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2021 was voor Woningbedrijf Velsen (WBV) wederom een jaar met grote uitdagingen. 

Zowel intern als extern. Er is nog veel te doen, maar we maakten samen grote stappen. 

Samenwerking gemeente Velsen 

in het centrumgebied van IJmuiden vorm, inhoud en vaart te geven. In maart 2021 

ligt en waar we een plan voor moesten maken: de sloop-nieuwbouw van de 80 woningen 

Een belangrijk markeringsmoment voor WBV was de keus om op een nieuwe manier de 

WBV was om gemeente en Huurdersraad vanaf het begin te betrekken, dus voordat het 

plan er ligt. En dan gedurende het hele project intensief samen op te trekken. 

iedereen die mee wilde denken en doen uit voor een bijeenkomst. In een grote tent 

samenleven in de buurt, openbare ruimte en duurzaamheid konden aanwezigen post-its 

plakken met hun wensen, dromen zorgen en vragen. In de vervolgbijeenkomsten gingen 

eisen ter goedkeuring bij de gemeenteraad. We ontwikkelden met elkaar een aanpak 

zodat we volgende projecten op eenzelfde manier voor kunnen bereiden. Het werkt op 

Na de zomer presenteerden we aan gemeente en Huurdersraad een aantal uitgewerkte 

-

Samenwerking Huurdersraad 
Een ander mooi voorbeeld van wat we in 2021 samen met onze bewoners realiseerden 

was de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersraad. Geen opsomming 

manier met elkaar samen te werken. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, 

voortaan de plannen en ideeën al in een heel vroeg stadium. 

Samenwerking Velison Wonen 

om aan te sluiten bij het bestuurlijk overleg voor het centrumplan en we maakten ons 

afgelopen jaar samen sterk om gebieds-gericht te werken. Ook trekken we vanaf 2021 

samen op op het gebied van duurzaamheid.  
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Samenwerking stakeholders 
We zijn trots op de 73 duurzame woningen aan de Orionweg die in het derde kwartaal 

opgeleverd werden. De nieuwe bewoners trokken allemaal nog voor het eind van het jaar 

in hun nieuwe woning. De woningen zijn in samenwerking met HVC voorbereid op het 

Ook konden 7 jongeren in december verhuizen naar een kleinschalige woonvoorziening 

in IJmuiden. Dat wisten we alleen te realiseren door een goede samenwerking met 

de aannemer. Hiermee gaven we invulling aan onze maatschappelijke opgave.  

meer houvast in hun werk en het ontbreken van een ondernemingsplan. We doorliepen 

het traject met de Huurdersraad en alle medewerkers. We gaven inhoud aan voor ons 

discussieerden we over kernwaarden en stelden de twee kernwaarden vast die voor onze 

medewerkers belangrijk zijn: dienstbaar (werken in het belang van anderen) en verbindend 

missie en visie.  

In het derde kwartaal organiseerden we een jaarplannenmarkt waar alle afdelingen hun 

plannen voor 2022 aan elkaar presenteerden. Doel van de markt was de mensen vinden 

die je nodig hebt om zo samen de doelen uit het Kompas te realiseren. Een mooi voor-

beeld van de oogst van de jaarplannenmarkt is dat vaklieden kleine aanpassingen bij een 

huurder voortaan direct uitvoeren als zij zien dat de huurder daarmee erg geholpen is. 

 

krachten. Doel is het grote aantal inhuurmedewerkers terugdringen en meer capaciteit 

creëren om de woningverbetering te realiseren.  

We hebben afgelopen jaar heel veel dingen in de steigers gezet. We creëerden de voor-

waarden om in 2022 beter zichtbaar te zijn voor onze huurders. Dat is hard nodig. 

maakten zich zorgen dat WBV onvoldoende slaagt in het tot uitvoer brengen van haar 

afspraken nakomen en hen betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Dat we in 

Dit alles is gelukt dankzij de inzet van alle medewerkers, de Huurdersraad en de Raad van 

Commissarissen. Grote dank daarvoor.

Tamar Hagbi, directeur-bestuurder
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2022 en verder

de planning staan:

• Duurzaamheid: Het is belangrijk dat we beleid ontwikkelen waarin we onze 

 en nieuwbouwprojecten. Dit beleid ontwikkelen we in 2022. Om ons beleid concreter 

 te maken gebruiken we de routekaart van Aedes. Begin 2022 stelden we al een 

 duurzaamheidsvisie vast. We geven daarmee ook antwoord op de duurzaamheids-

 We maken steeds meer gebruik van natuurlijke momenten voor het verduurzamen 

•  Wij bieden onze huurders zoveel mogelijk keuzevrijheid om te 

 wonen waar zij willen, binnen de grenzen van regelgeving en woningaanbod. Dat 

 betekent dat wij geen onnodige criteria bij verhuur stellen. Daarom controleren we 

 of we onnodige criteria bij verhuur hanteren. Daar waar mogelijk en gewenst laten 

 we die vallen.

 

• Betaalbaarheid:

 woningvoorraad te verminderen.

 Op basis van een nieuwe woningmarktanalyse actualiseren we in 2022 onze wens-

•  Woningbedrijf Velsen sloeg in 2021 met gemeente, Velison Wonen 

 en Brederode Wonen de handen ineen om vorm en inhoud te geven aan gebieds- 

 aanpak in Velsen met als doel de veerkracht van wijken op peil te houden.

De komende 5 jaar slopen we ruim 500 verouderde woningen en bouwen we ongeveer 

hetzelfde aantal nieuwe duurzame en toegankelijke woningen. We investeren in het 

verbeteren en verduurzamen van bijna 700 woningen om minimaal 25 jaar door te 

verhuren. En we pakken bijna 300 woningen aan om minimaal 15 jaar in stand te 

houden. Binnen 10 jaar willen we nog eens 900 woningen vervangen door duurzame 

nieuwbouwwoningen.
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Landelijke en lokale ontwikkelingen
Sociaal Huurakkoord

komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning.

 

Wijziging Woningwet

lasten te beperken zijn onnodige detailregels geschrapt, de stapeling van waarborgen 

weggenomen en regels vereenvoudigd en verduidelijkt.

 

Regeerakkoord
Uit het Regeerakkoord Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst spreekt 

Wonen zijn opgesteld, grotendeels terug in het Regeerakkoord. Zo komt er versnelling 

waarvoor ze zijn opgericht: namelijk het zorgen voor goede betaalbare woningen.

Klimaatakkoord en warmtenet
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten. 

om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, op voorwaarde dat een duurzame bron 

wordt gebruikt. 

 

Wet- en regelgeving

de Woningwet en de Veegwet 2016 en 2017, het Besluit Toegelaten Instellingen Volks-

voor het beleid van Woningbedrijf Velsen. Ook het gezamenlijk beoordelingskader van 

Aw en WSW is een belangrijk uitgangspunt voor ons werk. 

 

Regionaal woonruimteverdeelsysteem
De gemeente Velsen valt in woningmarktgebied de Metropoolregio Amsterdam + 

(MRA+). Woningzoekenden hebben tegenwoordig nog slechts één inschrijving nodig om 

in de gehele regio naar een sociale huurwoning te zoeken. Hiermee is een belangrijke 
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Woonvisie 2040 gemeente Velsen

staan centraal:

a. Velser woonkwaliteit: er moeten woningen gebouwd worden, passend bij het 

 karakter van (de kernen van) Velsen. Daarbij is aandacht voor diversiteit, meer ruimte 

 voor kleine woningen, sociale huur spreiden en bestaande woningen verbeteren: 

 huidige standpunt over middel dure huur gewijzigd moet worden.

b. Betaalbaarheid en beschikbaarheid: meer betaalbare koop- en huurwoningen 

 ten behoeve van doorstroming en kansen voor starters. Nadenken over betaalbare 

c. Wonen en zorg: geschikte en passende woningen en woonvormen voor ouderen 

 en andere zorggroepen.

d. Duurzaamheid: Velsen wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Nieuwbouw moet 

 dus van het gas af. Bestaande woningen moeten ook verduurzamen, waarbij 

 woonlasten zoveel mogelijk gelijk moeten blijven.

 

gebaseerd op de wet- en regelgeving, de structuurvisie van gemeente Velsen, de woon-

visie van gemeente Velsen, de visie op Velsen 2025 en de uitkomsten van verschillende 

(woningmarkt)onderzoeken.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 leest u wat onze missie en visie zijn en wat onze doelen waren voor 

-

In deze hoofdstukken geven we ook aandacht aan belangrijke randvoorwaarden om 

en integriteit. 

Vanaf hoofdstuk 12 doet de Raad van Commissarissen verslag van haar werkzaam-

heden in 2021. 

Voor de leesbaarheid hebben we een aantal tabellen in een bijlage opgenomen. 

Na het jaarverslag met bijlagen volgt de jaarrekening 2021 
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1. Missie, visie, kernwaarden en strategie

Algemeen  

 

Missie  

volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontwikkelen. Woningbedrijf 

Visie  

na. Onze bewoners wonen in een duurzame en gezonde woning die ze kunnen betalen. 

En in een omgeving waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners 

Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn dienstbaar en verbindend. Wij werken in het belang van anderen. 

We onderzoeken de vraag achter de vraag zodat een passende oplossing gevonden 

-

verbanden en netwerken en zijn zichtbaar in de gemeenschap. Alleen dan kunnen we 

• 
• 
 werking met maatschappelijke partners,  

• 

1. Bewoner centraal in alles wat we doen 

2. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningvoorraad 

3. Samenwerking met bewoners en partners 

4. Aandacht voor de medewerker, trots op het ambacht 
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De doelen voor 2021 waren:   

Doelen bij thema 1 Bewoner centraal in alles wat we doen 

• Huurprijsbeleid 2016 actualiseren 

• 
• 
 met meten bewonerervaring over sociaal wijkbeheerders 

• 

Doelen bij thema 2 Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van onze woningvoorraad 

• Opstellen routekaart voor een C02-neutrale woningvoorraad in 2050 

• Stroomlijnen en versnellen vastgoedinvesteringen; actualiseren investeringsstatuut 

Doelen bij thema 3 Samenwerking met bewoners en partners  

• Aan de slag met een nieuw ondernemingsplan 

• 
• Nieuw inkoopbeleid 

• 
 kunnen verantwoorden 

Doelen bij thema 4 Aandacht voor de medewerker, trots op het ambacht  

• 
• Terugbrengen aantal inhuurmedewerkers  

• 

• 
• 
 samenwerking binnen en tussen afdelingen te verbeteren.  

Behaalde resultaten
De doelen uit het bedrijfsjaarplan voor 2021 realiseerden we voor een groot deel. 

Huurprijsbeleid en duurzaamheidsbeleid hebben wij nog niet kunnen realiseren, omdat 

de daarvoor benodigde beleidsadviseurs nog niet bij ons werkzaam waren. In februari 

-

-

-

voor vitale, inclusieve wijken. We willen onze bewoners woningen bieden die passen 

bij de levensfase en woonwensen van de bewoner. In het kader van duurzaamheid zijn 

we een slimme volger. Niet pionierend, maar gebruikmakend van beproefde methoden. 

Duurzaamheid gaat niet alleen over duurzame energie, maar ook over circulariteit en 
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2.  Voldoende en betaalbare woningen 

de kwaliteit van de woning. En onze opgave is om zoveel mogelijk mensen met een 

 

2.1 Betaalbaarheid 
Het echt betaalbaar houden van onze voorraad is een van onze belangrijkste aandachts-

punten. De minister besloot voor 2021 de huur van sociale huurwoningen te bevriezen. 

Het Woningbedrijf besloot ook de huren voor de niet-DAEB woningen te bevriezen. 

Het gaat in de regel vaak om huurders met een inkomen dat net boven de inkomensgrens 

ligt en die elders in de markt niet of nauwelijks terecht kunnen. Ook voor hen is betaal-

baarheid een aandachtspunt. 

De betaalbaarheid is een blijvend aandachtspunt, ook in ons jaarplan voor 2021. We 

wijzigden in 2021 de uitgangspunten voor ons huurprijsbeleid. Deze uitgangspunten ver-

talen we in 2022 naar een nieuw huurbeleid. Uit het oog van betaalbaarheid moet 

minimaal 75% van onze voorraad geschikt zijn voor huurders die in aanmerking komen 

voor huurtoeslag (primaire doelgroep). Daarbij willen we dat de gemiddelde huur niet 

-

bouw krijgt een huur die niet hoger is dan de betaalbaarheidsgrens (laag voor 2-3 kamer 

woningen en hoog voor 4 of meer kamer woningen). 

