie wordt het renterisico elke 4 maanden getoetst in welk

mate we voldoen aan de norm. De huidige prognose laat alleen in 2A21 nog een kleine

.

overschrijding van de norm zien. Met de,geplande maatregelen is dit risico teniet gedaan.
De tweede definitie meet het (bedrijfseconomische) renterisico van de totale exploitatie. Dat is
inclusief nieuw aan te trekken leningen voor bijvoorbeeld nieuwbouw. De norm van Woningbedrijf
Velsen voor het (bedrijfseconomisch) renterisico volgens de tweede definitie is 20o/o maximaal van
de restant hoofdsom van de leningen bij aanvang van een jaar. Gezien de geplande investeringen
voor de komende jaren, in combinatie met de beperkte leningen portefeuille voldoen we op korte
termijn niet aan deze norm. De beperkte leningen portefeuille maakt dat het risico in absolute zin
beperkt is. De aanleiding (investeringen) maakt dat op dit risico goed is te sturen
Ter ident
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Bargingsplafand WSW
Het borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde leningen dat een woningcorporatie aan het
einde van het betreffende kalenderjaar mag hebben. Met name de indeling in een risicoclassificatie
bepaalt de hoogte van het borgingsplafond.
Het WSW heeft het borgingsplafond van Woningbedrijf Velsen voorlopig bevroren omdat er vragen
waren over de kwaliteit van het vastgoed en de portefeuille strategie. Na overleg met het WSW is het
borgingsplafond naar boven bijgesteld. Het afgelopen jaar was er geen financieringsbehoefte.
R¡'sicc rond veranderingen in de waarde van ons bezit

Het WSW beoordeelt de leencapaciteit van een woningcorporatie onder andere aan de hand van de
bedrijfswaarde in relatie tot de leningenportefeuille. De bedrijfswaarde is de netto contante waarde van
de toekomstige kasstromen. Deze is relatief laag. De leningen portefeuille is relatief ook laag. Dat maakt
dat de door het WSW gebruikte parameter positief is. Anderzijds is de waardeontwikkeling van de
bedrijfswaarde een punt van aandacht. Hogere kosten (onder andere door de verhuurdersheffing op
langere termijn) en een lagere inschatting van de huuropbrengsten als gevolg van de betaalbaarheid
en de wetgeving hebben een negatief effect op de bedrijfswaarde.

2.4 lmplementatie risi*omånagement 2t'1'7

ln 2017 is risicomanagement geimplementeerd binnen Woningbedrijf Velsen. Deze implementatie is
gekoppeld aan onze strategie en doelen. Op basis van een plan van aanpak zijn in 2017, met externe
ondersteuning van Naris, diverse stappen doorlopen om het risicomanagement vorm te geven.
Hieronder een toelichting op dit proces.
Slrat*gial<aarl

Er is op basis van bestaand beleid een strategiekaart vormgegeven. Hierbij is geconstateerd dat de
bestaande bedrijfsvisie niet geheel aansluit bij de situatie van Woningbedrijf Velsen anno 2017. Omdat
in 2017 geen nieuwe bedrijfsvisie werd opgesteld, is voor de strategiekaart aangesloten bij een voor de
sector logische indeling van missie en doelstellingen waarbinnen de activiteiten van Woningbedrijf
Velsen zijn opgenomen. Hiermee is in kaart gebracht op welke doelstellingen de corporatie risico's loopt.
R¡sicc-inventarisatie en ktsppelirtg strateçiekaarl.
Vervolgens zijn via interviews met managers en sleutelfiguren van Woningbedrijf Velsen de risico's in
kaart gebracht. Deze risico's zijn besproken en in relatie gebracht met de strategiekaart. Er is hierbij
geraakt als zich een risico voordoet.
inzichtelijk gemaakt welke activiteiten/doelstellingen
frvorden
Aansluitend hierop is in kaart gebracht wat de ilnpact, combinatie van kans en gevolg, op de
doelstellingen is. Zie het schema hieronder van eind 2017. Hierbij is aangegeven hoeveel invloed de
organisatie op het risico heeft. Er is hierbij onderscheid gemaakt in:
Externe risico's

-

Strategischerisico's
Acceptabele risico's
Te voorkomen risico's
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Risicaprafi*lê r' en risicÕ *ige fiarv fi
Aan de hand van bovenstaand overzicht is vastgesteld wie eigenaar van het risico is, en is door deze
eigenaar per risico een profiel opgesteld. ln dit profiel is onder andere beschreven: de risico-oorzaak,
de gevolgen, huidige en aanvullende risicomaatregelen, koppeling met de rapportages.
Eind 2017 zijn de risicoprofielen door de interne controller samen met de risico eigenaar doorgenomen
en is de stand van zaken in beeld gebracht. Op basis van deze inventarisatie is in beeld gebracht welke
verschuivingen de risico's hebben gemaakt door de inzeTin 2017.
I a n g rij k st e rls¡bo's e n be h e e r s m a at reg e I e n
De strategische risico's zijn de belangrijkste risico's. Deze worden in de tabel op de volgende pagina
nogmaals weergegeven met de beheersmaatregelen die bij deze risico's gehanteerd worden.

Be

Risico

A)

Beheersmaatregelen

Koers van de

a

organisatie
(visie/missie)

I

a
a
a

a

B)
D)

ICT (primair'systeem)
Kwaliteit van het MT

a

¡
¡.
.
.
.
.
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ln kaart brengen van huidige positie (waar staan we nu?)
helder maken en eigenaarschap goed
beleggen
MT ontwikkelen in rol
SVB herijken

Vormgeven duurzame invulling Management Team en
controlfu nctie (start werving manager Financiën en Bedrijfsvoering)
Rollen, verantwoordeliiken en bevoeodheden helder maken
PvA en planning
Ontwikkelen en vorm geven goede samenwerking in MT
ln positie brengen van MT leden door heldere structuur van
besluitvorming en bespreekpunten richting bestuurder

Uitwerkenverantwoordelijkheden
Vormgeven duurzame invulling Management Team en
controlfunctie (start werving manager Financiên en Bedrijfsvoering)
Sturen op besluitproces discipline in agenderen van onderwerpen
bilateraal overleg bestuurder
Reguleren afdelingsprocessen op alle afdelingen
Haalbare doelstellingen per afdeling formuleren voor KOmenoe
periode
I Ter ident
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E)

F)

SVB

H)

Projectplanning en
realisatie
Klant centraal

l)

Duurzaamheid

o
.
.
.
.
o
¡

Zorgvastgoed

Pauze projecten (besluit)
Herijking SVB fiuli2018)
Kwaliteit bezit

¡
.

VerantwoordeliikheidSVB

.

PO-planning 2018 vaststellen.
3/4wekeliiksetoetsinq PO-planninq
ln gesprek met medewerkers voor eenduidigheid
Elkaar corrigeren en aanspreken
lnrichtinq KC (feb 2018)
Duurzaamheidsbeleid met doelstellingen verwerken in het SVB bij
de herijking.
WBV heeft ambitie om in 2023 gemiddeld B-label te bereiken voor
haar bezit. Dit wijkt af van het energieconvenant om in 2421
gemiddeld B-label te hebben. Bij de herijking SVB hier antwoord
op qeven.
Brj wijze van proef/pilot omzetten van zorgvastgoed in

.
.
¡
¡

woonappartementen
Lo.m. ZB andere invulling geven van de complexen
lnitiatief ligt bij ZB, wij ondersteunen
Onderdeel SVB herrijking
Jaarlijkse screening financiêle positie van Zorgbalans huurder door

a

a

J)

Heldere planninq van MT verqaderingen aanhouden

Financiên
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Wij \everen wulingetT op bâsJs van een voor de doelgroe¡sen påss€nde huurpr$s en een bij deze
huurprijs passencl kwaliteits^ en uitrustingsniveat¡. Het waningpragrçlmma is afgestemd ap de vraag.

Je voelt je thuis in een woning waar je prettig woont en je woonplezier geeft. Dat plezier wordt voor een
groot deel bepaald door de combinatie van kwaliteit, omgeving, prijs en de bijkomende (energie) kosten.
Een combinatie waar we aandacht voor hebben in de aanpak van onze voorraad.
Een groot deelvan onze voorraad bestaat uit naoorlogse portieketagewoningen zonder lift. Dit is gelijk
ook een zorgpunt bij de aanpak van onze voorraad, omdat investeringen tot behoud van dit deel van de
voorraad aanzienlijk zijn. ln 2018 vindt besluitvorming plaats over de her'rjking van het SVB. Hiermee
geven we invulling aan de aanpak van ons bezit en geven we helderheid in onze opgave voor de

komende 5-10 jaar.

3.1 Transformatie vastgoedportefeuilie
3. 1.

1 Strategisch Voorraadbeleid (SVB)

SVß

ln 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart met betrekking tot de herijking van het SVB.
Deze herijking moet uiterlijk 1 juli 2018 resulteren in een nieuw SVB voor ons woningbezit voor de
komende 5-10 jaar inclusief een overzicht van de complexen die binnen vijf jaar worden aangepakt. ln
2017 ziin hiervoor de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd:
De staat van het woningbezit is in kaart gebracht op de thema's verhuurbaarheid, technische staat,
duurzaamheid, leefbaarheid en financiële (bedrijfs)waarde. Hierbij is de aanwezige kennis van
zo veel mogelijk gebruikt.
I - medewerkers
I
De woningmarktontwikkelingen en alle relevante ontwikkelingen in de omgeving van Woningbedrijf
I
Velsen zijn geanalyseerd.

-

- Onze belangrijkste

stakeholders zun geïnterviewd over

de

wensen

en wederzijdse

verwachtingen/rollen. Er is gesproken over de bestaande situatie, de ontwikkelingen op de
woningmarkt, beelden over de ideale vastgoedportefeuille, concrete acties die hier voor ons uit
voortvloeien en wat we als partijen hierin kunnen bieden.

Deze informatie resulteert in een beeld van de huidige portefeuille afgezet tegen toekomstige
ontwikkelingen. Uit de analyse komt naar voren dat er drie hoofdthema's spelen bij Woningbedr'ljf
Velsen:

- Huisvesting van de doelgroep
- Kwaliteit
- Duurzaamheid
Op basis hiervan zijn eind 2017 de eerste contouren geformuleerd . Ðeze contouren
hoe we onze wensportefeuille willen bereiken.
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Anfuikkeling vaorraad
ln onderstaande grafiek is de ontwikkeling van onze voorraad op huurprijsniveau zichtbaar
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Het aandeel goedkoop/betaalbaar (2017-88%) is in verhouding tot het totaal met
opzichte van deze verhouding in 2016 (2016-86%).

2o/o

toegenomen ten

3.1.2

Onderhoud
It¡utatieanderhoud
Nadat de vertrekkende huurder de sleutels van de woning heeft ingeleverd wordt mutatieonderhoud
uitgevoerd door onze eigen servicedienst of een externe aannemer. Het zijn werkzaamheden die nodig
zijn voordat de woning opnieuw kan worden verhuurd.
Er is in 2017 lotaal € 2.327 .000 (2016: 2.467.000) uitgegeven aan mutatiekosten. Gemiddeld is er per
mutatie € 3.510 per eenheid (berekend over alle vhe-typen) uitgegeven (2016: €.3.077). Hoewel de
gemiddelde mutatiekosten zijn gestegen, is de besteding wel binnen de begroting gebleven.
Vanuit de gedachte sober en doelmatig en aansluitend op de herbezinning op kosten, wordt de
mutatiebegroting over 2018 substantieel verlaagd. Mutatiewoningen zullen minstens basiskwaliteit

krijgen, offertes van aannemers zullen scherper beoordeeld worden en er vindt een nieuwe
aanbesteding plaats richting aannemers.
Repat'alieonderhoud

Reparatieonderhoud vindt plaats op verzoek van huurders. Verzoeken komen binnen via de telefoon,
via de e-mail en bij de balie van ons kantoor. |n2017 is € 1.980.000 aan reparatieonderhoud uitgegeven
(2016: € 2.043.000).
Om de technische kwaliteit van de woningen en algemene ruimten op basiskwaliteitsniveau te houden
vindt er planmatig onderhoud plaats. Hieronder valt ook contractonderhoud aan onder andere liften, cv's
en wko's. Door het zeer natte najaar in 2017 zijn er een aantal werken niet gereed gekomen.
Dit ondanks dat de meeste opdrachten al in januari/februari, zijn verstrekt.
I

Planmatig o¡'¡derhaud
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. Een van de grootste opdrachten was het
binnenschilderwerk en tegelvervanging in de trappenhuizen bij de Vlakkenflats. Ee¡ tegenvaller was
hier een meeruverk voor asbestsanering van € 233.960.
Er is in 2017 bij in totaal 22 complexen schilderwerk uitgevoerd.
t* c$f*rs
Onderhoud (ln € x 1.000)

2417

2016

Planmatig onderhoud

4.987

7.241

Mutatieonderhoud

2.327

2.467

1.980

2.O43

Reparatleonderhoud

9.294

Bovenstaande tabel geeft de specificatie van de onderhoudskosten weer
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Daarnaast heeft ook de Servicedienst een aantal planmatige werken uitgevoerd, zoals o.a.:

-

ledverlichtingaanbrengen;
Liandermeterkastslotenvervangen;
filters vervangen in ventilatie-units;
draairichting bergingsdeuren veranderen.

ln totaal heeft de Servicedienst € 70.320 binnen de afgesproken termijn omgezet en is daarbij binnen
hun budget gebleven.
Tech ni sc h e i n sta I I alie s

Naast het contractwerk ten behoeve van de technische installaties is ook € 922.250 besteed aan
preventief en planmatig onderhoudswerk aan liften, collectieve en individuele verwarming,
hydrofoorinstallaties, ventilatiesysteem en automatische deuren.
Sollc/e

Wij bieden onze huurders de gelegenheid om een serviceabonnement af te sluiten, waarmee het
huurdersonderhoud door Woningbedrijf Velsen wordt uitgevoerd. Eind 2017 heeft Solide 3.907
deelnemers (2016: 3.617). Zie het overzicht hieronder voor de opbrengsten en uitgaven.
2016

Opbrengsten (abonnement)

186.400

Uiigaven

175.900

218.900

Naast een stijging van de opbrengsten, zijn de kosten van Solide gedaald. We bezien de kosten en
opbrengsten meerjarig.