 

Door de aanpassingen in de uitgangspunten van het huurbeleid vindt een verschuiving 

De impact per huurprijsklasse in percentages
 

    

Goedkoop  19  16  10,2  10,2  0,0 

Betaalbaar I  58  49  54,0  54,1  0,1 

Betaalbaar II  8  10  20,5  21,3  0,8 

Duur sociaal  11  20  12,9  12,0  -0,9 

Vrije sector  4  5  2,4  2,4  0,0 

Over het algemeen gaan we onze sociale huurwoningen betaalbaarder aanbieden. 

Hierdoor komt de jaarlijkse huursom in 2031 bijna 1,7 miljoen euro lager uit dan bij het 

huidig huurbeleid.  Met de aanpassingen komen we dichter bij onze doelstelling maar 

wordt deze nog niet volledig gerealiseerd. Daarom nemen we In 2022 het huurbeleid 

en de portefeuillestrategie opnieuw onder de loep. 

de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een woning toewijzen met een huurprijs 

worden voor het passend toewijzen conform de Wet op de huurtoeslag aangepast. 
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 eenpersoonshuishoudens   € 23.725 

 meerpersoonshuishoudens   € 32.200 

 eenpersoonsouderenhuishoudens  € 23.650 

 meerpersoonsouderenhuishoudens  € 32.075 

 

Bij het vrijkomen van woningen wezen we in 2021 99% (462 woningen) van het vrij-

gekomen aanbod passend toe. We deden dit om woningzoekenden uit de laagste 

inkomensgroepen maximaal voorrang te geven. We wezen 1% niet passend toe, daarmee 

bleven we binnen de norm van 5%. 30 november 2021 ontvingen we een brief van de 

toewijzen. Volgens de dVi 2020 wezen we 90,8 % in plaats van 95% passend toe. Dit 

tekort moesten we in 2021 compenseren. Dat is met 99% passend toewijzen gerealiseerd.   

 

Staatsteunregeling 

vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen.  

houdens met een inkomen tussen €40.024 en €44.655 (prijspeil 2021). Deze 10% kan 

echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de €40.024 

(prijspeil 2021). De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen 

(prijspeil 2021).  

In 2021 wezen wij 97% toe aan de 80% groep, 1% wezen we toe aan de 2e categorie, 

2% wezen we toe aan de 3e categorie. Daarmee bleven we ruim binnen de normen. 

-

481 woningen (2020: 427). Dit totaal bestaat uit 462 DAEB-verhuringen (inclusief 

73 nieuwbouwwoningen) en 19 niet-DAEB verhuringen. Bij verhuizingen staat een 

woning gemiddeld 38 dagen leeg (2020: 36 dagen). Hierdoor lopen we 1% (2020: 0,6%) 

aan huur mis. De belangrijkste reden is het coronavirus en de nasleep daarvan in 

  

 2019  7 

 2020  6,8 

 2021  6,4 
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2.4 Verhuring via Woonservice naar huursegment 
  

Goedkoop    40  9%   27   20%   13%   14%   16%  

Betaalbaar    258  60%   226   57%   69%   73%   57%  

Middelduur    52  12%   44   11%   16%   10%   24%  

Duur   80  19%   48   12%   2%   3%   3%  

 

Het aantal woningen dat we verhuren via Woonservice (430) is lager dan het totaal aantal 

verhuringen omdat een aantal woningen niet wordt verhuurd via Woonservice door 

toewijzing aan statushouders, woningruil of directe toekenning op basis van bijzondere 

omstandigheden. 

   Gemeente Velsen  Hele woningmarktregio 

 

Woningen die vrijkomen in Beverwijk, Heemskerk, Velsen én Zuid-Kennemerland, 

een doorstroomregeling en aanpak van woonfraude. 

In de gesprekken is intensief gesproken over de zorgen van huurders over sommige 

afspraken is onder andere: 

• 
 voornamelijk in IJmuiden en Velsen-Noord; 

• 

 andere kernen zoals Driehuis, Santpoort, Velserbroek en Velsen-Noord; 

• 
 waarbij niet alleen de fysieke leefomgeving een impuls krijgt, maar waarbij we ook 

 sturing geven aan de sociale kant; 

• 
• 
 doorstroomregeling; 

• 
 complexen en woningen verduurzamen en doen dit woonlastenneutraal. 
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2.5 Huurverhoging 2021 
Het kabinet besloot in 2021 dat de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland 

in dat jaar niet werden verhoogd. Ook wij bevroren de huren van alle sociale huur-

De jaarlijkse huurverhoging was dan ook geen onderwerp van discussie in 2021. 

Wel verhoogden we per 1 juli de huren voor het bedrijfsonroerendgoed, garages en 

zorgcomplexen conform de percentages die we overeenkwamen. Geen enkele huurder 

maakte bezwaar in 2021 op de huurbevriezing en huurverhoging. 

 

Wij zijn er ook voor woningzoekenden uit kwetsbare groepen zoals personen die 

met begeleiding vanuit een zorginstelling zelfstandig gaan wonen. Dit jaar wezen wij 

9 woningen toe aan deze kwetsbare groepen. 

 

appartementen voor jongeren die aan de weg naar zelfstandigheid beginnen.  

 

 

2.7 Doorkijk 2022 

En, indien gewenst, aan bestaande huurders. We bieden waar mogelijk en nodig 

of inzet energiecoach. 

woningvoorraad met ruimte voor middeninkomens. Omdat we niet willen inboeten op 

de voorraad voor onze primaire doelgroep, betekent dat uitbreiding. De komende jaren 
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3. Onze portefeuille  
Ons uitgangspunt is dat onze huurders passend wonen. Daar verstaan wij iets anders 

onder dan de regelgeving passend toewijzen. Uiteraard is het noodzakelijk dat een huis 

betaalbaar is. Dat het niet te groot en niet te klein is. Het gaat over een thuis gedurende 

alle fasen van het leven. Daar hoort bijvoorbeeld nabijheid van voorzieningen bij, zoals 

winkels, scholen, de apotheek of een buurthuis. En een sociaal netwerk, waar je in 

 

-

In 2021 maakten we een start door te onderzoeken hoe onze woningvoorraad er de 

3.1 Hoe staat het ervoor in 2021 
-

ringsopgave. De woningvoorraad bestaat voor het grootste deel uit verouderde (na-oor-

  

In 2021 leverden we 73 sociale huurwoningen op aan de Orionweg. Ook vroegen we de 

vergunning aan voor de nieuwbouw van 40 sociale huurappartementen (Blekersduin) 

leveren we de appartementen eind 2023 op.    

projecten om onze woningvoorraad te verbeteren. Eén daarvan was een intensief 

Velsen, de Huurdersraad, gemeente Velsen en bewoners trekken samen op bij het maken 

de voorbereidingen in volle gang. We verbeteren daar de woningen, zodat deze nog 

25 jaar kunnen worden bewoond. Waar mogelijk versnellen we projecten door (soort-

gelijke) complexen tegelijk aan te pakken. Bijvoorbeeld de complexen aan de Radarstraat, 

het Moerbergplantsoen, de Merwedestraat en het Gijzenveltplantsoen. Doordat we het 

onderhoud dat we hier uitvoeren bundelen, versnellen we. We onderhouden deze 

complexen zo, dat ze in ieder geval nog 15 jaar mee kunnen. 

3.2 Verandering voorraad 
   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 Goedkoop 1224 1177 986 888 855 839 802 735 714 695 675

 Betaalbaar I 3669 3685 3571 3525 3575 3655 3660 3510 3500 3491 3488

 Betaalbaar II 615 598 649 651 754 960 1106 1122 1129 1140 1315

 Middelduur 690 710 728 740 749 762 782 813 837 854 873

 Duur 251 225 206 196 188 183 183 180 178 176 174

  6479 6395 6140 6000 6121 6399 6533 6360 6358 6356 6525
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De afgelopen jaren bleef de vernieuwing van de woningportefeuille beperkt. In 2021 

onze opgave voor de komende 10 jaar zichtbaar geworden: welke woningen verbeteren 

we en welke woningen zijn toe aan vernieuwing. 

-

-

het betaalbaarheidsonderzoek van de gemeente Velsen (2019). We stelden strategische 

voor het verbeteren en vernieuwen van onze woningvoorraad voor de komende 10 jaar.   

 

huidige voorraad. De komende 10 jaar willen we de woningvoorraad met 150 woningen 

woningen (kleiner dan 60 m2) toeneemt. In nieuwbouwprojecten onderzoeken we de 

mogelijkheden om vrije sector-woningen voor de middeninkomens toe te voegen.   

 

We organiseerden interne complexstrategiesessies waarin we zowel de maatschappelijke 

complexen, tot een goed onderbouwde en gedragen toekomststrategie per complex te 

ervaring. Ook is gebiedsgericht gekeken, zoals naar de lopende ontwikkelingen binnen 

volgorde waarin we onze projecten aanpakken en welke ingrepen we doen om de 

we naar nieuwe kansen zoals de gebiedsontwikkeling van de Gildenbuurt in Velsen-

sessies waren daarmee goed te onderbouwen en herkennen. 

   

De complexstrategiesessies leidden tot een complexstrategie. Dat houdt in dat we per 

complex bepaalden wat we ermee gaan doen. Voor een groot deel van de complexen 

in deze woningen kleine onderhoudsmaatregelen uit om de woningen schoon, heel en 

veilig te blijven verhuren. De projectenlijst, de projectenvijver en het proces daar naartoe, 

presenteerden we eind 2021 in verschillende bijeenkomsten aan zowel de Huurdersraad, 

wethouder en de Raad van Commissarissen.  
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Een middel om te komen tot de gewenste woningvoorraad is verkopen van woningen 

die geen bijdrage leveren aan deze gewenste voorraad. Woningbedrijf Velsen verkoopt 

woningen op beperkte schaal. In 2021 besloten we een aantal woningen toe te voegen 

aan het bestand van te verkopen woningen. Naast de woningen in het complex Fidelishof 

(besluit 2020), worden ook de vrijkomende woningen in de complexen Kanaalweg, 

Hyacinthstraat en de Fahrenheitstraat verkocht. Uitgangspunt is deze woningen te 

verkopen aan de huidige bewoners of bij vertrek van de huidige bewoners. 

 

opgave voor de komende 10 jaar in beeld. We realiseren 826 nieuwbouwwoningen, 

waarvoor we 713 woningen slopen. Daarnaast verbeteren en verduurzamen we 1.303 

woningen en geven we 380 woningen een uitgebreide onderhoudsbeurt. Ook planden 

we voor 2023 en 2024 onderhoud in 934 woningen, zodat onze huurders nog een aantal 

jaar schoon, heel en veilig in deze woningen kunnen wonen. 

Maatschappelijk Vastgoed 
Wonen is de basis van een goed bestaan. Ons maatschappelijk vastgoed is gericht op de 

de extramuralisering, om steeds maatwerk en een strategische visie op dit vastgoed. De 

jongeren die de weg naar zelfstandigheid gaan beginnen. Jonge mensen die een goede 

basis nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

 

Maatschappelijk vastgoed biedt huurders een plek om elkaar te ontmoeten en te werken 

bijvoorbeeld om een buurthuis, een kinderdagverblijf, een wijksteunpunt. Wij hebben 

   

Waalstraat 115   Buurtcentrum de Spil (huiskamerproject De Drempel)  

Zeewijkplein 260    Wijksteunpunt  

Schiplaan 2   Dagcentrum gehandicapten Hartekampgroep   

Velserduinweg  Kleinschalige woonvoorziening voor 7 jongeren 

  

Zorgvastgoed 
Ons zorgvastgoed is gericht op de mens die in een levensfase verkeert waar extra zorg 

nodig is. Dit vraagt, mede gezien de ontwikkeling van regelgeving vanuit de overheid, om 

maatwerk en een strategische visie op dit vastgoed.   

-

zen, drie kleinschalige woonzorgvoorzieningen, appartementen en een groepswoning. 

VE
RA

N
TW

O
O

RD
IN

G
 O

VE
R 

RE
SU

LT
AT

EN
 2

02
1 

VE
RV

O
LG



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r v e r s l a g  2 0 2 1

23

dat mogelijk alle vijf zorgcomplexen die Zorgbalans huurt van WBV gefaseerd worden 

verkocht aan Zorgbalans. WBV en Zorgbalans hebben daarvoor samen een volgorde 

gemaakt. Woonzorgcentrum Huis ter Hagen is als eerste te koop aangeboden, omdat 

 

3.4 Doorkijk 2022     

onder andere complexstrategiesessies, stelden complexstrategieën en een projecten-

Dit vormt het frame voor het assetmanagement vanaf 2022, dat we al doende en lerende 

verder aanscherpen.   

  

In het eerste kwartaal van 2022 starten we met het vernieuwen van de strategische 

kaders. Op basis van een beknopt woningmarktonderzoek scherpen we de wens-

portefeuille aan. In de wensportefeuille leggen we vast hoeveel woningen we in de 

toekomst nodig hebben van alle woningtypen. Ook leggen we de gewenste verdeling 

van energielabels en huurprijsklassen vast. Als we dit naast onze huidige woningvoorraad 

leggen, weten we waar we aan moeten werken. Niet alles wat in de wensportefeuille 

kiezen een voorkeursscenario dat het dichtst bij de wensportefeuille komt. Dit leidt tot de 

portefeuillestrategie: de ontwikkeling van onze woningvoorraad in de komende 10 jaar. 

De daarin opgenomen portefeuilledoelstellingen vormen vervolgens het kader voor de 

complexstrategieën en de projecten, die we n.a.v. de complexsessies actualiseren waar 

daarvan actualiseren we de complexstrategieën en de projectenplanning. Dit is een jaar-

lijkse cyclus. De vertaling van de (geactualiseerde) complexstrategieën verwerken we in 

-

worden jaarlijks geactualiseerd naar aanleiding van de complexsessies. 
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4. Kwaliteit en onderhoud van onze woningvoorraad 
Wij zorgen voor goede en veilige woningen voor onze huurders. Dit doen wij door de 

tot doel meer inzicht te krijgen in de bouw- en woontechnische kwaliteit van de woning-

voorraad.  

 

aan vernieuwing of vervanging toe is, zeker de woningen uit de wederopbouwperiode. 

 

4.2 Uitgevoerd onderhoud en projecten 2021 

In 2021 werkten we hard aan het toekomstbestendig maken van onze woningvoorraad. 

We gaven 4 miljoen euro meer uit aan onderhoud dan het jaar ervoor. Ook investeerden 

we in de uitbreiding van onze woningvoorraad en groot onderhoud en de verduurzaming 

van onze woningen.

Sloop Nieuwbouwprojecten 
Orionweg 

-

realiseerd. 21 woningen in de vrije verkoop en 73 huur appartementen. Dit project is het 

sluitstuk van Masterplan Zeewijk. Eind 2021 zijn zowel de 73 sociale huurappartementen 

als de 21 koopappartementen bewoond. 

 

Het gaat hier om 80 woningen in 2 woongebouwen. Dit is het startproject binnen de 

Haalbaarheidsonderzoeken voor Hazevlak, Orionweg Oost en Vecht- en Scheldestraat

-

Blekersduin 

In Santpoort-Zuid gaan we 40 appartementen nieuw bouwen. In 2021 vroegen we de 

omgevingsvergunning aan.  Dit is een uitgebreide procedure die minimaal 26 weken in 

beslag neemt. De aanbesteding start in 2022. We verwachten te starten met de bouw 

in het 1e kwartaal van 2023. 
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Groot onderhoud en verduurzamingsprojecten 
Sam Vlessinghof 

en verduurzaamden de appartementen en het gebouw. Alle kozijnen en hekwerken zijn 

vervangen, de gevels zijn opnieuw gevoegd en de dakbedekking is vernieuwd. De badka-

niseerd. We voorzagen het dak van zonnepanelen. De appartementen hebben allemaal 

een A-label1  (volgens de oude rekenmethodiek). Alle appartementen zijn klaar. 

Rivierenbuurt 

A-label (volgens de oude rekenmethodiek). De woningen hebben onder andere zolder-

Lorentzstraat 

klaar is om aangesloten te worden op de stadsverwarming. Alle appartementen krijgen 2 

en voegen worden vervangen. Het werk start 1 maart en afgerond 1 oktober 2022. 

verbeteren de woningen om ze nog 5 tot 10 jaar door te exploiteren, waarna ze gesloopt 

worden. April 2022 ronden we het onderhoud af. 

-

heden niet konden houden aan de coronamaatregelen. Inmiddels wijzigden de plannen 

voor de appartementengebouwen aan de Maas- en van Ostadestraat. De appartementen-

kostenramingen moesten bijstellen. Door deze bijstelling kregen we het project niet meer 

binnen budget. Daarmee kwam de overweging nieuwbouw te plegen ook dichterbij 

omdat de bouwkundige kwaliteit en duurzaamheid van nieuwbouw duidelijk beter is. 

  

gaan naar tenminste energielabel B. 

1 Sinds 1 januari 2021 

worden energielabels 

op een andere manier 

berekend. Dat betekent 

project in uitvoering  

de labelsprong die we 

bereiken met het 

verduurzamen na 

opzichte van wat we 

eerst berekenden. Ook 

de daarbij behorende 

huurverhoging die we 

hanteren conform de 

vergoedingentabel van 

daardoor veranderen. 

Na uitvoering van 

een verduurzaming 

controleren we de 

exacte labelsprong en 

de daarbij behorende 

huurverhoging. 



26

-

tenminste energielabel B. 

Onderhoud 
We voeren verschillende soorten onderhoud uit:

• 

• 
 te verhuren na een huuropzegging 

• 
 van onze woningen en algemene ruimtes op basiskwaliteitsniveau te houden.

 

 Totaal -18.641 -14.155
  Bedragen zijn * € 1.000 

Daarbij gaven we gemiddeld € 250 per keer uit. 

Huurdersonderhoud (Solide) 

serviceabonnement. Wij voeren dan het huurdersonderhoud uit. Eind 2021 had Solide 

4.183 abonnees (2020; 4.261). Het abonnement kost € 5,32 per maand. 

  

Solide   2021   2020    2019  

Opbrengsten (abonnement)    224.457  224.801  221.646  

Uitgaven    276.428  248.864  133.820  
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-

houd kent een grote spreiding. In veel gevallen ging het om een kleine onderhoudsbeurt, 

toilet vervingen.  

 

Om de technische staat van woningen en algemene ruimten op basiskwaliteitsniveau 

-

Rookmelders  

In nieuwbouw en in gebouwen die gebouwd zijn vanaf 2003 moet al op iedere verdieping 

waar mensen wonen een rookmelder hangen. De overheid werkt aan een aanpassing van 

het bouwbesluit zodat op 1 juli 2022 in alle bestaande gebouwen rookmelders verplicht 

zijn. Dat betekent dat wij als verhuurder daar ook voor zorgen. Woningbedrijf Velsen 

het ophangen. 

Ook brachten we bij zo'n 88 zorgcomplexen rookmelders aan.

overlast voor de, overwegend senioren, te beperken.

Dakwerkzaamheden 8 complexen

Bij acht complexen brachten we nieuwe dakbedekkingen aan. Hierbij voorzagen we de 

beveiliging op de daken en zijn de randen van de daken voorzien van nieuwe kappen, 

Badkamer Keuken Toilet (BKT) 

In de 78 woningen (16 eengezinswoningen en 62 appartementen) van Zandershof 

heden starten begin 2022 met het werk. In december zijn bewoners bezocht.   

  

Ook in de drie woonblokken van De Elta in Santpoort-Zuid knappen we de badkamers, 

Van den Bergh van Eysingaplantsoen werden in december bezocht. Begin 2022 start 

de uitvoering. 
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4.3 Doorkijk 2022
Onderhoud dat we afgelopen jaren niet pleegden, halen we de komende jaren in. 

we groot onderhoud uit bij en verduurzamen we 142 woningen. Eind 2022, begin 2023 

realiseren we in 2023 in Santpoort-Zuid.
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5. Samenwerken aan onze wijken 
-

bod. Voor uiteenlopend samengestelde huishoudens. En sociale veerkracht; door een 

gezond gemeenschapsgevoel en balans tussen zorgvragers en zorgdragers. In een leef-

omgeving die aansluit bij uiteenlopende levensfasen. Zodat je als bewoners - idealiter - 

niet meer past. Dat is vooral belangrijk voor bewoners die hechten aan hun sociale 

netwerk. Of daar zelfs op aangewezen zijn.  

 

samenstelling van veel wijken. Daarnaast kennen we schaarste in de volle breedte van 

passende woning te bieden in hun vertrouwde omgeving. Het begint echter wel bij het 

te geven.   

 

We zien een trend dat de groep zorgvragers onder onze huurders groeit. Een vitale 

wijk kan veel dragen. Buren kunnen veel voor elkaar betekenen bij bijvoorbeeld 

eenzaamheid of ouderdom. Maar we kunnen geen wonderen verwachten. Het vraagt 

concreet aanleiding voor is. 

 

zowel op de fysieke en sociale kwaliteit van het complex en de directe woonomgeving 

 

elkaar beter te leren kennen.  

 

van de bewonerscommissie UNIC om elkaar beter te leren kennen. In alle gevallen 

coronapandemie. 
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Zo gingen we samen met de bewoners aan de slag met de veiligheid rondom de 

Schiplaan. En zijn de achterpaden van de Lange Nieuwstraat aangepakt. Ook hielden 

Ostadestraat. 

Wijkteams 

-

van de wijken werd er vuil geprikt. 

Wijkschouw 

In 2021 hielden we geen wijkschouw. De directeur-bestuurder (ai) verzocht de Huurders-

raad een wijkschouw te organiseren langs gebouwen en bewonerscommissies waar 

Onze sociaal wijkbeheerders zorgen voor het dagelijks beheer in en om onze com-

plexen in IJmuiden en Velsen-Noord. Zij zijn aanspreekpunt en vraagbaak voor huurders 

-

Sociaal beheer 
Onder sociaal beheer verstaan wij het behouden en versterken van de fysieke en sociale 

kwaliteit van de woongebouwen en de directe woonomgeving. Woningbedrijf Velsen 

-

 

 

     

  64.471  73.531 

       

     

  220.007  203.556 

Totaal   284.478  277.087 
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5.4 Overlast 
Als bewoners elkaar eenmaal kennen is het in de regel eenvoudiger om overlast 

was bijeenkomen niet mogelijk. Iets waar we, zodra het weer echt mogelijk is, 

uiteraard verandering in brengen. 

 

Meldingen   2021  2020 

Overlast  210  167 

Woonfraude  31  6 

Hennepkwekerij  5  1 

Inzet buurtbemiddeling  15  10 

 

In 2021 zijn 2 woningen ontruimd, waarvan 1 op basis van langdurige en structurele 

betalingsproblemen. Deze huurder had zijn woning inmiddels al verlaten. De andere 

ontruiming had te maken met overlast. 

Zichtbaar is dat mensen meer thuis zijn en daardoor meer overlast ervaren. Ook woon-

fraude en hennepkwekerijen worden hierdoor vaker ontdekt.  

De woonfraude zaken zijn allen met gesprekken opgelost. Dat betekent dat de huurder 

uiteindelijk zelf zijn huuropzegging deed. 

 

Buurtbemiddeling 
De inzet van buurtbemiddeling werd het afgelopen jaar bemoeilijkt door corona. 

naar buurtbemiddeling. Huurders kunnen dan zelf contact met hen opnemen. 

In 15 gevallen hebben wij zelf contact opgenomen met buurtbemiddeling om hen 

 

5.5 Huurbetaling en huurincasso 
Onze huurders betalen de huur vooruit. Als een huurder te laat betaalt, nemen wij 

nauw samen met het gemeentelijk ondersteuningspunt Socius. Klanten kunnen daar 

begeleiding krijgen bij het beheren van hun uitgaven. Zo doen we er alles aan om te 

voorkomen dat huurders hun woning uit moeten.  

Daar waar mensen in nood kwamen wisten ze ons snel te vinden. Het huurachterstands-

(2020: 0,23%) voor vertrokken huurders. 

Netwerk vroegsignalering 
In het kader van de vroegsignalering werkten we ook in 2021 samen met de gemeente 

en Socius. Huurders met kinderen onder de 18 en ouderen met een huurachterstand 

het netwerk.  
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stakeholders. 