Ásb*sf
Bij de uitvoering van het planmatig onderhoud en de projecten zijn de kosten voor asbestsanering, op
basis van een asbestinventarisatie, opgenomen in de kosten van het betreffende project.
Daarnaast is bij de uitvoering van mutatie- en dagelijks onderhoud in 2Q17 € 187.576 (2016: €.228.657)

uitgegeven aan asbestinventarisaties

en sanering. Dit betreft zaken als door

bewoners zelf

aangebrachte vloerbedekking, maar ook aan gashaarden en afuoerkanalen.

ZAV-bsleid

Eind 2017 heeft onze jurist een worksho{ over het thema ZAV georganiseerd waaraan werd
deelgenomen door de meest betrokken medèwerkers. ln 2018 wordt naar aanleiding van de nieuwe
kennis nieuw ZAV beleid gemaakt en geÏmplementeerd.
Verbeteringen

Huurders kunnen vragen om verbeteringen aan te brengen zoals het vervangen van gashaarden voor
een centrale verwarming. ln 2017 zijn er 97 (2016: 63) aanvragen ingediend en uitgevoerd.
3.

1

.3, Herstructurering en nieuwbouw

Duurzaamheid wordt als belangrijk onderdeel meegenomen in het SVB. Mede hierdoor is de voortgang
van diverse projecten vertraagd. Na de herijking wordt duidelijk welke complexen worden opgepakt met
een nieuw haalbaarheidsonderzoek.

Hierbij blijven we werken aan de aanpak van de bestaande woningvoorraad door herstructurering,
nieuwbouw en renovatie. ln de volgende tabel volgt een toelichting op de projecten
Ter identificatie
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P

en stând vân zaken
Nieuwe Vroeger/
Pres. Steynstraat e.o.)

Pleiadenplantsoen

De

Golfbreker (lange nieuw-

straat 2.0)

De Noostraat Noord

Waal Dolfijnstraat

Novaterrein Santpoort
Orionflat 12 hoog

31-12-2817

fase 1 : Nieuwbouw 82 huurwoníngen/-appartemenien opgeleverd
fase 2: Nieuwbouw 23 koopwoningen opgeleverd
fase 3: Verkoop van de locatie voor 22 koopwoningen:
verkoopprocedure opoestart
ln uitvoering 28 sociale huurappartementen, oplevering voorjaar 20't8.
Het project is na de positieve uitspraak voorlopige voorziening rechtbank,
in uitvoering genomen betreft de 78 sociale huurappartementen met een
oplevering eind 2018, begin 2019. De 30 koopwoningen zijn nog niet in
uitvoering genomen.
Met de renovatie van 81 woningen is voorjaar 2017 gestart met een
eindoplevering halverwege 201 8.
De voorbereiding voor dit complex van 80 woningen loopt waarbij
onder¿ocht wordt om extra duurzaamheidsmaatregelen te nemen die
aansluiten op een mogelijk warmtenetwerk. Het project zal naar
verwachting eind 2018, begin 2019 in uitvoering worden genomen.
Ondezoek haalbaarheid nieuwbouw van circa 36 sociale
huurappartementen voor ouderen loopt.
Flat is in zomerperiode gesloopt. Bestemmingsplanprocedure loopt. Het
project omvat 73 sociale huur- en 21 koopappartementen. Verwachte start
uitvoering medio 2019.

De voorbereiding van de volgende projecten is medio 2017 stilgelegd, in afwachting van de herijking
van het SVB. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in het resulta at over 2017.
- Complex 26 - Vecht-Scheldestraat voorbereiding renovatie 36 sociale huurwoningen
- Complex 24 - Maas-Ostadestraat voorbereiding renovatie 100 sociale huuruvoningen
- Complex 47 - Gildenlaan
voorbereiding renovatie 108 sociale huurwoningen
- Complex 21 - Lange Nieuwstraat voorbereiding 84 sociale huurwoningen (totaal 169)
- Complex 20 - De Noostraat Zuid
onderzoek naar haalbaarheid renovatie 88 huurwoningen
- Complex 34 - Orionweg Oost
onderzoek groot onderhoud 102 sociale huunruoningen
- Complex 45 - Hazevlak
onderzoek slooplnieuwbouw 36 naar 46 sociale huunruoningen
- Complex 73 - De Wetstraat, e.o.
onderzoek vervangende nieuwbouw 79 sociale huurwoningen
- Complex 77 - Lorenzstraat
onderzoek renovatie 58 sociale huurwoningen
-

Watervliet

lr

aankoop (voormalig welzijnscentrum) gemeente, omzetting
naar 5 sociale huunvoningen

ln aahsluiting op de herijking van het SVB zal de procesgang rondoin projecten, de besluitvorming bij
projecten en de toetsingsvragen per fase verduidelijkt gaan worden. Daarmee zal duidelijk zijn:
- wat het vertrekpunt van een project/investering is (projectopdracht);
- hoe de fasering van projecten is (wat gebeurt per fase door wie en wat is het eindresultaat);
- wat zijn de kaders / afirvegingen overall en specifiek per fase;
- welke formats van toepassing zijn.

3.1.4

Verkoop

Rçsultaten verkoap: aantallen/opbrengsten

ln 2017 zijn 10 woningen verkocht. ln de begroting is uitgegaan van 11 woningen. Naast de woningen
is verzorgingscentrum Oud Velserduin verkocht en bedrijfsruimte aan de Velserduinweg.
De totale netto-opbrengsten van de verkochte woningen bedragen € 523.348,-. De prognose bedroeg
€ 420.000,-. De opbrengst van Oud Velserduin lag gelijk aan de boekwaarde € 3.111.000,-. ln de tabel
op de volgende pagina worden de verkopen per complex weergegeven.
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Complex

Verkoop

Verkocht in

vijver

2017

Zittende
huurder

Niet
woning

Vrije
markt

01.2017
De Zandkuil

49
46

Fidelishof
Bramenvlak
Langevlak
Velserduinweg

31

3
4
0

51

3

3

4
1

2

1

Totaal

"

--'--i
1

Verkaop bestaand bezit
De verkoopmarkt is weer een echte vragersmarkt geworden, ook in lJmuiden. Op de vraagprijs van de
koopwoningen werd regelmatig overboden. Landelijk zijn de verkooppr¡jzen 10% gestegen, deze
percentages en hoger zijn ook bereikt afgelopen jaar bij Woningbedrijf Velsen. Alle woningen zijn
geadverteerd in Funda. Verdere marketing was niet nodig.

Stadersleningen

Afgelopen jaar

is er een keer gebruik gemaakt van een starterslening. In totaal lopen er

10

startersleningen. ln 2018 wordt gestopt met de uitgifte van nieuwe startersleningen.

3.2 Energie en duurzaamheid
Wij investeren in energiebesparing en duurzaamheid om cle klant wooncamfçrt en stabielere
enetgielasten te bisden. ön am levenscluuruertenging en taekomstbestendigheid van dç woningen
Hierdoor dragen w$ mede b$ aan reductie van Cû2 uitstaot,
lnvesterinEen en Energie & ûuurzaamheid
Doelstelling binnen het vigerend SVB luidt: onze voorraad heeft in 2022 gemiddeld energielabel C. Wij
streven naar een nog verdere verlaging om te komen tot gemiddeld energielabel B voor de gehele
woningvoorraad.

Steeds groter wordt onze focus op de duurzaamheid van de voorraad. ledere corporatie moet in 2018
een eigen plan van aanpak opstellen met eenzelfde doel: in 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Wij
streven naar label B in complexen waar dat mogelijk is en willen voldoen aan de afspraken die er
landelijk zijn gemaakt ten aanzien van de COZ ultstoot. Dit wordt de komende jaren projectmatig
opgepakt en meegenomen in de herijking van het Si/B.
Daarnaast combineren we energie- en duurzaamheidsprojecten met planmatig onderhoud. Daar waar
mogelijk combineren we de labelbetering, bijvoorbeeld isolatie van de bouwkundige schil, dubbel glas
of cv-installatieplaatsing, met (groot)onderhoudswerkzaamheden en we vervangen daarbij de
badkamers, toiletten en keukens.
De investering in energiebesparing 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 worden gedekt, komt uit de exploitatie (of verlenging) van het complex en moet rendabel zijn.
WKO

Woningbedrijf Velsen heeft de afgelopen jaren een aantal complexen uitgevoerd met zogenaamde
WKO-installaties (Warmte Koude Opslag). ln de zomer wordt de koude uit de bodem

e
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woningen te koelen, de warmte wordt daarna opgeslagen in de bodem om in de winter gebruikt te
worden voor het verwarmen van de woningen. Dit met behulp van een warmtepomp.

ln 2017 hebben we zeven complexen met WKO-installaties, waarbij er in totaal 383 woningen zijn
aangesloten. Het aantalaansluitingen betreft circa60/o van ons totale woningbezit.
Warmtenet

Nadat eind 2014 een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen vier woningcorporaties, drie
gemeenten, de Omgevingsdienst lJmond en 3 marktpartijen, heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
haalbaarheid voor een warmtenet met restwarmte van onder andere TATA Steel. Uit dit onderzoek blijkt
dat er een technische en financiële basis is om verder te gaan. Doelstelling is te komen tot een haalbare
gezonde business case waarin de eisen en wensen van de corporaties zijn opgenomen.

ln 2017 hebben de vier betrokken corporaties elkaar opgezocht en ervoor gekozen om samen op te
trekken. Door samen kennis te delen en uniforme randvoorwaarden op te stellen worden de belangen
van onze huurders gezamenlijk breed gedragen. De gezamenlijke randvoorwaarden en eisen zijn
kenbaar gemaakt aan de Omgevingsdienst lJmond als voorwaarde voor verdere samenwerking in de
volgende fase. Hierbij is betaalbaarheid voor onze huurders een belangrijke voorwaarde.
De volgende fase is de uitwerking van de business case waarbij de corporaties het commitment hebben
uitgesproken input te leveren en mee te werken. De rol van de corporaties is louter (potentiële) afnemer.

Er kunnen in de huidige opzet circa 1200 woningen van Woningbedrijf Velsen worden aangesloten op
het warmtenet. Hiermee kan het warmtenet een goed alternatief zijn voor de huidige gasaansluitingen.

Plan van aanpak ÇÇ2 neutraal
Vanuit hetWoonakkoord van AEDES in2017 is afgesproken dat iedere corporatie in 2018 een Plan van
Aanpak CO2 neutraal in 2050 maakt. Hiervoor vonden in 2017 verkennende onderzoeken plaats. ln het
herijkte SVB in 2018, wordt hier rekening mee gehouden, zodat de te nemen maatregelen "no regret"
zijn met een doorkijk naar 2050. Hieronder verstaan wij maatregelen waardoor duurzame aanpassingen
snel en eenvoudig ook in een later stadium kunnen worden gerealiseerd.
And* rzaeke n zon n epanel* n

ln 2017 is een globaal onderzoek gestart naar de potentie van de daken voor zonnepanelen voor
opwekking van stroom. Hieruit blijkt dat een groot aantal daken geschikt is voor zonnepanelen. De input
hiervan wordt meegenomen in t¡et

tt

SVB.