 

Woningbedrijf Velsen en Velison sloegen in 2021 de handen ineen om samen met de 

gemeente Velsen vorm en inhoud te geven aan gebiedsgericht werken. De veerkracht 

van de wijken vormt hier uiteraard ook onderdeel van. Om de veerkracht van de wijken 

in Velsen in kaart te brengen, werd opdracht gegeven aan een extern bureau om een 

aanpak vorm te geven om de veerkracht in de wijken te verbeteren. Eind 2021 ligt er 

 

Pact van Uitstroom 

was opgenomen dat we in 2021 een Matchpoint zouden inrichten. Bij het Matchpoint 

-

waarden voor uitstroom van voormalig intramurale cliënten.  

in het tweede kwartaal van 2022 gestart wordt met het toewijzen via het Matchpoint. 

 

5.7 Doorkijk 2022  

om onze complexen beter in kaart te brengen. Daarnaast herijken we onze overlast-

procedure en gaan we hiermee aan de slag samen met onze huurders. Ook gaan we 

samen met onze partners, het proces van vroegsignalering van schulden bij huurders 
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6. Samenwerken en verbinding                                                                            

onze teams en tussen onze teams goed samenwerken. Daarnaast moeten we uit 

 

Ook voor 2021 stelden wij samen met gemeente Velsen, Brederode Wonen, Velison 

vierjaarlijkse cyclus, met gloednieuwe afspraken. Helaas is de uitvoering door ons en 

de andere partners onvoldoende uit de verf gekomen. Denk hierbij aan afspraken over 

-

afspraken waren gemaakt en er onvoldoende regie was. Daarom stelden we eind 2021 

zoeken, samen te werken en de voortgang te bewaken. 

 

6.2 Samenwerken met gemeente  

bestuurlijk als ambtelijk niveau. En die legden we vast in de samenwerkingsovereen-

komst die wij in maart sloten met de gemeente. Naast het verbeteren van ons bezit 

het verbeteren van de kwaliteit van onze woningen in heel IJmuiden. We spraken af 

 

6.3 Samenwerken met huurders  
In de zomer voltooiden wij onze nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de 

Met de SOK onderschrijven we de wens om met elkaar samen te werken, elkaar te 

informeren, te betrekken en samen op te trekken bij belangrijke zaken voor huurders. 

Ook de samenwerking met de bewonerscommissies komt aan bod in de overeenkomst. 

• we minimaal twee keer per jaar overleggen organiseren tussen bewoners-

 commissies, woonconsulenten en sociaal wijkbeheerders van Woningbedrijf Velsen 

• de Huurdersraad vier keer per jaar overlegt met de directeur-bestuurder, bijvoor-

• sociaal wijkbeheerders met bewoners de wijk in gaan om te kijken waar dingen  
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Bewoners zijn bij ons werk betrokken op verschillende niveaus. Met de Huurdersraad 

stuks, bespreken wij aangelegenheden die het complex aangaan en met individuele 

bewoners gaat dat over de eigen woning.  

 

Huurdersraad 
De directeur-bestuurder nam in 2021 het regulier overleg met de Huurdersraad over 

op beleidsvraagstukken en anderzijds om adviesaanvragen toe te lichten. En, misschien 

nog belangrijker, met elkaar in gesprek te blijven over belangrijke zaken die onze huur-

ders aangaan en waarvoor de Huurdersraad ons belangrijkste klankbord is. Naast het 

overleg met de directeur-bestuurder overlegt de Huurdersraad twee keer per jaar met 

de Raad van Commissarissen. 

Woningbedrijf Velsen diende drie adviesaanvragen in bij de Huurdersraad. Dit was voor 

Onderwerpen 2021
In 2021 spraken Woningbedrijf Velsen en de Huurdersraad elkaar met regelmaat over 

afspraken. De Huurdersraad waardeerde hoe zij intensief betrokken werden bij de 

binnen het Woningbedrijf. Ook was de Huurdersraad zeer nauw betrokken bij het 

 

Het kabinet besloot in 2021 dat de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland 

in dat jaar niet werden verhoogd. Ook wij bevroren de huren van alle sociale huur-

-

lijkse huurverhoging was dan ook geen onderwerp van discussie in 2021. Wel verhoog-

den we per 1 juli de huren voor het bedrijfsonroerendgoed, garages en zorgcomplexen 

conform de percentages die we overeenkwamen. We ontvingen geen bezwaren. 

 

De totstandkoming van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst maakte dat we met 

onderlinge samenwerking en uitwisseling. We willen dit op een aantal punten verbeteren 

en pakken dat in 2022 verder op. 

Samenstelling Huurdersraad per 31 december 2021 

De heer T. Gerrits  Secretaris 

Mevrouw M. Bakker  2e Secretaris, 2e penningmeester 

Mevrouw B. Romeijn  Lid 

Mevrouw T. Kistemaker  Lid 

De heer C. Klinge Lid 
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Bewonerscommissies 

we geen afspraken maken in persoon met de commissies. Daarnaast waren er veel 

de bewonerscommissies. Digitaal contact houden bleek voor veel bewonerscommissies 

telefoon en mailcontact. Met name de lopende zaken rondom het complex zijn besproken.  

De bewonerscommissies van de complexen waar groot onderhoud of sloop stond 

gepland zijn wel uitgebreid betrokken bij de uitvoering van de plannen. De bijeenkomsten 

het proces. 

 

Vereniging van Eigenaren (VvE) 
Woningbedrijf Velsen kent 23 Verenigingen van Eigenaren, waarvan voorheen negen 

-

liggen bij de groep woonconsulenten en de rol van bestuurder bij de manager wonen.  

ben hen onder te brengen.  

 

10  Engelmundestraat  Geen beheer 

12  Zandhaver  Jack Rijnhart 

13  Kamperfoelie 1  Jack Rijnhart 

14  Kamperfoelie 2  Jack Rijnhart 

15  Kamperfoelie 3  Jack Rijnhart 

16  Zeewaarts stalling  Munnik VvE beheer 

17  Zeewaarts hoofdsplitsing  Munnik VvE beheer 

23  VvE Komeet  Geen beheer 
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Voor alle complexen geldt een verkoopstop op de Fidelishof na. Afgelopen jaar is het 

6.4 Samenwerken met andere stakeholders  

doelgroep te onderzoeken. In 2021 ontwikkelde Woningbedrijf Velsen samen met 

jongeren die leren zelfstandig wonen. De jongeren zijn begin december verhuisd. 

samenwerkingspartner. 

In 2021 werd de samenwerking met Velison Wonen intensiever. Velison Wonen sloot 

besloten om vanaf 2021 samen op te trekken rondom duurzaamheid. Ook brachten 

Velison en WBV de veerkracht van de wijken in de gemeente Velsen in kaart met een 

pakken.  

Pilot ouderencoach 
In 2021 voerden woonconsulenten wel gesprekken met een aantal huurders. Het leidde 

niet tot verhuizingen.   

 

6.5 Doorkijk 2022 
In 2022 versterken we onze samenwerking verder met gemeente Velsen, maar ook met 

intensiveren we waar nodig. In het kader van onze nieuwe visie op opdrachtgeverschap 

werken wij met onze opdrachtnemers op een dusdanige wijze samen dat wij beide 

worden uitgedaagd onze projecten zo doelgericht en duurzaam mogelijk uit te voeren. 

maar meedenkend vanaf het begin. 

de adviseur inkoop die we sinds november hebben. 

In 2021 spraken we uitgebreid over onze nieuwe visie op opdrachtgeverschap en nieuw 

inkoopbeleid. Deze stukken worden geactualiseerd met de nieuwe missie en visie en 

Om de stap naar verdere professionalisering van inkoop te maken voeren we met 

begeleiding van een externe in 2022 een inkoopvolwassenheidsscan uit. Op basis 

daarvan stellen we ontwikkeldoelen vast.
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7. Duurzaamheid 
Ons uitgangspunt is: gezond wonen in een gezonde leefomgeving voor de wereld van 

morgen. 

voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Wij, als Hollandse woningcorpo-

2 neutraal te maken. Daarvoor moet heel 

wat gebeuren. Onze deadline is 2050 en komt met rasse schreden dichterbij.   

  

Misschien wel belangrijker dan welke externe norm ook, hebben we onze eigen redenen 

om te verduurzamen. Wij zijn gedreven om de aarde in goede staat door te geven 

gezondheid van bewoners door gezonde woningen te realiseren. Een gezonde leef-

omgeving hoort daar ook bij.   

 

7.1 Ontwikkelingen 2021
Woningbedrijf Velsen scoorde de afgelopen jaren niet goed in de Aedes Benchmark 

in op een inhaalslag. Om ons woningbezit te verduurzamen maakten we een aantal 

eind 2021). De afdeling kwam voort uit het verlangen van Woningbedrijf Velsen om 

meer focus te leggen op haar verbeteropgave. De komende jaren pakken we veel 

complexen aan om te zorgen dat het bezit van WBV toereikend is voor haar huurders, 

het gebied van duurzaamheid bepaald.  

vaststellen van de wensportefeuille en met de onderhoudsplannen voor de projecten 

hielden we rekening met de verduurzamingsopgave.  

 

-

-

-

heid wordt een belangrijk thema bij onze inkoop.  

Lokaal klimaatakkoord 

WBV ondertekende op 5 november 2021 als partner in het lokaal klimaatakkoord. Dit is 

geen vrijblijvende handtekening. Een extra onderstreping van het grote belang om als 
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Nieuwbouw 
Voor nieuwbouw sluit WBV aan op de sturing vanuit de overheid. Dat betekent dat 

nieuwbouw minimaal BENG (Bijna energie neutrale gebouwen) wordt, of beter als we 

bij eengezinswoningen is er meer ruimte (meer dakvlak) voor zonnepanelen dan bij ap-

partementsgebouwen. Waardoor het bij eengezinswoningen gemakkelijker is om 

meer zonnepanelen te plaatsen, daarmee meer duurzame energie op te wekken met 

als gevolg minder CO2 uitstoot.  

  

Circulariteit 
We hebben nog geen ervaring op gebied van circulariteit. We zijn echter doordrongen 

-

zaam geproduceerde materialen. Voor 2022 staat het vergroten van kennis over circulari-

teit op de agenda en willen we ons eerste deels circulaire project gaan voorbereiden.  

 

Duurzaam gebouwde nieuwbouw Orionweg 
In 2021 leverden we de nieuwbouw van 73 sociale huurwoningen aan de Orionweg op. 

warmtenet. Zodra dit in IJmuiden aangelegd is, worden de woningen ontsloten. De 238 

algemene ruimtes en de entree. Negen woningen hebben hun eigen zonnepanelen. 

 

Zonnepanelen
In 2021 legden we ruim 1.460 zonnepanelen.  

 

Verschuiving energie labels 
Sinds 1 januari 2021 worden energielabels op een andere manier berekend, namelijk 

aan de hand van de NTA8800. Een nieuwe indicator is toegevoegd, primair fossiel energie-

zamen van ons bezit, verschuiven ten opzichte van wat we eerst berekenden. Ook de 

daarbij behorende huurverhoging die we hanteren conform de vergoedingentabel van 

controleren we de exacte labelsprong en de daarbij behorende huurverhoging. 

 

woningen te verwarmen. Deze warmte wordt in de zomer opgeslagen, doordat de 

woningen deze periode met de koude uit de bodem gekoeld worden. Woningbedrijf 

al jaren gediscussieerd over de vraag welke tarieven verhuurders voor warmtelevering 

via een WKO mogen rekenen. Binnen Woningbedrijf Velsen hebben we in het voorjaar 

van 2021 de knoop doorgehakt en gekozen voor afrekening conform het besluit service-

kosten. Dat betekende een verandering voor de 234 huurders van Sterrenstorm, 

Doorbraeck, Hoogeberg, Lantaarntjes en Zeewaarts. De vastrechtkosten vervielen voor 

deze huurders vanaf 1 augustus 2021. Daartegenover betalen huurders vanaf 1 augustus 

2021 kosten voor warmtelevering en beheerkosten. Deze kosten zijn lager dan de 

vastrechtkosten. Alles 234 huurders met een WKO-verwarmingssysteem kregen het 

verschil terug over de periode 1 juli 2019 (ingang Warmtewet)- 1 juli 2021. 
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Warmtenet 

Liander en de Omgevingsdienst verder uit. Er is een bestuurlijk overleg warmtenet 

gestart om bestuurlijk de voortgang te bewaken. De gemeenteraad stelde haar 

We zien in het warmtenet een goede oplossing om duurzaamheidsdoelstellingen te 

realiseren. De voorwaarden zijn wel dat een duurzame bron wordt gebruikt, de woon-

lasten voor onze huurders betaalbaar blijven, de woningen comfortabel verwarmd 

duurzaamheidsdoelstelling. In het laatste kwartaal van 2021 besloten Velison Wonen 

en WBV nauwer met elkaar op te trekken in het gesprek over het warmtenet. 