I

ånergielabels
ln 2018 zijn de eerste energielabels tien jaar oud en komen daarmee te vervallen. Daarom is in 20'17
gestart met de inventarisatie van de labels en is een uitvraag gedaan aan de markt om in 2018 circa
3000 energielabels te vernieuwen. Vanaf 1 januari 2015 is er nieuwe regelgeving en meetmethode van
kracht rond energie labeling. Het energielabel heet vanaf .dan energie index en wordt uitgedrukt in een
getal.
3.3 Maatschappelijke huisvesting en woonzorgvoorzienlngen
W$ erkennen de problematiek randam de hervorming van de AWßZ çn de Wlttïü en volgen híerbg de
ontwikkelingen. W$ zijn teruçhoudend in nieuwe inítiatieven en bg de bestaancle vaorraad
onderzaeken w$. vanuit eigen v*rantwoarde!$kheden, samen met onze partnørs naar aplossingen"
Ve rzo rgi ng sh tt i ze n en ve rpleegh uizerr
Woningbedrijf Velsen bezit vijf verpleeg-/verzorgingshuizen. Deze zijn verhuurd aan
Haarlem, een instelling voor ouderen en zorg. We volgen de ontwikkelingen rondom de
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voeren actief overleg met de huurders en andere partners over de toekomst van deze voorzieningen.
Gezien het overheidsbeleid waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de drempel om naar
een verzorgingshuis te kunnen verhoogd is, legt voor de toekomst grote druk op het bestaansrecht van
verzorgingshuizen.
Kl e in schal ige com plexen

Er blüft in Velsen behoefte aan kleinschalige complexen waar ouderen of gehandicapten geclusterd
kunnen wonen of gedurende de dag kunnen verblijven. Zo verhuren wij drie kleinschalige
woonvoorzieningen aan de Zorgspecialist en appartementen en een groepswoning aan Stichting
Philadelphia. Zorgbalans huurt een aantal ruimten ten behoeve van dagbesteding voor dementerenden.
Õ ntwi

kkel i ng regelgev i ng

Hoe de regelgeving zich in de toekomst zal ontwikkelen is een vraag. Om voor financiële ondersteuning
in aanmerking te kunnen komen voor woonruimte in een verzorgingshuis, dient men minstens eenZZP-

4 indicatie te hebben.
Aanpak woanzorglocatie / afspraken Zorgbalans
Met Zorgbalans, huurder van vijf grote woon-zorgcomplexen zijn langdurige huurcontracten afgesloten.
Momenteel wordt geleidelijke omzetting van een het complex De Moerberg naar zelfstandige woningen
gerealiseerd. Eind 2017 worden 62 woningen zelfstandig verhuurd. ln 2018 wordt, in navolging op de
herijking van het SVB, ook de strategie van onze woonzorglocaties nader uitgewerkt.
l\Å a

at s c h a p pe I ij k v a stgae d

Maatschappelijk vastgoed is voor ons onroerend vastgoed die een noodzakelijke functie hebben voor
het uitvoeren van activiteiten en het bieden van voorzieningen die b'rjdragen aan leefbare en vitale wijken

en buurten. Het betreft bijvoorbeeld buurthuizen, scholen, wijksportvoorzieningen, multifunctionele
centra voor maatschappelijke dienstverlening en kleinschalige culturele activiteiten. Door alle externe
in nieuw maatschappelijk vastgoed te investeren. Wel
behouden wij vijf locaties die zijn aangemerkt als maatschappelijk vastgoed.

ontwikkelingen hebben wij besloten niet

Het betreft de volgende locaties:
Lt¡catia
Toelichting
Waalstraat 115
Planetenweg 2
Zeewijkplein 260
Schiplaan 2
D. Marotstraat 40

Buurtcentrum de Spil (huiskamerproject De Drempel)
Bezoekadres Huurdersraad
Wijksteunpunt
Dagcentrum gehandicapten f1artekampgroep
SKON
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Hçt best¿tur stutsrt trans¡sarant ap lselçtcl en ¡s vütlrwaardenschep¡send hezig tn de aptimaltsatie van de
participatie lussen de arganisatie, belançhebbenrlen en {toekomstige) huurders. Ðit binnen rle
wettelijke grenzen er¡ financiele ntageltjkheden.

Als maatschappelijke organ¡satie houden wij ons aan de wet- en regelgeving, de branchecodes voor
woningcorporaties en onze eigen regelingen en statuten. Het jaar 2017 stond, na de komst van de
nieuwe bestuurder, in het teken van het in kaart brengen van de opgave van de organisatie teneinde
een goede koers uit te kunnen zetten voor de komende jaren. Het resultaat is een tijdelijke stopzetting
van de voorbereiding van projecten en de start van de herijking van SVB.

4,1 Hcstuur
8e

Ia

n ç he bbe:

nde n eilge rne e n

Onze belanghebbenden zijn relaties waarmee wij regulier samenwerken en partners die wij nodig

hebben voor

de

realísatie van onze strategische doelstellingen. Een overzicht van onze

belanghebbenden staat op onze website gepubliceerd. Hierbij staat aangegeven op welke wijze wij
samenwerken en in gesprek zijn. Naast de gemeente, collega-corporaties en Huurdersraad zijn de
overige belanghebbenden Zorgbalans, De Zorgspecialist, Bouwmensen/SPPB en Stichtíng Welzijn
Velsen.
Wij onderhouden regulier contact met onze belanghebbenden en komen samen als er onderwerpen zijn
die wij met elkaar willen bespreken. Zo hebben wij in 2017 met onze belanghebbenden gesproken over

de opgaven die er voor ons zijn in de gemeente Velsen en welke thema's de belanghebbenden voor
ons zien. Dit gebruiken wij bij het herijken van het SVB.
I
I

Satne nw¡e rki ng

G e me*nte

Velse n

ln 2016 heeft met de gemeente zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden. Er is
gesproken over diverse volkshuisvestelijke ontwikkelingen waaronder de voortgang van de aanpak van
onze woningvoorraad inclusief de parkeeroplossingen bij nieuwbouw en herstructurering, de huisvesting

statushouders, de regionale samenwerking, de woonruimteverdeling, de scheiding van DAEBlniet
DAEB. ln vervolg op kaderafspraken welke eind 2A16 zijn overeengekomen worden jaarlijks
jaarafspraken gemaakt. Eind 2017 hebben wij de jaarafspraken voor 2018 met betrokken partije¡
ondertekend (zie hierna prestatieafspraken).
Sam e nw

e

rki n g H u u rde rsraad

De Huurdersraad heeft bij ons een formele plek aan tafel. Dit is formeel bekrachtigd in

een

samenwerkingsovereenkomst. Zij zijn betrokken bij het maken van de jaarafspraken met de gemeente
en collega corporaties en, ter voorbereiding op adviesaanvragen, wordt een vertegenwoordiging van de
Huurdersraad vooraf betrokken bij de formulering van het beleid. ln 2017 heeft de
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Ook in 2017 hebben Woningbedrijf Velsen en Huurdersraad elkaar regelmatig opgezocht op kennis te
delen. De samenwerking is hierdoor positief beTnvloed. Met de Huurdersraad wordt jaarlijks, samen met
bestuur, management en RvC, een excursie georganiseerd. ln 2017 heeft dit vorm gekregen met een
bezoek aan het lJmuider Zee- en havenmuseum en een rondleiding bij SHIP Sluis Haven lnformatie
Punt. Hiermee is kennis opgedaan over het ontstaan van lJmuiden, het graven van het Noordzeekanaal,
het belang van de visserij en industriële en maritieme activiteiten. De opgedane ervaringen nemen wij
mee bij de uitwerking van het SVB.
Statuten en reglementen

ln 2017 zijn onze statuten op twee artikelen aangepast en opnieuw gepasseerd. Het betreft twee
verduidelijkingen ten aanzien van de benoemingstermijn van de bestuurder (artikel 4) en het aantal RvC
leden op voordracht van de Huurdersraad. Hiermee voldoen wij aan de wet- en regelgeving.
Eind 2016 zijn de Prestatieafspraken 2017-2021 getekend door de gemeente, corporaties en
Huurdersraad. Het zijn zogenaamde kaderafspraken en jaarlijks worden per corporatie jaarafspraken
gemaakt welke passen binnen de Kaderafspraken 2017 - 2021. lnput voor de jaarafspraken welke
Woningbedrijf Velsen eind 2017 heeft gemaakt is het overzicht van activiteiten voor 2018 dat wij voor 1
juli 2017 aan de gemeente hebben aangeboden. De Huurdersraad heeft vooraf positief geadviseerd
over het overzicht van activiteiten.
Wrsningmarktregia versus regianale samenwarking

Woningbedrijf Velsen maakt onderdeel uit van de woningmarktregio MRA+. Deze regio behelst de
Stadsregio Amsterdam, de Gooi en Vechtstreek en Almere en Lelystad. Dit is een grote regio welke niet
geheel aansluit bij de huidige manier van bestuurlijke samenwerking. Deze bestuurlijke samenwerking
is meer gericht op de gemeenten in de regio lJmond/Zuid-Kennemerland. Deze samenwerking wordt

onder meer zichtbaar

in het voorgenomen besluit om te

komen

tot een

gezamenlijk

woonruimteverdeelsysteem in Velsen en Zuid-Kennemerland per 2019.

4.2 Organisatie
Wij z$n een pröcesçerichte en resultaal gestuurd* arganisatie. Wijwerken vanuít de vier gebieden
lttlaatschapptj, Vastgoed, VermaEen øn Bestuur in e5é¡n af meerdere /eams gezanenlijk aan de
processeñ in anze *rganisatie. Deze teams futzctianeren vanuit heldere kaders, beleid en doelsn.

Wijwerken vanuit de vier gebieden Wonen, Vastgoed, Vermogen en Bestuur. Onze opgave is samen
met de medewerkers werken aan de verandering naar een klantgerichte organisatie. Het continue
verbeteren van de Rfestaties op het gebied van klantwaarde, medewerkerstevredtnheid en kosten.
Uitgangspunten zijn dat wij doen waar we voor staan, doen waarom gevraagd wordt en doen wat we
afspreken. Dat betekent dat wij draagvlak creeren en ons kunnen legitimeren voor onze keuzes.
lVleuws
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st u t¡ rd e r

Na een periode van bestuurswisselingen is per 1 februari 2A17 de heer Van der Laan benoemd als
directeur-bestuurder. Tot 1 februari was de heer Van Zijll interim bestuurder. Als gevolg van een
eenhoofdig bestuur kan niet worden voldaan aan de eis van minimaal 30%man / 30%vrouw.
Organisatr'eo ntw i kkt: I i n g
De heer Van Zijl heeft onderdelen van de in 2016 geplande organisatieontwikkeling richting procesmatig
werken weer opgepakt. Een team van tien medewerkers heeft in kaart gebracht wat procesmatig werken
betekent voor Woningbedrijf Velsen. Dit resulteerde begin 2A17 in een visie van het Team van Tien aan

de nieuwe bestuurder. De bestuurder heeft de adviezen tot zich genomen en, samen met zijn eigen
bevindingen, hebben deze geleid tot een koers voor de organisatieontwikkeling. Deze kenmerkt zich
door het op orde brengen van de basis en het aanpakken van achterstallig
Ter identificatie
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Personele bezefting
Woningbedrijf Velsen streeft naar een personele bezetting met een hoge kwaliteit die in staat is flexibel
in te spelen op zowel in- als externe ontwikkelingen. Een flexibele en wendbare organisatie en ruimte
voor medewerkers om hun talenten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het aantal fte staat vermeld
in paragraaf 4.3.

lnstrocm, doarstroam en uitstraom
lnstroom: 11 medewerkers in dienst
Uitstroom: 13 medewerkers uit dienst, waarvan:
4 prépensioen, 3 nieuwe baan, 1 overleden en 5 x ontslag
Doorstroom: B medewerkers een andere functie binnen de organísatie
Dieptepunt in 2A17 was het plotseling overlijden van onze gewaardeerde collega Loek van Roon. Hij
was jarenlang een vertrouwd gezicht bij de afdeling Huurincasso.
Ë,xterne inhuur

ln 2017 zijn in totaal 31 externe krachten ingehuurd wat neerkomt op 1 1,59 fte's. Daarvan werd 5,5 fte
ingezet om openstaande vacatures tijdelijk te vervullen en 6,09 fte voor opvang van werkzaamheden
door ziekte of tijdelijke hoge werkdruk. Op 31 december 2017 is het aantal ingehuurde fte's teruggelopen
naar 8,47.

Va*atures

ln 2016 was met het oog op de geplande organisatieontwikkeling gestart met het zoveel mogelijk
invullen van vacatures met eigen personeel. Hierdoor werden medewerkers gestimuleerd hun ambities

en loopbaanwensen kenbaar te maken en kregen zij de ruimte om te groeien in hun werk

en

ontwikkeling. De invulling van deze vacatures heeft in 2017 plaatsgevonden. ln totaal zijn 18 vacatures
ingevuld, 7 medewerkers zijn doorgestroomd naar een nieuwe functie en 11 vacatures zijn ingevuld met
nieuwe medewerkers. Eind 2017 zijn er nog drie vacatures die tijdelijk door externen worden vervuld.
Een van deze vacatures wordt per 1 februari 2018 ingevuld door een nieuwe manager Bedrijfsvoering.
Ziçkteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschap)

was gemiddeld over 2A17 7,03 %. Dil is beduidend
hoger dan in 2016 (3,6 %). Het landelijk gemiddelde
over 2017 is nog niet bekend maar lag in het derde
kwarfaal 2017 rond de 3,7 %. Dit hoge verzuimcijfer
werdl voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal
medewerkers langdurig arbeidsongeschikt was. ln de
grafiek hiernaast wordt de verdeling van het

Ziektovetzuirn 2017 (7,039'0 excluçiof zwangerschspsverlol)
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De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2017 nog eenmaal informeel overleg gehad met de toenmalige
interim bestuurder. Vanaf februari 2017 is het roer overgenomen door de huidige directeur-bestuurder
Rogier van der Laan. Naast een kennismakingsgesprek zijn de OR en directeur-bestuurder diverse
malen met elkaar in overleg geweest zowelformeelals informeel
ln de overlegvergaderingen is aan de orde geweest:
- voortgang organisatie ontwikkeling;

-

projectenanalyse;

invullen diverse (tijdelijke) vacatures;
advies-eninstemmingsaanvragen;
100 dagen analyse;
stand van zaken Financiën en Vastgoed.
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ln 2017 zijn onderstaande advies- en instemmingsaanvragen bij de OR neergelegd

-

wijziging rol controller en aanstelling controller

vormgevenklantcentrum
klokkenluidersregeling

nieuwearbeidsomstandighedenregeling
aanstellenpreventiemedewerker
aanvraagcollectieveverlofdagen.
Op alle aanvragen werd een positief advies afgegeven.
De studiedagen van de OR waren in januari en mei 2017. Tijdens de studiedagen van in mei 2017 heeft

de directeur-bestuurder zijn 100 dagen analyse gedeeld en toegelicht.
ln2017 heeft de OR tweemaal overleg gehad met de RvC.

ln deze overleggen is gesproken over de voortgang van de organisatieontwikkeling, bedrijfsvisie en
bedrijfsjaarplan, evaluatie werving en selectie directeur-bestuurder en samenstelling RvC.
Het RvC lid op voordracht van de OR is in november 2A17 afgetreden. De OR heeft samen met Public
Spirit gezocht naar een nieuwe kandidaat. Een eerste voordracht werd door de RvC afgewezen. Een
tweede poging slaagde wel. Per 1 maart 2018 is een nieuw RvC lid op voordracht van de OR benoemd.
Ook in 2017 heeft de OR regelmatig overleg gehad met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat
uit collega's van de verschillende afdelingen waardoor er een goede afspiegeling van de organisatie is.
De OR bespreekt met de Klankbordgroep onderwerpen die spelen, waarbij wel de vertrouwelijkheid
geldt.

Begin december 2017 is in de organisatie de verkiezing aangekondigd. De zittingsperiode van twee
leden van de OR eindigt. Beide leden zijn herkiesbaar.

Eind december 2017 hebben alle medewerkers een uitnodiging ontvangen voor

een

achterbanbijeenkomst in het nieuwe jaar.

Naam

Functle

Jaar aftreden

Mevrouw M. Bankert

Voozitter

1 februari 2018

De heer P. de Wit

Vice voorzitter

1 november 201 7

De heerV. Baas

penningmeester

Mevrouw R. Dolron

secretatls

Mevrouw C.

Communicatie

I
I

l maaú2420
1 maart 2020

1maart2020

Voor de organisatie is het van belang dat er activiteiten worden georganiseerd los van dagelijkse
beslommerinçjen. De corporatie ondersteunt deze activiteiten met een finariciële bijdrage. Er is een
personeelscommissie die de activiteiten voorbereidt. Er is geen lidmaatschap, geen verplichte bijdrage
van medewerkers en de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
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4.3 Medewerkers
W$ stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers naar verantwaordelijke, bevlogen en praactieve
rnedewerkers die gericht zijn op integrale interne en externe samenwerking.

Farmatie

31 december 2017 had Woningbedrijf
Velsen 67 medewerkers in dienst. De
totale formatie bedroeg 63,4 fte. ln de
grafiek is weergegeven hoe de formatie
per afdeling is opgebouwd in 2017 in
vergelijking met 2016. Zie de tabel

hiernaast voor de verdeling over de
afdelingen.

Ëornìatiegver¿icht peìldarurn 31 decemb'er 2A16/2017
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A$eiding en ontwikkeling
Jaarlijks wordt 2,5 o/o Yâtl de loonsom
gereserveerd voor functiegebonden opleidingen. Hiervan is
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€ 80.000 gebruikt voor het volgen van
opleidingen, cursussen, trainingen; seminars en workshops. Een aantal trainingen zoals Lean en Excel,
is incompany georganiseerd zodat een groot deel van de medewerkers deze konden volgen.
Naast

de

functiegerichte opleidingen hebben

de

medewerkers

de

mogelijkheid

om een

loopbaangerichte opleiding of cursus te volgen. Hiervoor kan iedere medewerker zijn eigen
loopbaanbudget aanwenden om hun kansen intern of extern te vergroten. ln 2017 heeft één
medewerker hier gebruik van gemaakt.
Lee rwerkp
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Woningbedrijf Velsen is voor diverse MBO opleidingen een erkend leerbedrijf. Hierdoor hebben
studenten en scholieren de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Wij bieden verschillende
mogelijkheden aan zoals meewerkstages, afstudeeropdrachten en leerwerkplekken. Op de afdelingen
Bedrijfsbureau, Woondiensten en Vastgoed hebben drie stagiairs in 2017 meegedraaid. Bij de

servicedienst

is aan 1 leerling ruimte geboden voor een snuffelstage. Dit betrof een

2O-jarige
statushouder uit Eritrea die via Vluchtelingenwerk lJmond bij Woningbedr'rjf Velsen binnenkwam om
ervaring op te doen voor het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. lnmiddels is deze leerling
toegelaten tot een opleiding tot timmerman.

Leerlingborlwplaatsen
Voor de jàren 2AM - 2019 is op initiatief van Bouwmensen

I

Kennemådand een convenant voor

leerlingbouwplaatsen afgesloten. Woningbedrijf Velsen verplicht zich als deelnemende partij in
samenwerking met gemeentes en andere woningcorporaties zich in te spannen voor het realiseren van
zoveel mogelijk leerlingbouwplaatsen op de bouwprojecten die wij (laten) uitvoeren. Op een
leerlingbouwplaats worden leerlingen in staat gesteld om binnen de bouw van een project, alle
voorkomende bouwkundige werkzaamheden uit te voeren

Op het project 'Het Nieuwe Vroeger' dat als leerlingbouwplaats is aangemerkt zijn de eerste zes
maanden van 2017 tien leerlingen, langere perioden, werkzaam geweest van Bouwmensen. Op het
project De Noostraat zijn vanaf het tweede kwartaal 20'17 vüf tot zeven leerlingen werkzaam geweest.

Actief Talent
Medewerkers van Actief Talent hebben tien maal werkzaamheden uitgevoerd in tuinen en plantsoenen
van Woningbedrijf Velsen. Actief talent is een organisatie die zinvolle klussen uitvoert met mensen die
door hun verslaving of dakloosheid zich niet meer bewust zijn van hun mogelijkheden.
Ter identificatie
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lnleiding
Het jaar 2017 stond voor de RvC van Woningbedrijf Velsen

in het teken van verandering. De
verandering startte met de komst van een nieuwe bestuurder. Aansluitend was er het aftreden van vier
leden en het toetreden van drie leden van de RvC. Deze veranderingen gaven een podium om met
elkaar, bestuur en toezicht, een goed gesprek te voeren over'de relatie en omgang tussen het bestuur
en de RvC. Het gesprek, onder externe begeleiding, gaf een ieder inzicht in hoe we met elkaar willen
en moeten werken en wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn. Door dit gesprek tijdens
een verdiepingsdag in het voorjaar te houden, konden we in de daarop volgende vergaderingen met
elkaar de afspraken vormgeven. ln het voorjaar van 2018 evalueren we ons functioneren en de
gemaakte afspraken weer onder externe begeleiding.
Verandering was er in 2017 ook op strategisch vlak. De bestuurder heeft onderzoek gedaan naar de
wijze waarop projecten worden voorbereid. Er zijn steeds meer regels waar wij als corporatie aan
moeten voldoen, de bewoners hebben wensen en de gemeente geeft kaders mee. Projecten blijken
steeds duurder te worden. Geld kunnen we echter maar één keer uitgeven. Wat we bij het ene project
doen, heeft gevolgen voor een ander project. Om tot een optimale aanwendíng van de beschikbare
middelen te komen heeft de bestuurder in de zomer van2017 ons zijn besluit voorgelegd om een pauze
in te lassen in de uitvoering van de projecten

Dit betekende dat, behalve enkele projecten die reeds aangevangen waren, andere projecten zijn
stilgelegd. Dat was een ingrijpend besluit. Bewoners en andere belanghebbenden, waaronder de
gemeente en het WSW, zijn geinformeerd over dit besluit. De bestuurder heeft vervolgens de herijking
van het SVB in gang gezet. Met dit
dat uiterlijk 1 juli 2018 gereed is, wordt helder wat onzf

{eleid,
de opgave vorm gaan geven. Bij de herijking worden dé
belanghebbenden, gemeente, Huurdersraad, collega corporaties en zorgpartijen, door de bestuurder
nauw betrokken. Zonder vooruit te lopen op de uitkomsten weten w'rj als RvC dat de opgave in het
marktgebied van Woningbedrijf Velsen groot is. De corporatie staat er financieel goed voor en er zijn

opgave in de voorraad is en hoe

vrlrij

middelen om te kunnen investeren. Uiteraard dient daarbij de financiële continuiÏeit van Woningbedrijf
Velsen gewaarborgd te blijven. ln het kader van de strategische herorièntatie hebben wij meerdere
keren met elkaar gesproken en (ons een) mening gevormd over het strategische beleid waaronder
bijvoorbeeld qnze doelgroep, de betaalbaarheid van onze woningen, de kwalileit en duurzaamheid van
de voorraad, en de risico's die verbonden zijn aan het strategische beleid. Op alle terreinen zijn de
doelstellingen aangescherpt. ln 2018 wordt het SVB vastgesteld en kunnen de huurders geinformeerd
worden waar en hoe we weer starten met projecten.

Verandering was er ook in de organisatie. De bestuurder heeft, mede door een hoog ziektever¿uim in
het hoger kader en een nieuwe vorm van aansturing van de organisatie, in 2017 gewerkt met een groot
aantal interimmanagers. Wij hebben hier meerdere keren met de bestuurder van
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gewisseld maar gemerkt dat de externe inhuur ook nodig is om organisatieaanpassingen te doen. Het
gaat dan om de professionalisering van de organisatie en het normaliseren van gedrag en cultuur.
Het komende jaar worden de genoemde veranderingen doorgezet en wordt een start gemaakt met het
bestendigen van de nieuwe koers. Dit blijven wij doen onder het motto 'Wat we doen, doen we voor het
woonplezier van onze huurders'.
Jeroen Nobel
Voorzitter RvC
1. Over besturen en toezicht houden
Woningbedrijf Velsen is een stichting. Er is een éénhoofdig bestuur en een RvC. ln de statuten is
geregeld wat de taken en bevoegdheden zijn. ln dit hoofdstuk wordt het actuele kader geschetst
waarbinnen de RvC van Woningbedrijf Velsen opereert.
Het dagelijks beleid van Woningbedrijf Velsen wordt bepaald door de bestuurder. Bij de besluitvorming
betrekt de bestuurder het advies van het Management Team en de controller. De RvC houdt toezicht
op het beleid van de bestuurder en de strategie. Bij het toezicht is de Woningwet leidend en wordt de
Governancecode woningcorporaties onderschreven. Deze zijn uitgewerkt in de statuten en de
verschillende reglementen. De Raad staat, conform deze documenten, het bestuur met raad terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten
instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke
belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
Visie op toezicht en toetsing

Tijdens een verdiepingsdag voorjaar 2017 hebben we, onder externe begeleiding, met de bestuurder
gesproken over de visie op toezicht en toetsing, besturen en de onderlinge relatie daarbij. Aan de hand
van drie casussen is gesproken over de formele en informele relatie. Doel was duidelijkheid krijgen over
de verschillende rollen en posities van betrokkenen. De visie op toezicht en toetsing is nagenoeg niet
aangepast en staat op de website.
Bestuur
Na een interim bestuursperiode hebben we per 1 februari de heer R. van der Laan (1975) benoemd als
directeur-bestuurder. Besluitvorming door de bestuurder vindt plaats op grond van de statuten en het
bestuursreglement welke op de website staan. De statuten geven regels aan de bestuurder, de taken
en bevoegdheden van de bestuurder enlverantwoording door de bestuurder. De statuten geven ook
informatie over de besluiten die ter goedkleuring moeten worden voorgelegd aan de RvC.