We realiseerden een gezamenlijke visie over het warmtenet en een gezamenlijk 

programma van eisen. In het eerste kwartaal 2022 is dat document afgerond en voor-

gelegd aan de Huurdersraad ter advies.  

Er ligt (nog) geen contract aan ten grondslag. HVC werkt haar business-case uit. Dit 

kunnen in de huidige opzet worden aangesloten. Voor de complexen die langs het tracé 

het warmtenet.  

 

Aandacht voor het energieverbruik bij de huurder: inzet energiecoach 

bedrijf Velsen bezocht door een energiecoach. Een energiecoach bezoekt en adviseert 

bewoners over hun energieverbruik en kijkt ter plekke met bewoners hoe ze eenvoudig 

energiecoach. 

 

7.2 Doorkijk 2022 
In 2022 ronden we het eerste deel van onze visie op duurzaamheid “duurzaam wonen, 

naast de algemene visie op duurzaamheid het onderdeel energie. In de loop van het 

richt zich niet alleen op hoe we omgaan met onderhoud van onze woningen en nieuw-

van de natural step. 

De adviseur duurzaamheid die in 2022 start krijgt een belangrijke rol om onze visie uit 

te rollen. 
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belang van onze huurders. Om hier vorm aan te geven werkten we in 2021 aan de 

 

-

drie afdelingen. 

en teamindelingen. Over een aantal wijzigingen die hieruit voortkwamen vond nog 

we in december 2021 nagenoeg af. Bijna alle medewerkers accepteerden hun nieuwe 

Het sociaal statuut loopt per 1 februari 2022 af. Met het afronden van bovenstaande 

-

bedrijf Velsen. 

meer in: 

• Mondelinge terugkoppeling MT 

 Het MT vergadert elke twee weken en in dit overleg worden bestuursbesluiten over

  uiteenlopende onderwerpen genomen. Ook werden medewerkers in het MT 

 uitgenodigd om hun voorstellen toe te lichten. In 2021 introduceerde het MT de 

 lingen vonden vanwege corona helaas voor een groot deel digitaal plaats. 

 De keren dat het wel fysiek mogelijk was, leverde de terugkoppeling meestal goede 
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• Jaarplannenmarkt 

 september. Er ontstonden mooie plannen en samenwerkingsverbanden die in 2022 

 hun uitwerking krijgen. 

• Totstandkoming Kompas 

 voorbereiding op het Kompas leverde veel op. 

Klant in zicht

processen binnen Woningbedrijf Velsen tegen het licht te houden en daar waar 

mogelijk te verbeteren.

De uitvoering van dit project start op zijn vroegst september 2022, maar kan mogelijk 

later van start gaan daar er momenteel hard gewerkt wordt aan het invullen van de 

nodige vacatures. De vacatures dienen eerst ingevuld te zijn alvorens we kunnen 

IT-partner geselecteerd. Doel is de IT-infrastructuur naar de huidige stand van tech-

niek te brengen. Woningbedrijf Velsen rond, in nauwe samenwerking met de nieuwe 

IT-partner, de overgang in het eerste kwartaal van 2022 af. De dienstverlening binnen 

het nieuwe contract is uitgebreid met verschillende aanvullende diensten zoals een 

1e-lijns servicedesk. Medewerkers met vragen kunnen nu direct contact opnemen 

-

van 2022.

Medewerkers 
Eind 2021 hebben wij 58 (eind 2020; 64) medewerkers in dienst, waarvan 58% man 

externe krachten in. Het beleid is om meer medewerkers in vaste dienst te nemen en 

het eerste kwartaal van 2021 waarmee met succes vijf vaste medewerkers zijn 

geworven. Deze wervingscampagne is heel 2021 doorgezet en vervolgen we in 2022. 

De inzet voor inhuur is nu bij voorkeur alleen nog bij vervanging van ziekte en bij 

Gezondheid en ziekteverzuim 
2021 Stond opnieuw in het teken van de pandemie en het wisselend op kantoor en 

thuis werken. Dit had impact gehad op alle medewerkers van Woningbedrijf Velsen. 

Te midden van alle omstandigheden stonden onze medewerkers zo veel als mogelijk 

elke dag weer klaar voor onze huurders. 
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verzuim dat te verklaren is door langdurig verzuim (langer dan 43 dagen) door medische 

oorzaken (9,25%). Het kort verzuim (tussen de 1 en 7 dagen) daarentegen is laag, te 

regelen nu zichtbaar wordt in een toename in uitval. Met de nodige aandacht en zorg 

pakken we dit verzuim aan.  

Vertrouwenspersoon 
In 2021 maakten onze medewerkers geen gebruik van de dienstverlening van de externe 

vertrouwenspersoon. 

Opleiding en ontwikkeling 
Opleiding en ontwikkeling vinden wij belangrijk en daarom reserveren wij jaarlijks 2,5% 

-

baangerichte opleiding of cursus volgen. Hiervoor hebben de medewerkers een eigen 

ter verbreding van hun inzet. Verder zijn er een aantal coaching trajecten gestart, zowel 

op individueel als op teamniveau. De vraag naar opleiding en begeleiding neemt weer 

pandemie. Het is een belangrijk aandachtspunt dat medewerkers zich blijven ontwikkelen 

en ook in 2022 ligt onze focus hierop.  

Leerwerkplekken en stageplaatsen 
Woningbedrijf Velsen is voor diverse MBO-opleidingen een erkend leerbedrijf. Studenten 

opdrachten en leerwerkplekken.  In het afgelopen jaar liepen twee studenten stage bij 

team projectontwikkeling. Ook hadden we twee trainees in dienst bij het team project-

ontwikkeling. Het is belangrijk dat er meer trainees en stagiaires komen, zodat we een 

Personeelscommissie 
De personeelscommissie organiseert voor de betrokkenheid en onderlinge samenwerking 

plaats vanwege corona. In augustus was het wel mogelijk elkaar te ontmoeten en te 

op kantoor voor elke medewerker. 

Corona en hybride werken 

werken. Onmogelijkheden veranderden in mogelijkheden en het beeld over hybride 

hebben ervaren, willen we in de toekomst behouden. Een betere balans tussen werk en 
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zien we het belang van elkaar ontmoeten. Deze ontwikkeling vraagt ons om een nieuw 

beeld te vormen over het werken op afstand.  

In de zomer van 2021 hielden we een onderzoek onder de medewerkers. Daaruit bleek 

-

komst willen behouden. Inmiddels schreven we het beleid voor hybride werken. In het 

eerste kwartaal van 2022 delen we het beleid met medewerkers en implementeren we het. 

-

ment. We gaan aan de slag met een goede onboarding van nieuwe medewerkers zodat 

-

stellingen. Ook houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het doel 

Nu er minder beperkingen zijn door corona kunnen we ook weer personeelsbijeenkom-

sten houden. Van groot belang om te bouwen aan teams. Zeker na een periode van 

om samen met medewerkers te bouwen aan WBV in het belang van onze huurders. 

 

8.3 Dienstverlening en klantwaardering 
Kern van onze dienstverlening is dat onze huurders erop kunnen rekenen dat wij hen 

correct behandelen en dat we duidelijk zijn over wat we wel en wat we niet doen. We 

komen na wat we hebben beloofd en scoren op onze dienstverlening minimaal een 7,5. 

Benchmark. 

 

-

-

-

om verdienen onze eigen servicemedewerkers een bijzondere vermelding. Zij scoorden 

bij een afspraak. Dat we lager scoorden bij huur opzeggen kwam door onvoorziene 

door ziekte en door het coronavirus liep de werkvoorraad op. 

te wikkelen en verbetermogelijkheden in het proces door te voeren.

Bij nieuwe verhuringen besteedden we te weinig aandacht aan de kwaliteit van het 

Vanaf het eerste kwartaal van 2022 voeren we steekproeven uit bij uitgevoerde werk-

Onderdeel  Cijfer 2021  Cijfer 2020

Algemene Dienstverlening   7,6   7,8

Huur opzeggen   7,0   7,4 

Nieuwe woning   7,3  7,6 
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Aedes Benchmark dienstverlening  
De analyse van de Aedes Benchmark laat zien dat we nog een aantal verbeterslagen te 

maken hebben. Het gemiddelde oordeel van onze huurders is iets (0,13) gedaald ten 

opzichte van vorig jaar. Nieuwe en vertrokken huurders geven ons een iets lager cijfer 

Voor bedrijfslasten behoren wij tot klasse A (in 2020; klasse C). We streven ernaar om 

in klasse A te blijven. Op het onderwerp duurzaamheid scoort Woningbedrijf Velsen 

beneden gemiddeld, maar daar zullen de komende jaren grote verbeterstappen in 

worden gemaakt. De vernieuwing, verbetering en verduurzaming van de verouderde 

voorraad is de grootste prioriteit van WBV. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet om hier 

geformeerd en zijn nieuwe complex strategieën en een projecten(prioriteiten)planning 

vastgesteld. 

Postex

huurders middels IDEAL direct betalingen verrichten. In het eerste kwartaal van 2022 

starten we met de eerste uitgaande digitale poststromen.

Klachten en geschillen 
Telefonisch, via de mail of op onze website kunnen klanten een klacht indienen. Door het 

grote verloop van medewerkers in 2021 zijn niet alle binnenkomende klachten goed 

geregistreerd. Wel zijn alle binnenkomende klachten afgewikkeld. De tabel is gebaseerd 

op de in 2021 geregistreerde en afgewikkelde klachten, per onderwerp weergegeven.  

Type klachten  2021  2020

Onderhoud van de woning   61   129

Bejegening door een medewerker   16   7

Overige redenen   29   15

Totaal   106   151

-

deling van de geschillen. De Regionale Geschillencommissie ontving in 2021 vier klachten. 

Een daarvan is ongegrond, de andere drie lopen nog. 

De ongegronde klacht betrof overlast van diverse buren en de afwikkeling van een verzoek 

om woningruil. Het advies van de Geschillencommissie was om buurtbemiddeling in te 

schakelen om de overlast aan te pakken. Woningbedrijf Velsen nam het advies van de 

Geschillencommissie over. 

zorgen voor een geschikte vervangende woning.  

door een open riool. 

de schuur en warmteverlies in de woning. 
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8.4 Doorkijk dienstverlening 2022  
Om onze dienstverlening te verbeteren implementeren we onder andere in 2022 ons 

-

processen. Een belangrijk proces dat we in 2022 aanpassen is de afrekening van de 

-

raad kijken we samen naar de inhoud van de afrekening om deze inzichtelijker te maken. 
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9. Goed bestuur 

mensen met een bescheiden inkomen en kwetsbare groepen. Dit vraagt dat wij ons 

bewust zijn voor wie we ons werk doen en de wijze waarop we dat doen. Goed bestuur 

handelen is hierbij het uitgangspunt. Wij leggen uit wat we doen en betrekken belang-

hebbenden bij onze keuzen. Kernwaarden zijn dienstbaar en verbindend. 

Onze volkshuisvestelijke visie vormt de motor voor de ontwikkeling van Woningbedrijf 

Velsen. Het vormt het fundament voor samenwerking met de gemeente en andere 

belanghebbenden. Daardoor houden wij scherp voor ogen wat wij wel en niet doen, en 

waarmaken wat wij beloven, zonder verspilling. Tijd, geld en energie worden aan onze 

belanghebbenden. Hier werken we elke dag aan. 

9.1 Bestuur  
Bij de uitvoering van ons werk zijn de principes van goed governance leidend. Dat 

betekent samengevat dat de normen en waarden passen bij de maatschappelijke 

opdracht, aanspreekbaarheid, geschiktheid voor het werk, betrokkenheid van belang-

 

 

 

een nieuwe vaste directeur-bestuurder aan. 

Raad van Commissarissen  
De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in 

-

naast een rol als klankbord en adviseur voor het bestuur. De RvC bestaat tot december 

2021 uit zes en vanaf december uit vijf leden. Ze voldoet hiermee aan de statuten. 

Belangrijke gespreksonderwerpen in 2021 waren onder andere: koersdocument 

Kompas, de wensportefeuille, het nieuwe investeringsstatuut, de meerjarige projecten-
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Bestuur 

af aan de RvC. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de naleving van 

de auditcommissie. Ook worden de interne risicobeheersings- en controlesystemen 

besproken. 

 

Controller  
Conform de Woningwet valt de controller rechtstreeks onder de bestuurder. 

(zie paragraaf risicomanagement). Hij toetst in dat kader ook de opzet van de door 

het management ingerichte maatregelen en is verantwoordelijk voor interne audits. 

Daarnaast wordt van de controller verwacht dat hij gevraagd en ongevraagd de RvC 

informeert over zaken die ertoe doen. 

 

In 2021 werd voor het eerst een managementstatuut vastgesteld. Het doel van dit 

managementstatuut is een heldere beschrijving van de rollen, verantwoordelijkheden 

Medezeggenschap (Ondernemingsraad) 
De ondernemingsraad (OR) had in 2021 negenmaal overleg met de directeur-bestuurder. 

In de overlegvergaderingen kwam onder andere het volgende aan de orde: 

• Koersdocument 

• 
• 
• Invullen diverse vacatures 

• VvE-beheer 

• 
• 
• Hybride werken 

• 
-

teerd in 2021, of implementeren we in 2022.  

  

In 2021 overlegde de OR viermaal met de RvC. In deze overleggen spraken zij over de 
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Samenstelling ondernemingsraad 2021 

Dhr. B. Jochemsz   Algemeen lid 1 maart 2022

Mevr. L. Bakker  Algemeen lid 1 november 2024

Vacature   

AVG 

we de kaders voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens van alle betrok-

kenen van Woningbedrijf Velsen.  

Dit jaar sloten wij met twaalf bedrijven een verwerkersovereenkomst voor het verwerken 

van persoonsgegevens. Hierbij gaat het bij elf overeenkomsten over het verwerken 

van gewone persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres. Bij één 

verwerkersovereenkomst gaat het ook over bijzondere persoonsgegevens.  

datalek van persoonsgegevens; NAW-gegevens. We stelden de betrokkenen niet op de 

Drie betrokkenen maakten gebruik van hun rechten. Wij ontvingen één verzoek om 

gegevens te wissen, één verzoek voor inzage in het dossier en één vraag over het delen 

van de e-mailgegevens. Alle drie deze zaken zijn afgehandeld. 

Overleg belanghebbenden  
-

gen te bereiken. Naast de gemeente en de Huurdersraad zijn dit in ieder geval collega 

onderhouden regulier contact met onze belanghebbenden en komen samen als er 

onderwerpen zijn waarover wij met elkaar willen spreken.  

 

Compliance en integriteit  
-

telijke compliance gaat het om het voldoen aan de wet- en regelgeving. In het kader 

-

wet. In 2022 worden de statuten gewijzigd als gevolg van de gewijzigde Woningwet en 

de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 

 

Bij gedragscompliance gaat het om het handelen in overeenstemming met de geldende 

normen, waarden, plichten en spelregels. Dit valt bij ons onder het thema integriteit. 

Wij hebben een integriteitsbeleid en in het eerste kwartaal van 2022 organiseren we, 

onder begeleiding van een extern gespecialiseerd bureau, sessies voor MT en daarna 

voor de andere medewerkers. Doel is bewustwording creëren; welk beleid hebben wij 
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1.  Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de 

 maatschappelijke opdracht. 

In december keurde de RvC de door de bestuurder vastgestelde missie en visie vast. 

Kernpunten van de missie en visie zijn: 

• Fijn en gezond wonen is de basis voor een goed bestaan. 

• Wij bieden onze huurders daarom een gezonde en duurzame woning.  

• Wij streven vitaliteit en inclusiviteit na. 

• Dienstbaar en verbindend zijn onze kernwaarden. 

De missie en visie passen in onze maatschappelijke opdracht die zich de komende jaren 

 

Zowel de bestuurder als de RvC stellen zich benaderbaar op en spreken periodiek 

met onder andere de Ondernemingsraad en Huurdersraad. De bestuurder legt in elke 

resultaten.  

3.  Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.  

en de interim-opdracht die hem werd meegegeven. Onder zijn leiding zijn veel stappen 

-

 

De bestuurder en RvC spreken periodiek met de Ondernemingsraad en Huurdersraad. 

wethouders, collega bestuurders, huurdersbelangenverenigingen (naast de Huurders-

kunnen spreken, anders dan de Ondernemingsraad en Huurdersraad en hoopt dat 

snel weer te kunnen oppakken. Begin 2022 volgt een kennismaking met de RvC van 

Velison Wonen. 

 

sessies over integriteit. Het in 2021 vastgestelde statuut integraal risicomanagement 

De governancecode geldt niet alleen voor het bestuur en het toezicht, maar ook voor 

de medewerkers van Woningbedrijf Velsen. Iedereen wordt geacht een bijdrage te 
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-

beheersingsmaatregelen kan leiden tot ongewenst gedrag om te voldoen aan deze 

beheersingsmaatregelen. Een berucht voorbeeld hiervan is de blinde paraaf op een 

1 leiderschap en voorbeeldgedrag;  

2 communiceren en informeren;  

3
4
5 aanspreken en handhaven. 

 

-

teams. WBV gaat als vervolgstap in 2022 aan de slag met het thema integriteit.  

 

De verantwoording tot eind 2021 is als volgt:  

Naam bestuurder  Aantal  Aantal Aantal Minimaal te Behaalde

  punten  punten punten  behalen punten punten

  2019  2020  2021 over periode over periode 

     2019-2021 2019-2021

R.O.J. van der Laan   24  72  21  108  117 
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10. Risicomanagement 
                                                                                                                            

Risicomanagementstatuut

statuut, welke eind 2021 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 

risicomanagement van het Woningbedrijf. Het risicomanagement is gericht op de maat-

1
 rapportage van risico's; 

2

3 het vormen van de basis voor de gewenste risicobeheersingsomgeving (risicocultuur) 

 binnen het Woningbedrijf. Hierbij maakt Woningbedrijf Velsen gebruik van de 

 onderstaande beleidsachtbaan.

Hiervoor is een planning opgesteld.

Investeringsstatuut 
-

-

ons vastgoed (onze wensportefeuille). De maatschappelijke doelen, de marktconformiteit 
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de RvC pas bij de investeringsbeslissing in beeld. In het nieuwe statuut wordt de haal-

haar rol te vervullen. 

de medewerkers van het Woningbedrijf. Eén van de onderdelen in het statuut is het 

-

regeling ter bescherming van het personeel.

Strategische risico’s

hiervan wordt periodiek een rapportage naar het management gestuurd.

• 
• De portefeuillestrategie zoals huurbeleid, onderhoudsbeleid en verkoopbeleid. 

• 

Daarnaast zijn beleidsregels en richtlijnen van belang die gericht zijn op de beheersing 

beleid.

Het betrekken van medewerkers in een vroeg stadium van het risicomanagementproces 

verhoogt het risicobewustzijn van de medewerkers.

De afdeling Control (tweede-lijn) stelt een intern controleplan op en voert audits uit 

om te bewaken en te rapporteren dat de eerste-lijn werkt op basis van vastgestelde 

-
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en WSW.  Het toetsingskader bestaat uit de volgende drie onderdelen;

1
2

 maatschappelijk bestemd vermogen hiermee voldoende beschermd.

3

waar nodig bijsturen.

Governance
Afgelopen jaar ontving WBV een brief van de toezichthouder Aw gericht op onderdeel 

een nieuw koers uit. 2022 zal in het teken staan van de opvolging van de interim-directeur 

-

teerd. Het WSW concludeert op basis van de risicobeoordeling een verhoogd risico op de 

beoordeelde business riks. Het WSW onderkent de volgende aandachtgebieden. 

• zicht op de (betaalbaarheid van de) opgave ontbreekt;

• 
• kwaliteit van de investeringsvoorstellen;

• onderhoud;

• 
• verkoop van het zorgvastgoed.

In 2021 is Woningbedrijf Velsen al druk bezig geweest met de aandachtsgebieden. Er is 

-

De wensportefeuille en een nieuwe portefeuillestrategie zijn opgesteld. Tevens is er een 

We zijn verder gevorderd met de verkoop van het zorgvastgoed. Dit zal in 2022 verder 

doorgang vinden.
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Inkoopbeleid

ontstaan. De inkoopadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen, vormgeven en 

borgen van het inkoopbeleid en het uitvoeren van de bijbehorende procedures. 

De inkoopadviseur adviseert het Tenderboard en begeleidt de bij de inkoop betrokken 

Rusland behoorlijke impact op Nederland. Onze huurders zullen te maken krijgen met de 

op de kasstromen. Woningbedrijf Velsen zal de komende periode blijven monitoren wat 
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Algemeen
In 2021 werden we net als iedereen weer geconfronteerd met Covid-19. Dit had 

verantwoordelijkheid en het zeker stellen van het borgingsstelsel van het WSW de 

•

• LTV - Loan-to-Value: meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit

van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde

•

•
WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen.

Resultaatontwikkeling 2021
In 2021 boekten we een winst van € 1 ,  miljoen (2020: € 136,7). De winst wordt 

met name veroorzaakt door de ontwikkeling van het bezit. De waarde van het bezit 

van WBV is het afgelopen jaar met 13 % gestegen. Het eigen vermogen en de 

opbouw 

Eigen vermogen 2021 2020

Eigen vermogen voor resultaatbestemming 

 Herwaarderingsreserve 772.875 644.736

Algemene bedrijfsreserve 213.313 204.778

Resultaat boekjaar 136.085 136.675

1.122.273 986.189
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Treasury
WBV wil in controle zijn als het gaat om treasury. Om te waarborgen dat de kennis 

omtrent treasury op het juiste niveau is, maken we gebruik van een externe treasury 

termijn kasstroom beter te beheersen, besloten we eind 2021 een variabele hoofd-

somlening aan te trekken. Deze lening wordt in 2022 aangetrokken en biedt het 

Woningbedrijf de mogelijkheid wekelijks geld aan te trekken of te storten tot een 

maximale hoofdsom van € 5 miljoen.

WBV maakt gebruik van het WSW, om tegen een lage rente geld te lenen. Voor 2021 

stelde het WSW een borgingsplafond vast. Dit betekent dat we het geleende geld 

leningen. Het borgingsplafond is op 9 augustus 2021 voor het laatst vastgesteld o.b.v. 

roll-over leningen, opslagherzieningen (op basisrenteleningen: 50%) en renteconversies 

mag in het jaar niet hoger zijn dan 15% van de totale leningportefeuille.

Bedrijfseconomisch renterisico: het renterisicovolume wordt gemeten aan de hand van 

-

waarde van € 2,3 miljoen + een agio van € 3,5 miljoen.  In 2022 wordt een variabele 

Op 15 juli 2021 ontving WBV een brief van de toezichthouders Aw en WSW 

woningbedrijf-velsen-ijmuiden). Vervolgens vond in 2021 periodiek een overleg plaats 

Deze overleggen hadden tot doel om vanuit de Aw aangehaakt te blijven bij de ontwik-

kelingen binnen WBV.
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Vooruitblik 2022 en verder
In 2022 staat net als in 2021 het bouwen, verbeteren en verduurzamen van onze 

-

houden en om nieuwe projecten te starten. Het is dus van groot belang dat dit geld 

ook besteed wordt, waarvoor het bedoeld is.

Bij Bedrijfsvoering ligt de focus in 2022 op de verduurzaming van het kantoorgebouw. 

En op samenwerking en ondersteuning met en van de overige afdelingen.

-

zing in 2024. De gevolgen van de oorlog, maar ook de overheidsmaatregelen zijn nog 

niet te overzien en hierdoor kan geenszins een gefundeerde afweging gemaakt worden 

Hierdoor is Woningbedrijf Velsen in staat om waar nodig bij te sturen.