Het bestuur 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 bestuur is verantwoordelijk voor de resultaten van de corporatie. Het bestuur betrekt actief
belanghebbenden bij de beleidsvorming en -uitvoering. Primaire belanghebbenQen zijn de gemeente
Velsen en de Huurdersraad. Daarnaast heeft het bestuur oog voor overige maatschappelijke belangen.
De RvC vindt het belangrijk dat de bestuurder intern en extern transparant opereert en verantwoording
aflegt over zijn handelen. Het bestuur schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht.
Wij venvachten dat de bestuurder de governancestructuur handhaaft en de principes van goed bestuur
naleeft. Het bestuur gaat daarbij zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie,
waarborgt een gezonde financiële positie zodat de continuiteit van de organisatie en
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Het bestuur richt ten behoeve van bovenstaande een professionele werkorganisatie in met een gedegen

en doelmatige bedrijfsvoering. Het zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersingsen controlesystemen. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap toe.

Management Team (MT)
Woningbedrijf Velsen kent een Management Team welke wekelijks bijeenkomt en een adviserende rol
heeft richting de bestuurder. De bestuurder neemt bij z'rjn besluit het advies van het Management Team

mee. Het bestuur neemt zelfstandig zijn besluit. Het MT bestaat uit drie managers, de bestuurder is
voorzitter.

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. Ons toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke en
financiële doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van de corporatie. Bij de invulling
van onze taak richten we ons naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk
belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.
Doelstelling van het interne toezicht is om de corporatie op de maatschappel'rjke koers te houden. De
RvC staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

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 onden¡rerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de
besluitvorming van de RvC voor. Dit laat onverlet de verantwoordèlijkheid voor de besluitvorming van
en door de RvC. Voor bijzondere projecten of aangelegenheden wordt in voorkomende gevallen een
tijdelijke commissíe samengesteld of individuele leden aangewezen om dit samen met de organisatie
op te pakken.

\uditcommlssie
y'aste commissie
2leden
lemuneratlecommissle
y'aste commissie
2leden
3electiecommlssie RvC
lijdeliJke commissie
2leden

aangelegenheden uit de Govemance Code, de (financlële ) organlsatie, de inteme
[isicobeheerslngs- en controlesystemen, d€ beoordellng f¡nanciöle documenten en
lnvesteringsbesluiten. Separaat overleg, zonder aanwezighoid van de bestuur, met de accountant
þn de Controller (lnterne audltor).
lVerkgevers âangelegenheden zoals de zelfevaluatie, het bezoldigings- en belonlngsbele¡d voor
þestuur en RvC en delplannings-, functionerings- än beoordelingscyclus met de bestuurder.

financiële

tt

en selectle van leden van de RvC; opstellen van het proflel tot en met het doen van
fvoorstellen ln relat¡e tot (her)benoem¡ngen.

fÂlerving
I

Tae zi chts- e n toetsi ng skad e r

Om toèzicht te houden maken we gebruik van een toezicht- en toetsinþskader. Dit bestaat uit:
- wet- en regelgeving als de Woningwet en de Governance Code;
- formele documenten als statuten en reglementen;
- de strategische documenten als de bedrijfsvisie en het SVB;
- de kaders voor verdere beheersing als de jaarlijkse begroting, het investeringsstatuut en het
treasurystatuut.
Het toezicht- en toetsingskader is schematisch weergegeven (zie volgende pagina).

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

å bettar
world

Governance Cade

De RvC onderschrijft de Governance Code en de daarin opgenomen principes. Het is een
vanzelfsprekendheid dat we transparant opereren en verantwoording afleggen over de wijze waarop wij
toezicht houden. De statuten en reglementen zijn in vervolg op de Woningwet aangepast. Aanpassing
aan de Veegwet vindt plaats in 2018. Alsdan bezien we ook de verschillende reglementen opnieuw
teneinde een aansluitende governancestructuur te hebben.
Een belangrijk onderdeel van de Governance Code is de visitatie. We laten ons een keer per vier jaar
we een gestructureerd oordeel krijgen over ons volkshuisvestelijke en
maatschappelijke presteren. De volgende visitatie vindt plaats in 2018.

visiteren waarbij

Gavernance audit AW
De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft in mei 2017 een governance-audit uitgevoerd. Hiervoor zijn
tal van documenten van Woningbedrijf Velsen beoordeeld en een vertegenwoordiging van de AW heeft

gesproken met de bestuurder en een afvaardiging van de RvC. De AW heeft haar bevindingen
gerapporteerd en hierover is gesproken in de RvC vergadering. De AW geeft aan dat de governance
van Woningbedrijf Velsen "in control" en compliant is. Er is dan ook geen aanleiding tot het doen van
interventies. Wel waren er enkele onderdelen die zich lenen voor verbetering. Dit betreft de relatie
bestuur-RvC waar het gaat om de afstand welke de RvC neemt bij haar toezichthoudende rol. Een
ander aandachtspunt is de PDCA cyclus van beleidsdocumenten na de wisseling(en) van bestuur en
de herijking van de nota integriteit en de klokkenluidersregeling aan de actuele wet- en regelgeving.
I nteg

rite itscode e n kla kke nl uide rs regel i ng

We vetwachten van onze medewerkers dat ze integer en betrouwbaar handelen. Een aantal jaar
geleden is de intergriteitscode opgesteld die op de website staat. Alleen een code opstellen is niet
voldoende en daarom hebben we met de bestuurder afspraken gemaakt om de code in 2018 opnieuw
te agenderen en te actualiseren.
We hebben daarnaast een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden vân een misstand
hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden. De regeling borgt dat de melding onderzocht wordt
en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties. ln 2017 is de regeling aangepast
aan de hand van de
wet- en
Overz i cirt to*zi chtskader r..n toetsi

n

gskarle r

Toezrchtçkade r

Toetsingskader
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2. Verslag van de toezichthoudende rol
De RvC hecht aan een heldere strategische visie en koers van de corporatie. Wij houden toezicht op
de inhoud van de strategie en de mate waarin deze strategie wordt gerealiseerd. Het toezicht richt zich
vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, de visie en
de missie van de corporatie.

Strategische besprekingen vinden wij belangrijk omdat het houden van toezicht en het dienen van
maatschappelijke belangen alleen verantwoord kan plaatsvinden als over belangrijke thema's gel'rjke
gedachten voor de corporatie bestaan. ln het verslagjaar heeft de RvC stilgestaan bij strategische
onderwerpen die samenhangen met de portefeuillestrategie en de ontwikkeling van de organisatie. Te
denken valt aan de voortgang van de projecten, de kerntaak: de huisvesting van de primaire doelgroep,
het risicomanagement en de analyses van de bestuurder over de organisatie.
Bedr$fsvisie
De strategie van de corporatie heeft voor de komst van de huidige bestuurder zijn vertaling gekregen in

de goedkeuring van de bedrijfsvisie'voor het woonplezier van onze huurder'(februari2016). De visie
was in principe voor één jaar vastgesteld. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij in vervolg
op de aangescherpte portefeuillestrategie een nieuwe koers uitzet voor de corporatie.
Sfrafegrsclr Vaa rra a d bele i d
ln vervolg op het besluit om de voorbereiding van projecten on hold te zetten is de bestuurder gestart
met de herijking van het SVB. De bestuurder heeft ons geinformeerd over de gesprekken die hij met de
belanghebbenden heeft gevoerd en met ons de eerste richting van de portefeuilledoelstellingen

besproken. De focus ligt op het huisvesten van de primaire doelgroep en het bevriezen van de nietDAEB voorraad, een betere spreiding van ons bezit over de gemeente Velsen en inzet op meer
differentiatie en verjonging van de woningvoorraad waarbij we energiezuinige woningen hebben. De
omvang van de voorraad past bij de vraag en zal nagenoeg gelijk blijven.
Prestatieafspraken
Eind 2016 zijn met de gemeente Velsen, de corporaties en Huurdersvertegenwoordigingen in Velsen
kaderafspraken gemaakt voor de komende víer jaren. Per jaar worden met de afzonderlijke corporaties

jaarafspraken gemaakt welke passen binnen de kaderafspraken en gebaseerd zijn op het
activiteitenoverzicht wat de corporaties voor 1 juli in dienen. De bestuurder heeft de RvC in 2017
meerdere keren geinformeerd over de voortgang van de jaarafspraken voor 2018. Eind 2017 zijn de
jaarafspraken 2018 oeteklnd
lmplementatie Woningwet: statuten on reglementen
ln vervolg op de nieuwe Woningwet en de daarop volgende Veegwet hebben wij besluiten goedgekeurd
over het definitieve voorstel scheiding van de voorraad in DAEB en niet-DAEB en het aangepaste
reglement Financieel beleid en beheer. Met de bestuurder is gesproken over de inrichting van de interne
(onafhankelijke) controlfunctie welke sinds begin 2017 op interim basis wordt ingevuld. Eind 2016 zijn
de statuten aangepast op twee onderdelen, te welen de benoemingsperiode van de bestuurder (artikel
4) en het aantal RvC leden op voordracht van de huurdersorganisatie (artikel 11). Begin 2017 z¡n na
verkregen goedkeuring van de AW de statuten gepasseerd.
Vao rtg ang sbe s p re ki nge

n

De RvC heeft het jaarverslag en de jaarrekening over2016 besproken en goedgekeurd. Daarbijwas
ook de externe accountant aanwezig. Na ieder tertiaal is, op basis van een rapportage, gesproken over
de financiële situatie en werd inzicht gegeven in kwalitatieve aspecten en trends die bij de corporatie
spelen. Zodoende kreeg de Raad een goed beeld van hoe de organisatie ervoor staat.
Ter identificatie
Ernst &

ntants LLP

Build¡nq a better
working world

geconfronteerd wordt. Bij deze besprekingen ging de aandacht onder meer uit naar omzet, baten,
kosten, risico's, ziekteverzuim, externe inhuur en de organisatieontwikkeling.

Avenicht bespraken strateçische onderwerpen in 2A17
Þtrategisch voonaadbeleid
2017, prestatieafspraken, voortgang
þedrijfsjaarplan
þctiepunten manaqementletter.
besproken en kennis genomen van
fiisicomanagomentmodel
þe belangrlikste strateg¡sche ris¡co's en beheersing
sche¡ding DAEB en niet-DAEB, inr¡chting
þoedkeuring
þontrolfunctie.

Strategie

lis¡comanagement
rïoningwet

Toezicht op Financiên en operationele presfafres
Bij het toezicht op de financiën en operationele prestaties hebben de auditcomm¡ssie en de accountant
een rol. De rol van de accountant staat verderop beschreven in paragraaf 2.6.