 

 ICR DAEB + niet-DAEB 

 [min 1,4] 1,9 1,9 2,0 2,2 2,1 2,8 4,0 4,3 3,2 3,6

 LTV beleidswaarde (%) 

 [max 85%] 33,4 42,2 50,9 61,3 68,4 68,7 69,1 68,3 67,5 66,3

 Solvabiliteit beleids-

 waarde (%) [min 15%] 67,1 57,8 52,7 45,2 35,1 30,6 31,1 33,8 35,8 32,9

 waarde  (%) [max 70%] 13,8 16,7 19,4 22,6 24,4 23,8 23,2 22,4 21,7 21,2
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12. Verslag Raad van Commissarissen 2021

Voorwoord  

het coronavirus. Want ook onder onze huurders en medewerkers zijn er mensen die 

ervan. Een groot deel van het jaar was het kantoor voor onze huurders niet toegan-

kelijk en moesten de medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Gelukkig hebben 

onze servicedienstmedewerkers, zo goed en kwaad als dat kon, wel de noodzakelijke 

huurders, licht steeg. 

Persoonlijk contact
Toch was het persoonlijke contact, elkaar even zien, slechts zeer beperkt of soms 

helemaal niet mogelijk. En dat betrof niet alleen het contact tussen huurders en 

medewerkers, maar ook de contacten die de Raad van Commissarissen (hierna RvC) 

Een belangrijk onderwerp in 2021 was het achterblijven van de uitvoering van de 

ons woningbestand en de gevolgen daarvan voor onze huurders. De Aw signaleerde 

governance. De RvC en de interim-bestuurder voerden hierover diverse gesprekken 

sprak hier ook over met de Huurdersraad en WSW. Op verzoek van de RvC worden de 

Die vormt de basis voor een kwaliteitsimpuls voor het wonen in heel IJmuiden, in het 

-

kingsovereenkomst met de Huurdersraad werd vernieuwd. De RvC keurde diverse 

sloop-nieuwbouw inhielden, goed.  

nieuwe wensportefeuille (welke wensen hebben wij voor onze woningvoorraad, om zo 

goed mogelijk aan te sluiten op de woonwensen van onze doelgroep en de vraag op 

-

-
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onze gemeente. Dat kan alleen slagen in samenwerking met andere maatschappelijke 

partners in Velsen.  

Kompas

betrokkenheid van de Huurdersraad (HR) bij de totstandkoming van het Kompas, een 

samenwerking en het vertrouwen in elkaar. 

Het Kompas kwam tot stand nadat besloten is, het te ontwikkelen ondernemingsplan, 

uit te stellen vanwege de afwezigheid van de vaste bestuurder. De RvC keurde het 

Kompas goed in juni 2021.  

Met de ondernemingsraad is diverse keren gesproken over de ontwikkeling van de 

-

gen vinden plaats zonder vooraf vastgestelde agenda. De RvC spreekt haar waardering 

Nieuwe bestuurder

zijn wij in november 2021 gestart om een nieuwe bestuurder aan te trekken die zich 

-

team zijn betrokken bij de procedure.   

2022 
De RvC hoopt dat de wereld in 2022 uit de coronacrisis komt en wij elkaar weer echt 

kunnen ontmoeten. En dat wij de gemaakte plannen en afspraken voor 2022 realiseren. 

De RvC kijkt daar met vertrouwen naar uit. 

Jeroen Nobel 
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Besturen en toezicht houden  

Commissarissen met zes leden. Eind 2021 bestaat de RvC uit vijf leden, in verband met 

 

De RvC vervult zijn taken zoals deze staat beschreven in de Governancecode woning-

De statuten, vastgesteld in 2018, geven regels over onder meer de samenstelling, 

benoeming, taken en bevoegdheden van de RvC en de bestuurder. De taken en 

bevoegdheden van beide gremia zijn uitgewerkt in reglementen die op de website 

van Woningbedrijf Velsen staan. 

 

Visie en kaders 

belanghebbenden. Om hiervoor een podium te bieden, voeren wij tenminste twee 

keer per jaar overleg met de ondernemingsraad en de Huurdersraad en organiseren 

de bevindingen waarover hij elk jaar aan het eind van het jaar rapporteert. Ook is hij 

aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie. 

vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor de gedachtewisseling en 

Bij de toezichthoudende rol maken wij gebruik van een extern en een intern toetsings- 

en toezichtkader. Het externe kader wordt gevormd door wet- en regelgeving en het 

interne kader is door ons zelf opgesteld. Het geheel is voor het bestuur leidraad om te 

besturen en voor ons bepalend om toezicht te houden. 
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zijn dit de gemeente Velsen en de Huurdersraad. Intern wordt de bestuurder 

direct ondersteund door een Management Team, bestaande uit drie managers, 

tevens secretaris van de RvC. 

Commissies en hun werkzaamheden in 2021 

op het werk in 2021: 
Commissie   Taak en verantwoording  en onderwerpen 2021 

Auditcommissie, 

vaste commissie (2 leden)   Taak en verantwoording:  
  Financiële aangelegenheden uit de Governancecode,  

  documenten en investeringsbesluiten, separaat overleg  

  (zonder bestuurder) met de accountant en de controller  

  (intern auditor)  

 

  Het adviseren van de RvC omtrent het toezicht op de  

  het werk van de externe accountant ter zake. Het 

  adviseren van de RvC omtrent de beoordeling van het  

  melding van de externe accountant inzake zijn voor de  

  controlewerkzaamheden. 

  Onderwerpen 2021  

  kaderbrief 2022, brieven Aw en WSW, investeringsstatuut,  

  statuut integraal risicomanagement, interne normen 

  nose 2021-2030, treasuryjaarplan 2021, investerings-

  middelen, auditplan 2021, controleplan 2021 en controle-

 

Vervolg overzicht Commissies en hun werkzaamheden 

in 2021 zie volgende pagina
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Commissie   Taak en verantwoording en onderwerpen 2021

vaste commissie (2 leden)    Taak en verantwoording  

  Werkgeversaangelegenheden uit de Governancecode,  

  beleid voor het bestuur en de RvC, de opleidingen en 

 

  Onderwerpen in 2021 

   (voorstel voor) uitbreiding dienstverband interim-

   directeur-bestuurder. 

 

Taak en verantwoording  

   werving nieuwe vaste bestuurder.  

 

  Onderwerpen in 2021 
  Herbenoeming Bart Douw, Mirjam Breed 

  en Iris van Bennekom 

Aanwezigheid vergaderingen 
RvC lid   Score aanwezig Score aanwezig  Score aanwezig 

   reguliere  reguliere vergadering 

     auditcommissie  commissie  

De heer J. Nobel    100%  n.v.t.  100% 

De heer R. Visser    100%  n.v.t.  100% 

De heer B. Douw    100%  100%  n.v.t. 

Mevrouw M. Breed    100%  n.v.t.  n.v.t. 

Mevrouw I. van Bennekom    100%  n.v.t.  n.v.t. 

De heer R. Boekhout   100%  100%  n.v.t. 

  De RvC-leden waren op beide verdiepingsdagen allen aanwezig. 

Strategische visie  

spraken wij met de interim-bestuurder over de doelgroepen die wij bedienen, de voor-

raad die daarbij hoort en de wijze waarop wij zorgen voor een goede kwaliteit en juiste 

samenstelling van de woningvoorraad (wensportefeuille). Wij richten ons hierbij op 

We stelden in 2021 een nieuwe visie op toezicht van de Raad van Commissarissen vast. 
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Verbindingen  

Woonservice Kennemerland. Beide verbindingen hebben verband met de woonruimte-

verdeling. Wij vinden het belangrijk dat de woningzoekenden in de regio gebruik 

kunnen maken van één systeem, een ruime en overzichtelijke keuze van woningen 

hebben en de dienstverlening daaromtrent centraal gecoördineerd wordt. 

 

Planning en controlecyclus  

jaar en een meerjarenprognose voor de komende jaren opgesteld. De RvC ontvangt 

-

inzicht in de voortgang en ontwikkelingen. 

De RvC als klankbord en adviseur voor de bestuurder 

klankbord bij het aanscherpen en aanpassen van de opdracht voor de interim-bestuurder, 

-

statuut, het risicomanagement en de investeringsbesluiten. 

De RvC als werkgever 

ook de rol als werkgever. De uitvoering van de werkgeversrol voor de bestuurder vindt 

-

in het voorjaar en een beoordelingsgesprek in het najaar waarbij tevens afspraken 

worden gemaakt voor het komende jaar. Bij de gesprekken gebruikt de commissie 

het beoordelingsbeleid dat in 2018 is opgesteld en het daarop gebaseerde beoordelings-

we vooraf input aan de andere RvC-leden, het management en de Ondernemingsraad. 

 

Beoordeling bestuurder 2021 
In verband met ziekte en afwezigheid van de vaste bestuurder hebben er in 2021 geen 

-

leden van de RvC 

 

Woningbedrijf Velsen is aangegaan met Woonservice. 
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Beloningsbeleid  
De beoordeling is de basis voor het al dan niet toekennen van salarisverhogingen aan 

de bestuurder. Het beloningsbeleid, gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens 

van de bestuurder. Woningbedrijf Velsen is ingedeeld in bezoldigingsklasse F. De RvC 

met het prijsindexcijfer waarmee de bezoldigingsklassen van de WNT worden verhoogd. 

Het laatste door de overheid gepubliceerde indexcijfer wordt hiervoor gebruikt. 

Jaarlijks wordt het vaste jaarinkomen hiermee aangepast.  

jaarinkomen, naast de indexering, aangepast tot de maximale WNT norm bereikt is. 

addendum op de arbeidsovereenkomst, het aantal arbeidsuren per week te verhogen 

Om onze taak goed te vervullen vergaderen wij, hebben wij verdiepingsdagen, excursies 

en zorgen wij goed voor onze eigen deskundigheidsbevordering. Wij laten ons goed 

-

-

accountant. 

Vergaderingen in 2021 
In het verslagjaar vergaderde de RvC in totaal elf keer. Wij vergaderden zoveel mogelijk 

live waarbij we ons hielden aan de coronamaatregelen. Het betrof vier reguliere 

vergaderingen, twee verdiepingen en vijf ingelaste vergaderingen. Deze laatste vonden 

reguliere vergadering, de werving van een nieuwe bestuurder en het  afronden van de 

met de Ondernemingsraad en de Huurdersraad. Bij het najaarsoverleg met de 

Ondernemingsraad en de Huurdersraad was de interim- bestuurder aanwezig. 

De twee verdiepingsdagen stonden in het teken van de samenwerking met de interim- 

wisselde de RvC met de interim-bestuurder van gedachten over de benodigde stappen 

interim-bestuurder tussen de formele vergaderingen door contact over de bedrijfsvoe-

ring, dan wel over actuele ontwikkelingen. 

heel 2021 interim-bestuurder bij Woningbedrijf Velsen. In juni besloot de RvC in 
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-

-

gen jaarplan. Eind 2021 informeerde de interim directeur-bestuurder de RvC over de 

voortgang van de opdracht. 

Belangrijke onderwerpen 
Inhoudelijk belangrijke onderwerpen van gesprek waren het koersdocument Kompas, 

de strategie Zorgvastgoed, de wensportefeuille, de missie en visie, het investerings-

Woningbedrijf Velsen de komende jaren voor staat. 

Overzicht geagendeerde onderwerpen in 2021 
 

Strategie   Koersdocument Kompas, bestuursverslag 2020, 

  Strategie Zorgvastgoed, wensportefeuille, missie en visie  

Risicomanagement   Risicorapportages, statuut integraal risicomanagement. 

  jaarstukken 2020. 

  prognose 2022-2026, treasuryjaarplan 2022 

  geschillencommissie, herbenoeming leden, beloning  

  bestuurder, bezoldiging RvC.  

De RvC laat zich op de volgende manieren informeren.  

Lidmaatschappen  
De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders (VTW). De leden 

ontvangen de digitale nieuwsbrief van de VTW, het Aedesmagazine en brochures. 

Brieven van het ministerie van Binnenlandse zaken, het WSW of de Aw en de 

accountant worden per e-mail onder de RvC-leden verspreid en separaat geagendeerd 

voor de daaropvolgende vergadering. Leden op voordracht van de Huurdersraad 

ontvangen de notulen van het overleg van de Huurdersraad en hebben daarmee 

 

Overleg met accountant 
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controleplan en in de controle zelf. De vastgoedopgave voor WBV is namelijk een 

Deze punten houden wij vast voor wanneer wij weer in gesprek gaan met de accountant. 

Dialoog met belanghebbenden 

haar eigen vergadering met de Huurdersraad en de ondernemingsraad. Een excursie 

voor ogen te houden. 

Toezicht op strategie  

waarin deze strategie wordt gerealiseerd.  

kwartaal van 2022. 

Klachten  

hand van het verslag van de geschillencommissie, niet met ons gesproken over de 

ingediende klachten. Reden was dat het verslag pas beschikbaar komt in het najaar 

van het volgende jaar. Voor 2022 bepalen wij samen met de bestuurder hoe wij de 

klachten en geschillen van het afgelopen jaar bespreken.  

Alle RvC-leden zijn bekend met het integriteitsbeleid van Woningbedrijf Velsen dat in 

-

code en de Wet Bestuur en Toezicht. Er bestaan geen overlappingen met andere be-

-

digheden en hoe te handelen in geval er toch sprake is van een tegenstrijdig belang.  
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-

Meldingsplicht 
Vanuit de Woningwet geldt voor de RvC een brede meldingsplicht. In 2018 stelden wij 

een regeling vast waarin staat beschreven hoe te handelen in geval er sprake is van 

jaarlijks en aan het einde van elke vergadering beoordelen we kort, individueel, de 

kwaliteit van de vergadering, de onderlinge omgang etc. Op onze verdiepingsdag in 

binnen het team en de samenwerking met de bestuurder, af. Ook stelden wij de visie 

op toezicht op. 

in de RvC zaten. De norm is minimaal 5 punten per jaar te behalen. Als een commissaris 

meegenomen worden naar het volgende jaar.

De heer J. Nobel    8   6  

De heer R. Visser    6   6  

De heer B. Douw    5   - 

Mevrouw M. Breed   11   4 

Mevrouw I. van Bennekom    7   4 

De heer R. Boekhout   7  8 

Over de RvC 
Conform de statuten bestaat de RvC van Woningbedrijf Velsen uit minimaal vier en 

maximaal zeven leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. In 2021 

vonden geen wisselingen in de samenstelling van de raad plaats. Wel zegde de heer 

Boekhout zijn lidmaatschap op per 1 december.  De grondslag van zijn besluit ligt in 

een verschil van inzicht over de uitoefening van de toezichthoudende taken. Eind 2021 

bestond de RvC uit vijf leden.  

en Toezicht. Eind 2021 bestond de raad uit drie mannen en twee vrouwen.    
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Samenstelling Raad van Commissarissen  
 

(1960)  Algemeen   onbezoldigde  Herbenoemd  commissie

       december 2024

 (1972)   partner    commissie (vz)

  maatschappelijk Begeleider     herbenoeming

    Wetwinkel  maart 2023  mevrouw Breed
    te Amsterdam;    en mevrouw

    Discipline
    te Den Haag
 Dhr. drs B. Douw  Lid  Oprichter en  Bussum  Benoemd: 2017 Nee Audit- 
(1966)   eigenaar    commissie (vz)
  Vastgoed   Marylane BV,    Herbenoemd 
    interim  april 2021
    management
    en consultancy  Treedt af

    Mooiland

(1961)   Breed advies,    commissie

   maatschappelijk  management    en mevrouw
       vanuit    Treedt af   Van Bennekom
    maatschappelijke  november 2025
    vraagstukken.

    Leekerweidegroep
     Wognum   Treedt af

    Agora,  
    Lid RvC  ONVZ   
De heer  Lid   Directeur Heiloo Benoemd: 2019 Niet van Audit-
R. Boekhout   Boekhout   toepassing commissie

    Toezicht  december 2021
    en Advies
     Lid  RvC
    Maasdelta

    lid auditcie. 
    Bestuurder    

    Sintnicolaas-
    comité
    Heiloo
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(Her)benoemingen  

mevrouw Breed herbenoemd. Tegelijk is de procedure herbenoeming van mevrouw 

Beloning RvC  

resultaten van Woningbedrijf Velsen. De beloning past binnen de beroepsregel van 

Woningbedrijf Velsen verstrekt de leden van de RvC onder geen beding persoonlijke 

beloningsbeleid. De leden nemen geen schenkingen aan van Woningbedrijf Velsen en 

Velsen. De leden krijgen geen overige vergoedingen. Wel kunnen zij kosten die zij in 

Verklaring RvC  

en Woningbedrijf Velsen.  

De door het bestuur opgemaakte jaarrekening over 2021 omvat de balans, de resultaten-

-

goedkeurende verklaring voorzien. Met de goedkeuring van de RvC verleent de RvC 

volledige decharge aan het statutaire bestuur voor het gevoerde beleid en beheer.  

-

wij onze toezichthoudende rol goed hebben kunnen vervullen.  

De RvC dankt de medewerkers, het management en de bestuurder voor hun inzet in 

2021 waarbij elke dag weer is gewerkt met en voor onze huurders.  

vaste bestuurder.  

Ondertekening  
Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Woningbedrijf Velsen. 

 

   

 

B. Douw, Lid M.G.B. Breed , Lid

 

I. van Bennekom, Lid



72

   
  B

IJ
LA

G
E

Besluitenlijst RvC 2021

Datum Onderwerp Omschrijving

3-3 Herbenoeming heer B. Douw De Raad van Commissarissen besluit tot de  

   herbenoeming van de heer Bart Douw als lid  

   van de Raad van Commissarissen. 

   De benoeming is voor een periode van vier  

   jaar, tot 10 april 2025. De heer Douw is na  

   deze termijn niet opnieuw benoembaar. 

   overleg te treden met de heer Van der Laan  

   Velsen te laten plaatsvinden en met hem in  

   Woningbedrijf Velsen. De gesprekken worden 

   te ondertekenen.

  Complex 77, Lorentzstraat keuring aan besluit 2021-11 van de 

   bestuurder: Investeringsbesluit complex 77,  

   Lorentzstraat te IJmuiden.

2-6 Jaarverantwoording 2020 De Raad van Commissarissen stelt het 

   bestuursverslag 2020 en de jaarrekening  

   2020 vast. De Raad van Commissarissen 

   verleent aan de bestuurder decharge over 

   het gevoerde beleid.

2-6 Verantwoording De Raad van Commissarissen keurt de 

  treasurybeleid 2020 verantwoording treasurybeleid 2020 goed en  

   verleent de bestuurder decharge voor het  

   gevoerde treasurybeleid over 2020.

2-6 Kaderbrief 2022 De Raad van Commissarissen besluit de 

   Kaderbrief 2022 goed te keuren.

2-6 Managementstatuut De Raad van Commissarissen besluit het 

   Managementstatuut goed te keuren.

2-6 Visie op toezicht De Raad van Commissarissen stelt de visie  

   op toezicht van de Raad van Commissarissen  

   vast.

   commissarissen.



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r v e r s l a g  2 0 2 1

73

Datum Onderwerp Omschrijving

2-6 Herbenoeming mevrouw Breed De Raad van Commissarissen neemt het 

principebesluit tot de voorgenomen 

herbenoeming van mevrouw Breed als lid 

van de Raad van Commissarissen en legt dit  

besluit voor advies voor aan de directeur-

   bestuurder, conform reglement RvC. 

De Huurdersraad wordt verzocht om 

mevrouw Breed opnieuw voor te dragen.

2-6 Herbenoeming De Raad van Commissarissen neemt het 

mevrouw Van Bennekom principebesluit tot de voorgenomen 

herbenoeming van mevrouw Van Bennekom 

als lid van de Raad van Commissarissen en  

legt dit besluit voor advies voor aan de 

directeur-bestuurder, conform reglement RvC. 

De Ondernemingsraad wordt verzocht om 

mevrouw Van Bennekom opnieuw voor 

te dragen.

15-6 Gewijzigde opdracht De Raad van Commissarissen stelt de 

bestuurder a.i. gewijzigde opdracht voor de bestuurder a.i. 

vast.

15-6 Investeringsstatuut De Raad van Commissarissen besluit het  

lnvesteringsstatuut goed te keuren.

15-6 Aanvulling op De Raad van Commissarissen besluit de 

Haalbaarheidsbesluit aanvulling op het haalbaarheidsbesluit 

Blekersduin (2020-33) 2020-33 goed te keuren.

15-6 lntrekking investeringsbesluit De Raad van Commissarissen besluit goed-

budget vrij te geven van € 2.880.000 incl. BTW 

uitvoeren van een opknapbeurt voor een  

met het voorstel van de heer Van der Laan en 

zijn advocaat, weergegeven in de mail 

d.d. 10 juni 2021.

Jeroen Nobel en Rogier Visser te mandateren 

om, in overleg met de advocaat, te komen  

Rogier van der Laan.

29-9 Inschrijving De Raad van Commissarissen besluit de heer  

Kamer van Koophandel Van der Laan als bestuurder bij de Kamer van 

Koophandel uit te schrijven.
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Datum Onderwerp Omschrijving

29-9 Addendum De Raad van Commissarissen besluit: 

    arbeidsovereenkomst als volgt te wijzigen:  

    De arbeidsduur bedraagt 32 uren per week.

    deze wijziging.

   C.  deze wijzigingen in werking te laten treden  

    per 1 september 2021.

13-10 Wensportefeuille De Raad van Commissarissen besluit de 

   wensportefeuille goed te keuren.

13-10 Herijking interne normen De Raad van Commissarissen besluit de 

   keuren.

13-10 Statuut integraal De Raad van Commissarissen besluit het 

  risicomanagement statuut integraal risicomanagement goed te 

   keuren.

13-10 Roll-over lening De Raad van Commissarissen besluit het 

   besluit om de roll-over lening aan te trekken  

   goed te keuren.

   bestuursbesluit goed en ondertekent daartoe  

   het besluit van de Raad van Commissarissen  

   nieuwe directeur-bestuurder te begeleiden.

13-10 Herbenoeming  De Raad van Commissarissen besluit tot de  

  mevrouw M. Breed herbenoeming van mevrouw Breed als lid  

   van de Raad van Commissarissen. De 

   benoeming is voor een periode van vier jaar,  

   tot 19 november 2025. Mevrouw Breed is na  

   deze termijn niet opnieuw benoembaar.

13-10 Herbenoeming De Raad van Commissarissen besluit tot de  

  mevrouw I. Van Bennekom herbenoeming van mevrouw Van Bennekom  

   als lid van de Raad van Commissarissen. De  

   benoeming is voor een periode van vier jaar,  

   tot 1 maart 2026. Mevrouw Van Bennekom is  

   na deze termijn niet opnieuw benoembaar.

   kwartaal 3 van 2022.

24-11 Verkenning samenwerking De RvC keurt het bestuursbesluit van de  

  Woningbedrijf Velsen -  bestuurder inzake de verkenning van de  

  Velison Wonen mogelijkheden tot samenwerking 

   Woningbedrijf Velsen - Velison Wonen goed.

  B
IJ

LA
G

E 
V

ER
V

O
LG



JAARREKENING 2021



76



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

77

Inhoudsopgave 

 1.  Balans per 31 december 2021 78 

 2.  Winst- en verliesrekening over 2021 80

 3.  Kasstroomoverzicht 2021 81

  tot de jaarrekening 2021 82

 5.  Grondslagen voor de waardering 

 

 8. Gescheiden balans 134

 9.  Ondertekening van de jaarrekening 143

 10.  Overige gegevens 144



78



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

79



80



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

81



82



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

83



84

•

•

•

•



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

85



86



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

87



88



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

89

•
o



90

o
o

•
o
o

•
o
o



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

91



92

•

•
•



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

93



94



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

95



96



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

97



98



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

99



100



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

101



102



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

103

o

o

o

o



104



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

105



106



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

107



108



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

109



110



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

111

1.217.525 801.151



112



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

113



114



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

115



116



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

117

 
 

283



118



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

119



120



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

121



122



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

123

gaat uitvoeren.



124



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

125



126



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

127



128



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

129



130



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

131

165.493 121.422



132



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

133

•
•

•

•



134



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

135



136



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

137



138



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

139



140



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

141



142



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

143

 

15

15



144

 15  

OVERIGE GEGEVENS



W o n i n g b e d r i j f  V e l s e n  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

145



 Lange Nieuwstraat 630, 1971 GM IJmuiden