Auditcommissie
De auditcommissie heeft als doel het facíliteren, ondersteunen en adviseren van de RvC in haar rol als

op het gebied van

financiêle aspecten waaronder de jaardocumenten, de
managementletter, de begroting en investeringen in de voorraad. Samenstelling, taken en werkwijze
liggen vast in het Reglement Auditcommissie. De auditcommíssie bestaat uit twee leden van de RvC.
Bû het overleg zijn de bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de controller betrokken. De

toezichthouder

auditcommissie komt bijeen voor elke reguliere RvC vergadering, in 2017 was dit zes keer. Twee keer
per jaar spreekt de auditcommissie met de accountant en separaat met de controller, tenminste eenmaal
buiten aanwezigheid van de bestuurder.
Onderwerp van gesprek met de accountant en de controller zijn het verslag van de accountant over de
jaardocumenten, de managementletter, de ontwikkelingen intern en extern, het auditplan, de interim
controle en de dienstverlening voor het komende jaar. h 2A17 is met de accountant gesproken over de
wisseling van partner binnen het accountantskantoor en de communicatie tussen de RvC en de
accountant waar het gaat om zaken als het 'in control'zijn van de organisatie. Voor de interim controle
heeft de auditcommissie, namens de RvC, de accountant aanvullende vragen gesteld over de
besluitvormingsprocessen ten aanzien van onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Zijn de processen
beschreven, worden de processen toegepast en zijn de processen adequaat. Begin 2018 worden de
uitkomsten van de interim controle besproken met de prganisatie en de auditcommissie
I

Ondarwerpon
auditcommisele

Toollchting

Crgan¡satie / voortgang

nrichting controlfunctie, bezetting afdeling Financièn, externe
nhuur, managementletter, werving en selectie n¡euwe
rccountant, risicomanagement.
Srieven AW enWSW

Extern toezicht
Reglementen

nvesteringssiatuut, Reglement Financieel beleid en Beheer

Jaardocumenten

Jestuursverslag, jaarekening en verantwoording treasury
2016, kaderbrief 2018, begroting 2018, treasuryJaarplan

3oedkeuring RvC

I

I, bedrijfsJaarplan 201
y'erkoopbesluit fase 3 het Nieuwe Vroeger,
Start nieuwbouw Lange Nieuwstraat (lJkpunt)
{uurprijs complexen met een WKO installatie
201

lnvêsteringen / besluiten

ln 2017 zijn bestuursbesluiten die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd
bespreking in de auditcommissie, goedgekeurd door de RvC.
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Voorjaar 2017 is gebleken dat lopende projecten, zowel in uitvoering als in voorbereiding, duurder

uitvallen dan vooraf

b¡j

besluitvorming

is

gedacht.

Op grond hiervan is

besloten alle

investeringsprojecten die in voorbereiding waren stil te leggen. Enkel projecten in uitvoering en twee
vergevorderde projecten zijn doorgezet. ln de tussentijd zijn alle projecten geinventariseerd en
financieel in kaart gebracht. Na herijking van het portefeuillebeleid, zomer 2018, is in beeld wat de
opgave voor de komende jaren wordt en welke projecten ter hand worden genomen.
Financiéle continuiteit
Woningbedrijf Velsen is een solide organisatie. Zij voldoet op dit moment ruimschoots aan de externe
en algemene toezicht eisen voor vermogen en kasstromen als het gaat om solvabiliteit, continuiteit,
rentedekkingsgraad, Loan to Value en de Debt Sevice Coverage ratio. De herijking van het
portefeuillebeleid maakt op dit moment al duidelijk dat de corporatie staat voor een omvangrijke
transformatie- en duurzaamheidsopgave in haar bezit. Wat dit betekent voor de financiële positie wordt
in 2018 aan de hand van doorrekeningen en een aangescherpte meerjarenprognose duidelijk. Voorop
staat dat de corporatie blijft voldoen aan de normen welke door het WSW zijn gesteld.
lnvesteringen

Conform het investeringsstatuut, welke maart 2017 door de RvC is goedgekeurd, zijn in 2017
investerings- / verkoopvoorstellen ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. De besluìten zijn getoetst
aan de strategische kaders uit de bedrijfsvisie, het SVB 2014 en de financiële normen. Ook hebben wij
ons de vraag gesteld of de investering in verhouding staat tot de marktwaarde en of de risico's
beheersbaar waren.

lnvesterlngabeslullen. Ioelioht¡ng
Het Nieuwe

/erkoop middels tender met gunning aan hoogste bieder van
Je locatie fase 3.

itart bouw nieuwbouw Lange Nieuwstraat.

Toezicht op volkshuisvestel$ke en maatschappel$ke prestaties

De corporatie geeft en adequaat invulling aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen.

We weten dat de opgave zich concentreert op de herstructurering en verbetering van de bestaande
voorraad en huisvesting van de doelgroep van beleid. Het bestuur is met de gemeente in gesprek
gegaan over de parkeernormen bij nieuwbouw en herstructurering. Deze is bijgesteld zodat we in de
toekomst geen volkshuisvestingsgelden zien weglekken naar parkeerplaatsen.
Visitatie
Een belangrijk onderdeel van de Governance Code is de visitatie. Wij laten ons een keer per vier jaar

visiteren, waarbij

we een

gestructureerd oordeel krijgen over ons volkshuisvestelijke en

maatschappelijke presteren. Maart 2015 is de laatste visitatie afgerond met een positief oordeel. Het
rapport staat op onze website. De volgende visitatie vindt in 2018 plaats en dient voor l.maart 2019 te
zijn afgerond
Bestuursverslag
ln bijzijn van de accountant hebben wij het bestuursverslag 2016 besproken en geconstateerd dat de
corporatie ten tijde van wisselingen van bestuur haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke
werkzaamheden onverminderd heeft voortgezet waar het gaat om de huisvesting van de primaire en de
bijzondere doelgroepen en de kwaliteit van de woningen en het woningbeheer. Aandachtspunt is wel
de oplopende liquiditeitsoverschotten die veroorzaakt worden door achterblijvende realisaties. We
hebben hier met de bestuurder afspraken over gemaakt.
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Wonen en Zorg
Een groot deel van de vastgoedportefeuille van Woningbedrijf Velsen bestaat uit zorgvastgoed. Met de
grootste huurder, Zorgbalans, zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de gevolgen van de
vermindering van de AWBZ worden opgevangen. Deze afspraken worden vooralsnog gecontinueerd

waarbij wij hebben aangegeven dat ingeval het overheidsbeleid of de omstandigheden wijzigen, de
afspraken ook opnieuw worden bezien. Of dit aan de orde is, onderzoekt de bestuurder nadat het SVB
voor het woningvastgoed is afgerond.
Geschillen

Voor de onafhankelijke behandeling van klachten van bewoners en z'rjn we sinds 2017 aangesloten bij
een regionale geschillencommissie. Deze geschillencommissie behandelt ook geschillen van andere
corporaties uit de regio. Het laatste jaarverslag over 2016 van de Geschillencommissie van
Woningbedrijf Velsen is door de bestuurder verstrekt aan de RvC en besproken in haar vergadering.
:[oerfchl

loeltchtlng

volkshulsveqteliJke en
msatsch0ppeliJke
activltelten
Rapportages

poedkeuring Bestuursverslag

201 6, bespreking verslag
peschillencommissie, bespreking tertiaalrapportages

Toezicht op dialoog met belanghebbenden

Wij zijn van mening dat het overleg met belanghebbenden belangrijk is en, in vergelijking tot de
afgelopen jaren, geintensiveerd en gemoderniseerd kan worden. Hierin zien wij niet alleen een rol voor
de bestuurder maar ook voor de leden van de RvC waar het de primaire belanghebbenden betreft; de
gemeente Velsen en de Huurdersraad. De bestuurder heeft het reguliere overleg met de
belanghebbenden voortgezet en is in aparte individuele gesprekken ingegaan op de opgaven die er zijn
voor Woningbedrijf Velsen. Wü zijn door de bestuurder hierover geïnformeerd.

Met de Huurdersraad hebben wij twee keer per jaar overleg; een keer met en een keer zonder
bestuurder. Tevens wordt jaarlijks een excursie georganiseerd met de Huurdersraad, RvC, bestuur
management van Woningbedrijf Velsen. De Huurdersraad heeft in 2017 een lid voorgedragen voor
RvC. Ook de voorzitter is op voordracht van de Huurdersraad waarmee er nu drie leden in de RvC
voordracht zijn van de Huurdersraad.

de
en
de
op

Met de gemeente hebben wij in 2017 niet zelf gesproken. De bestuurder heeft ons geinformeerd over
dp overleggen met de gemeente over de prestatieafspraken,¡ de parkeernorm bij nieuwbouw en
hÞrstructurering en de w'rjze waarop het overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt vormgegeven.
De gemeente wordt door de bestuurder als belangrijke partner meegenomen in de herijking van het
SVB. Wij ven¡¡achten dat dit in 2018 leidt tot nieuwe afspraken over de aanpak van de bestaande
woningvoorraad in Velsen.
îoe¿{cht

Toellchllng.

belanghebbenden
3amenwerking

Belanghebbendenregister, prestatieafspraken gemeente

Toezicht op risicobeheersing
Risicomanagement is voor ons een van de belangrijkste onderwerpen in het overleg met de bestuurder.

Wij hebben daarom in 2017 afspraken gemaakt met de bestuurder te komen met een systeem voor
risicobeheersing. lnmiddels is dit op strategisch niveau gebeurd aan de hand van de
corporatiedoelstellingen. Er zijn afspraken gemaakt om bij de tertiaalrapportages de conclusies op te
nemen rondom het risicomanagement.
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Externe accountant
ln het verslagjaar heeft de externe accountant met zowel de auditcommissie als met de RvC gesproken.
Ondenrverpen waren de managementletter 2016, de interim controle 2017 en het accountantsverslag
2016. Ook is met de accountant teruggeblikt op de bespreking van de accountant en de RvC over het
accountantsverslag 2015 waarbij specifiek de vraag is gesteld of de corporatie ten tijde van de
bespreking aldan niet in controlwas.
De jaarrekening en het jaarverslag worden dit jaar voor het laatst beoordeeld door Ernst & Young. De
De RvC heeft besloten na 8 jaar afscheid te nemen van d¡t accountantskantoor. Dit betekent dat najaar

2017 voorbereidingen zijn getroffen voor de selectie van de nieuwe externe accountant. Doel is voorjaar
2018 een nieuwe accountant te benoemen voor de komende jaren.
I nte

rne cantrolefunctie

De interne controlefunctie is bij Woningbedrijf Velsen begin 2017 op extern ingevuld. De controller heeft

vooraf kennisgemaakt met de RvC en tijdens het afgelopen jaar twee keer, zowel met de
auditcommissie als met de RvC, zonder aanwezigheid van de bestuurder, van gedachten gewisseld
over de ontwikkelingen en risico's bij Woningbedrijf Velsen. Voor 2018 is een auditplan door de
controller opgesteld en door de RvC vastgesteld.

Conclusies toezichthoudende rol en een blik vooruit
Onze toezichthoudende rol is de afgelopen jaren veranderd. Zoals ook de Autoriteit Woningcorporaties
in haar Governance-inspectie aangaf is opgemaakt dat de RvC de afgelopen jaren dicht op het bestuur
is gaan zitten. Gezien de bestuurswisselingen bestaat daar ook begrip voor bij de AW. De juiste afstand
is echter situationeel afhankelijk en het vraagt scherpte en inzicht van alle partijen om de afstand weer
te normaliseren als de situatie is gewijzigd. Dit besef is zowel bi.i de RvC als bij de huidige bestuurder.
Waar er redenen waren voor de RvC om in bepaalde periodes dichter op de bestuurder te gaan zitten
en zelfs waar te gaan nemen, is nu de situatie ontstaan waar meer afstand gepast is, zonder daarbij de
maatschappelijke doelstellingen, de visie en de missie van de corporatie uít het oog te verliezen.

werkgeversrol

3. Verslag vän de
De RvC benoemt het bestuur en beoordeelt het functioneren. Algemeen kan worden gesteld dat
functioneren van het bestuur wordt beoordeeld in relatie tot het functioneren van de corporatie. Er is
tussen de RvC en het bestuur geen sprake van een gezagsverhouding in arbeidsrechtelijke zin.

Niettemin heeft
remuneratiecom

m

de RvC een

I

'werkgeversrol' welke primair wordt ingevuld

door

de

issie.

lnvulling werkgeversral vaor bestuur
De remuneratiecommissie vervult namens de RvC de werkgeversrol voor de bestuurder van
Woningbedrijf Velsen. Deze werkgeversrol krijgt onder meer gestalte door de arbeidsovereenkomst die
per 1 februari 2017 met de bestuurder is gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld
salariëring, pensioenvoorziening, nevenactiviteiten en declaratiemogelijkheden.

De

remuneratÍecommissie bestaat

uit twee leden van de RvC. ln 2017 is, exclusief

introductieperiode, twee keer bij elkaar geweest om met de bestuurder te spreken over
en de beoordeling.

de
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Functioneren en beoardelen

Ook in de relatie tussen de RvC en bestuurder is er sprake van een functionerings-

en

beoordelingscyclus. Met de interim bestuurder heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden en met de
nieuwe bestuurder zijn na de inwerkperiode afspraken gemaakt over te realiseren doelstellingen tot julí
2018. Tijdens het beoordelingsgesprek, najaar 2017, is geconstateerd dat de gestelde doelen reeds in
2417 zijn gerealiseerd; de herijking van het SVB is gestart, de onafhankelijke controlfunctie is
vormgegeven en het risicomanagement is op strategisch niveau vormgegeven. Met de bestuurder zijn
afspraken gemaakt over de afbouw van de inhuur van externen in 2018. Voor 2018 zijn de speerpunten
voor het bestuur het herijken van het strategisch (voorraad)beleid en de organisatieontwikkeling waarbij
het gaat om het normaal functioneren van de organisatie (basis op orde) en de organisatiecultuur.

Vanaf 2018 wordt gewerkt met een functionerings- en beoordelingsbeleid waarin onder andere
opgenomen de inbreng van management ten aanzien van het functioneren van de bestuurder en de
afspraken over de beloning en de ontwikkeling daarvan in relatie tot de beoordeling.
Beloningskader en beloning
De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder is leidend voor de
beloningsafspraken met zowel de interim bestuurder fianuari 2017) als de nieuwe bestuurder (vanaf
februari 2017). De beloning past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens.
Arganisatiecultuur çn integriteit
De heer Van der Laan heeft de RvC in 2A17 aan de hand van zijn 10O-dagenanalyse, en de follow up
daarvan, meerdere keren geinformeerd over de organisatiecultuur. Geconcludeerd is dat de control bij
Woningbedrijf Velsen, als gevolg van de bestuurswisselingen, verbetering behoeft. Op hoofdlijnen kon
gesteld worden dat, mede door disfunctionerend management, de basis onvoldoende op orde was en
er sprake was van een informele machtscultuur. De bestuurder meldde een sterke onderstroom, een
afdekcultuur en uitgeputte medewerkers. Er zijn in gezamenlijk overleg actiepunten voor de korte en
lange termijn geformuleerd teneinde zo snel als mogelijk weer te komen tot een solide organisatie. Eind
2017 kunnen we aangeven dat de bestuurder de urgente actiepunten heeft afgehandeld en de
aansturing van de organisatie weer goed en duidelijk verloopt. Er is een start gemaakt met het verder
op orde brengen van de basis waar het gaat om heldere strategische doelstellingen, lopende efficiênte
processen, niet functionerende medewerkers en afspraken met de belanghebbenden (gemeente). De
RvC is tevreden met deze ontwikkeling waarbij weer ruimte ontstaat voor reflectie en tegenspraak. Het
bestuur is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en draagt met z'rjn gedrag en besluiten bij aan de

gewenste organisatiecultuur
nota integriteit en (geactualiseerde) klokkenluidersregeling
lDe
ftaan op de website. Wij zijn, net als de
lAutoriteit Woningcorporaties, van mening dat de nota lntegriteitl daterend uit 2010, moet worden herijkt
en dat het management regulier met medewerkers het gesprek moet voeren over normen en waarden.
De RvC is zich ervan bewust dat de cultuur, mede door de bestuurswisselingen, ruimte gaf voor niet
integer handelen dan wel frauduleus handelen. Wij hebben hierover met de bestuurder, de controller en
de accountant gesproken. Betrokkenen gaven allen aan alert te zijn op dergelijke kwesties maar dat
deze niet geconstateerd.
Conclusres werkgeversrol
De RvC heeft bij Woningbedrijf Velsen slechts een werknemer. Hier moet zij prudent mee omgaan. De

van een niet functionerende bestuurder zijn groot en wij vinden het onze
verantwoordelijkheid dat het bestuur adequaat functioneert. ln 2017 hebben wij met name vanuit dit
oogpunt overleg gevoerd met de interim bestuurder en de nieuwe bestuurder. Daar waar mogel'rjk
bieden wij ondersteuning aan de bestuurder en geven wij invulling aan de klankbordfunctie.
De RvC is, gezien haar rol bü het interim bestuur en de komst van de nieuwe bestuurder, van mening
dat de werkgeversrol op een gedegen en professionele wijze is vormgegeven
consequenties

Ter identificatie
Ernst & You

Bulldinq ä b€tter
work¡nq world

LLP

4. Verslag vanuit de klankbordrol
Een van de taken van de RvC is de signaal- en klankbordfunctie voor de bestuurder. Dit vraagt een
goed inleveringsvermogen van de commissarissen waar het gaat om het bewaren van de juiste afstand.
Het gaat om overzicht hebben van de grote lijnen zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog te

verliezen.

ln 2017 hebben wij tijdens een themadag, onder externe begeleiding, met de bestuurder aan de hand
van drie cases is gesproken over de onderlinge relatie, de rollen en de formele en informele omgang.
Wij zijn ons, mede door deze bespreking, nog meer bewust geworden van de wijze waarop moet worden
omgegaan met het geven van advies. Wanneer er immers in toenemende mate adviezen worden
gegeven zegt dit iets over het functioneren van beide organen, aldus een van conclusies van de
studiedag. Wijzijn dan ook terughoudend met ongevraagde adviezen. Een advies is altijd gerelateerd

aan een inhoudelijk thema wat geagendeerd is voor de vergadering. De adviezen worden apart
genotuleerd en bijgehouden op een besluiten- en adviezenlijst.

Adviezen in 2017 betroffen de inrichting van de onafhankelijke controlfunctie, de afspraken met de
accountant, de blijvende informatieverstrekking aan de RvC over de organisatieontwikkeling. Dit laatste
onderwerp ís specifiek benoemd om ervoor te waken dat wij, als RvC, zijn aangesloten bij de koers die
de bestuurder in gang heeft gezet ten aanzien van een duidelijke organisatieaansturing.

5. Over de RvC
Conform de statuten QA17) bestaat de RvC van Woningbedrijf Velsen uit minimaal vier en maximaal
zeven leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. De RvC kent, zoals ook in het eerste
hoofdstuk aangegeven, een drietal kerncommissies die werken aan de hand van een door de RvC
vastgesteld reglement. Dit hoofdstuk beschrijft de samenstelling van de RvC, het functioneren van de
RvC, de bezoldiging en gaat in op de wijze waarop de vergaderingen worden georganiseerd.
Samenstelling
De samenstelling van de RvC

is in 2017 veranderd. Er zijn vier leden afgetreden en twee leden
toegetreden . Eind 2017 bestond de Raad uit vijf leden, zie overzicht op pagina 53. Drie van de vijf leden
zijn huurderscommissarissen. De procedure voor een lid op voordracht van de OR liep eind 2017 nog
bij de Autoriteit Woningcorporaties. lnmiddels hebben wij de positieve zienswijze ontvangen en is per 1
maart 2018 mevrouw Van Bennekom benoemd als lid op voordracht van de OR. De veranderende
samenstelling van de RvC heeft invloed op de manier van de governance. Bij de zelfevaluatie onder
externe begeleiding, voorjaar 2018, staan wij hierbij stil en gaan we dieper in op de teamrollen. Wij
verwachten dat dit het snel en zþrgvuldig inwerken van het (nieuwe) team ten goede komt I

lt

Diversiteitsbeleid
Ultimo 2017 wordt niet voldaan aan de gewenste norm voor man/vrouw verdeling. ln 2018 is mevrouw
Van Bennekom benoemd waarna wel wordt voldaan.
Profielschets
Voor de werving van de nieuwe RvC leden is de profielschets van de totale RvC in 2017 aangescherpt.
De deskundigheden welke in de Raad moeten zijn vertegenwoordigd staan beschreven en ook de
competenties welke in de Woningwet staan, zijn opgenomen. De profielschets staat op de website. Aan
de minimale voorgestane verhouding man/vrouw op grond van de Wet Bestuur en Toezicht wordt niet
voldaan. Wij prefereren kwaliteit en kennis van potentiële RvC leden boven sexe. Bij gelijke geschiktheid
wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw teneinde meer evenwicht te krijgen in de diversiteit op het
gebied van sexe. Voorjaar 2018 zal de RvC bestaan uit vier mannen en twee vrouwen.
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Afgetreden leden
Conform het rooster van aftreden is in 2017 afscheid genomen van vier leden
- de heer Du Pon per 10 april2017
- de heer Spijkers per 4 juni 2017
- de heer Neutelings per 19 november 2017
- mevrouw Kroezen per 19 november 2017
Benoemde leden en w$zigingen in functies
Eind 2016 hebben wij van de Autoriteit een positieve zienswijze ontvangen voor de benoeming van de
heer Douw. Wij konden de heer Douw volgens de AutoriteitWonen (AW) echter niet benoemen wegens
vermeende onverenigbaarheid welke volgt uit zijn toezichtsfunctie bij Stichting Mooiland. De RvC heeft
hiertegen bezwaar bij de AW gemaakt, omdat het bezit van Stichting Mooiland niet gelegen is in de
gemeente Velsen. Dit bezwaar is begin 2017 door de AW gegrond verklaard waarna de heer Douw per
10 april 2017 is benoemd als lid van de RvC.

De huurdersraad heeft mevrouw Breed voorgedragen als lid van de RvC. Met een positieve zienswijze
van de Autoriteit Woningcorporaties is zij per 19 november 2017 benoemd.

Functiewijzigingon

Met het vertrek van de heer Spijkers is de heer Nobel benoemd als voozitter en lid van de
remuneratiecommissie. De heer Doomen is na het vertrek van Du Pon vicevoorzitter van de RvC en
voorzitter van de auditcommíssie geworden. De heer Visser heeft na het vertrek van mevrouw Kroezen
de vrijgekomen plek in de remuneratiecommissie ingevuld.

Roosfer van aftreden
Uit onderstaând rooster blijkt dat de heer Doomen voorjaar 2019 afscheid neemt. Najaar 2018 wordt de

procedure gestart om een nieuw lid te werven.
RvC lid

1'kser benosrnd

Herbenoamd

Roger Doomen

11maart2011

11 maart 2015

RogierMsser

11 maart 2015

Jêroen Nobel
Bârt Douw
Mirjam Breed

14 clecemþer 2016
10 aprll2017

n.v.t.
n.v.t.
n.v.l.
n.v.t.

19 november 2017

11 maarl2023
14 decêmber 2024

l0 april 2025
19 november 2025

Samenstelling Raad van Co¡nmissanssen per 3'l

Dhr. J. Nobe¡
(1e60)

Voorzitter

Wââmemend

Algemeen

burgemeeste¡
gemeente Aâlsmeer,

bestuurlük

Dlverse onbezotdlgde

Volkshulsvesting

nevenfunctiès

Maximale termljn
1'l maart 2019

2017

Hoofddorp

Lid remuneratiecommissio

Benoemd

Ja,

2016

december
2020
Op voordracht

Huurdersraad
Drs. R,P.A.M. Doomen
RC (1e5e)

Lld / vlce

voozltter D¡rêcteur Flnânclën en Kortenhoef
bedrilfsvoering

Volkshuisvesting
Finanoiën

Stadgenoot

Audltcommlssie

Bonoemd:

Nee,

2411

Afrreden

Herbenoeming

maañ 2019

Selectiecommlssie
(her)benoem¡ngen 201ô

2015

en2O17
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Dhr. mr RN.E. V¡ssor
(1972'¡
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Amsterdam
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Benoemd:

Ja,
maarl 2019

benoeming 2017
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Lid remunerallecommlss¡e

2015
Jurldlsch, soclaal

I

maatschappelïk
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lid s€lect¡ecomm¡ssle

Begelelder Stlchtlng
wetwlnkel Amsterdam

Huurde¡sraâd
Dhr. drs B. Douw (1966)

Ud

Oprlchter en elgenaar

Bussum

Marylane BV, interlm

Vastgo€d

Benoemd:

Ja, april 2021

Audltcommlssle

20't7

management en

consultancy
Lid RvT Stiohting

Mooiland
Mevr. M.G.B. Breed

Lid

Elgenaar Mirlam Breed

Haarlem

advles, Veranderkundlge

(1s611

ZorgÂÂlelzijn

Sociaal
/maatschappeliJk

: Organ¡satle

Benoemd:

Ja, november

2A17

202'l

&

mãnâgement vanult
maatschappellJke
vraâgstukken.

Op voordracht

Huurdersrâad

Functianeren
Conform de Governance Code bespreken wijjaarlijks het functioneren van de RvC en de individuele

leden. Begin 2017 ontv¡ngen wij het evaluat¡erapport over 2016 welke extern
I nte g

riteit

e

is

begeleid.

n onafh an ke I $kheid

Alle RvC leden zijn bekend met het integriteitsbeleid van Woningbedrijf Velsen. De RvC leden zijn
onafhankelük en voldoen aan de gestelde criteria van onafhankelijkheid in de Governance Code. Er
bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Het reglement van de RvC bevat bepalingen
over mogelijke tegenstrijdige belangen. Wanneer er toch sprake is van een belangenverstrengeling van
een lid zal deze rondom de besluitvorming van het betreffende onderuerp niet actief zijn.

t"t
tt

ln2017 zijn er geen situaties geweest waarbij sprake was van belangenverstrengeling. ln vervolg op de
tijdelijke waarneming van de bestuursfunctie is de heer Du Pon niet betrokken bij besluitvorming over
zaken die zich in de periode van waarneming hebben voorgedaan.
Aanspreekbaarheid
Wij zijn aanspreekbaar op en leggen verantwoording af over het gehouden toezicht. Een ieder is
uitgenodigd zich tot ons te wensen als daar aanleiding tot is. De contactgegevens zijn bekend bij de
organisatie.

Meldingsplicht
Vanuít de Woningwet geldt voor de RvC een brede meldingsplicht. Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld

wij dit onverwijld aan de Autoriteit
Woningcorporaties. ln 2017 hebben zich geen zogenaamde ongewone omstandigheden voorgedaan.

financiële problemen, integriteitskwesties dan melden

De procedure voor het melden van misstanden wordt voor de Raad en het bestuur in 2018 in een nadere

procedure beschreven.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

I nfa

rm at i evaa rz i e n i n g

De RvC wordt op verschillende manieren van informatie over de corporatie en de ontwikkelingen
voorzien. De bestuurder zorgt voor een viermaandelijkse rapportage over de voortgang van de realisatie

van de doelstellingen, de financiêle positie van de corporatie en geeft inzicht in de kritische
succesfactoren voor de verschillende processen. De RvC laat zich ook informeren door relevante
stakeholders binnen en buiten de organisatie. De contacten met de Huurdersraad en OR, middels
minimaal twee keer per jaar middels een overleg en de ontvangst van de notulen van het overleg,
worden als zeer belangrijk ervaren. Hiermee wordt immers vanuit verschillende perspectieven
informatie verkregen over het functioneren van de corporatie.

Tevens halen leden zelf informatie op bij onder andere de Vereniging van Toezichthouders
Woningcorporaties, een regionaal verband van toezichthouders, Aedes, het WSW, sector gerelateerde
bijeenkomsten en eigen netwerkbijeenkomsten. Brieven van het ministerie van Wonen Wijken en
lntegratie (WWl) / Binnenlandse zaken, het WSW, de Autoriteit Woningcorporaties en de accountant
worden per email onder de RvC leden verspreid. Ook hebben de leden een abonnement op het
Aedesmagazine.
lntroductieprogramma
Voor nieuwe leden is een introductieprogramma. Onderdeel van het programma is kennismaking met
de bestuurder en het management van de corporatie en een rondleiding langs het woningbezit. Ook
worden de verschillende toezicht documenten gedeeld en toegelicht. De voorzitter bespreekt met het
nieuwe lid de opleidingswensen.
Excursie
Jaarlijks wordt een excursiemiddag gehouden waar naast de leden van de RvC ook het management,
de Huurdersraad en de bestuurder aan deelnemen. ln 2017 heeft dit vorm gekregen middels een bezoek
aan het lJmuider Zee- en havenmuseum en een rondleiding bij SHIP (Sluis Haven lnformatie Punt).
Hiermee is kennis opgedaan over het ontstaan van lJmuiden, het graven het Noordzeekanaal, het
belang van de visserij en industriële en maritieme activiteiten. De RvC realiseert zich dat de historie van
de gemeente onlosmakelijk verbonden is met het leefklimaat in de verschillende kernen en dat hiermee
rekening moet worden gehouden wanneer de bestaande voorraad wordt aangepakt.

Lidmaatschappen
De meeste leden van de RvC waren in 2017 lid van de Vereniging van Toezichthouders (VTW). Medio
2017 hebben twee leden het lidmaatschap opgezegd omdat zijzich niet konden vinden in de rol van het
VTW bü de oprichting van het systeem Permanente Educatíe (PE) en tegelijk zelf ook opleidingen I
cursussen aanbieden d[e PE-punten opleveren. Eind 2017 waren alle leden lid van hetlWW. De leden
ontvangen de digitale nleuwsbrief van het VTW, vaktijdschriften en brochures.
I

Telfevaluatie
De RvC bespreekt tenminste een keer per jaar het eigen functioneren en dat van de individuele leden.
Eind 2016 heeft dit plaatsgevonden onder externe begeleiding, het verslag is begin 2017 ontvangen.
De conclusies en afspraken, zowel op inhoudelijk'gebied als ten aanzien van besturing en de cultuurzijn
grotendeels opgepakt maar worden ook in 2018 doorgezet. Begin 2018 vindt wederom een zelfevaluatie
onder externe begeleiding plaats en worden de afspraken van eind 2016 ook meegenomen. De
evaluatieronde na elke vergadering is in stand gebleven, ook wanneer de vergadering even spannend
of feller toonzetting is geweest.
Permanente educatie
Jaarlijks bespreekt de RvC in haar eerste vergadering de opleidingsbehoefte voor het betreffende jaar.

De registratie en bewaking van het behalen van voldoende PE punten vinden wij primair een
verantwoordelijkheid van de individuele leden zelf. De bestuurssecretaris meldt
vergadering van het jaar hoeveel punten door de indíviduele leden zijn behaald.
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ln de volgende tabel staan de PE punten weergegeven van de leden die eind 2017 in de RvC zaten.
Hasrn lid
De heer R. Doomen

punten

Funlen
Excursiel themadag WBV

20 punten

15 punten

7 punten

I

Niet van toepasslng

10 punten

Niet van toepassing

23 punten

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Financiering van de verduuzaming SOM
Nieuw beoordel¡ngskader WSW / AW
Beheersing van de derivaten AW
De heer R. V¡sser

Workshop Omzetbelasting en ketenaansprakelijkheid

punten

Excursie / themamiddag WBV

De heer J. Nobel

BijeenkomstWW
Toezicht op strategievorming in de
volkshuisvesting
Excursie/ themadag WBV

De heer B. Douw

BijeenkomstWSW
Ambitieus toezicht ; zoektocht naar nieuw rol
als toezichthouder Erly
Training Jaarverslaggevingsactualiteiten,
treasury en fìscaliteit PWC
Toezicht met pass¡e VTW
Betaalbare huurwoningen voor starters en
doorstromers, bureau 073
Financieel bêle¡d won¡ngcorporaties SOM
Excursie / themadag WBV

Mevrouw M. Breed

Niet van toepass¡ng gezien benoeming per 19

november 2017

De voorzitter start 2018 met de commissarissencyclus bij Nyenrode.

Bezoldiging
De bezoldiging van de commissarissen valt binnen de vigerende wettelijke kaders, te weten de Wet
Normering Topinkomens. De RvC onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden
gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een RvC van een woningcorporaties dient te
betrachten bü het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging. De normbedragen voor bezoldiging
aver 2017 waren:
Per lid

i per jaar €

11.625

Voorzitter / per jaar € 7.440
De bezoldiging wordt per 2018 aangepast met het prijsindexcijfer wat is aangegeven door het VTW.
Opleidingen die PE punten opleveren en aansluitend bij het werk als commissaris bij Woningbedrijf

Velsen worden betaald door de corporatie. Overige declaraties worden voor de administratieve
afhandeling ondertekend door de voorzitter dan wel de vice voorzitter (in geval van een declaratie van
de voorzitter).
Ve rgade ri nge n / arganisati e
Dè RvC heeft in 2017
zeven keer regulier vergaderd;

-

-

twee themadagen / werkconferenties gehouden;
twee keer met de OR overlegd waarvan een keer zonder de aanwezigheid van de bestuurder;
twee keer met de Huurdersraad overlegd waarvan een keer zonder de aanwezigheid van de
bestuurder;
een excursie gehouden met Management, Huurdersraad en Bestuur
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Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Besluiten worden genomen door de aanwezige leden
en, voor zover de statuten voorschrijven, met volstrekte meerderheid van stemmen. Voor de
bestuursbesluiten waarvoor, conform de statuten, goedkeuring van de RvC nodig is, overlegt de
bestuurder de relevante stukken en een duidelijke oplegger waarin het besluit met de overweging, de
financiële consequenties en de mogelijke risico's met beheersmaatregelen wordt toegelicht. Bij de
besluitvorming door de RvC wordt het toezichts- en toetsingskader gehanteerd wat op pagina 45 van
dit verslag staat.

ln onderstaande twee overzichten staan (1) de ondenuerpen van overleg tijdens de reguliere
vergaderingen en de themadagenlwerkconferenties en (2) de besluiten die in 2017 zijn genomen /
goedgekeurd.
en verdleplng ln 2017{Algðmsên}

Onderwerp

Toellchtlng

Organisatie RvC

Rooster van aftreden, opleidingsbehoefte / PE punten, zelfevaluatie, werving & selectie en
benoeming nieuwe RvC leden, benoemingen commissies, vootzitter RvC en Auditcommissie,
lidmaatschap VTW
Statuten en Íeglementen, govemance inspectie AW

Governance
Strategie i kaders

Ontwikkelingen in de sector in relatie tot het toezicht, strategisch voorraadbeleid,
prestatieafspraken, organisatieontwikkeling

Financiële continu'fteit
lnvesteringen

Tert¡aalrapportages, Jaardocumenten, managementletter, treasury, begroting / meerjarenprognose
en risicomanagement
Herstructurering en nieuwbouw Lange Nieuwstraat, Oud lJmuiden en Noostraat.

Verantwoord¡ng

Overleg belanghebbenden, jaarverslag

Onderwerp
Organisatie RvC

Benoeming de heer B. Douw per l0 april 2017 als lid van de RvC met deskund¡gheid vastgoed. De heer
Douw wordt lid van de auditcommissie en benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid
voor herbenoeming voor vier jaar.
Vaststelling van de profielschets RvC Woningbedrijf Velsen en de deskund¡gheden van de nieuw te
werven leden:
- lid op voordracht Huurdersraad; deskundigheid op volkshuisvestingsgebied, zorg en leefbaarheid.
- lid op voordracht Ondememingsraad; deskundigheid op organisatiekundig gebied in de HRM d¡scipline
Aftreden van dê heer Du Pon per 10 april 2017.
Aftreden van de heer Spijkers per 4 Juni 2017
Aftreden van de heer Neutelings per 19 november 2O17
Afireden van mevrouw Kroezen per 19 november 2017
Vaststelling van het verslag van dô zelfevaluatio
Besluit tot het collectlef betalen van het lidnlaatschap VTW. Besluit dat het lidmaatschap een individuele
I
keuze
Benoeming de heer Nobel iot voo.z¡tter van de RvC en lid van de remuneratiecommissie.
Benoeming mewouw M. Breed als lid van de RvC op voordracht van de Huurdersraad .
Besluit de voorgedragen kandidaat van de Ondernemingsraad niet te benoemen als lid van de RvC.
Besluit bezoldiging RvC leden 2017 en 2018.
Besluit voorgenomen benoeming mevrouw l. van Bennekom als lid van de RvC op voordracht van de
Ondernemingsraad.
Advies de accountant te vragen om een scherpere blik.
Goedkeuring van de aanpak werving en selectie van de nieuwe accountant
Besluit aanpak zellevaluat¡e 2017 en 2A18.
Goadkeuring van de aangepaste klokkenluidersregeling
Goedkeuring invester¡ngsstatuut.
Goedkeuring van het activite¡tenovenlcht 2018.
Goedkeuring van het definitieve voorstel scheiding DAEB / niet-DAEB
Goedkeuring reglement financieel beleld en beheer
Advles de RvC bliJvend te adv¡seren over de organisatieontwikkeling

is.

Governance

Strategie / kaders

Werkorganisalie
Financiële continur'teit

mandaat van € 500.000 voor de bestuurder voor 2017 en
reglement Financieel beleid en beheer
Goedkeuring van do Kaderbrief 2018.
Ernst & Young
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Ondêrwerp

Toelichting besluitvorming en adviezen 2017

lnvesteringen / verkoop

Goedkeurlng van de oversohrijdlng van dê begroting van clrca 2 miljoon op de lnhuur van extemen lon
opzlchte van de bêgrotlng 2017.
Êeslu¡t Decharge aan bcstuurder voor het gevoerde lreasurybeleld over 201ö.
Goedkeuring van het bestuursbeslult tot huurpr{sverlaging biJ huurderç die wonen ln een complex met
een WKO lnstallatíe dle z[n gaân huren voor 2016 en huurtooslag ontvängen.
Goedkeurlng begroting 201 8.
Advies ln gesprek te gaan mêt de gemeêntê lnzâke dè u/onsen tén aanzlon van de opgave ln de
voonaad maar deze wsnsen niet zondemeer opvolgon.
Advies krltisch te z{n ln de kostenopbouw b[ BIK challenge projecten.
Goedkeurlng van het bestuusbesfult om een start te maken met de bouw van complex 22 aan de
Lange Nleuwstraat.
Goedkeurlng van het bestuursbesluit tot verkoop van de locat¡e Het Nieuwe Vroegerfase 3
Beslult de onkostenvergoeding van de bestuurde¡om te eetten ln het vaste salaris.
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