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Met dit jaarverslag kijken wij terug op ons eerste jaar als Velison Wonen. Wij leggen verant-

woording af over de in het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten, de bestede middelen en 

de behaalde prestaties. De fusie tussen AWV Eigen Haard en Kennemerhave is succesvol en 

soepel verlopen. Wij konden ons dan ook snel weer richten op onze missie: samen met  

huurders en partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn gaan voor de kernen in  

Velsen waarin het prettig wonen en leven is. Daarin bieden wij vanuit een optimale dienst- 

verlening betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan een brede doelgroep. 

Dat Velison Wonen na de fusie snel weer over kon gaan tot de orde van dag is mede te  

danken aan de inzet van onze medewerkers, aan wie een groot compliment hier op zijn 

plaats is. Wij laten zien dat onze medewerkers zich het afgelopen jaar opnieuw hebben  

ingespannen om voor onze klanten kwalitatief goed wonen in een aangename woon- 

omgeving tegen een betaalbare prijs mogelijk te maken. Wij hebben in het verslagjaar goede 

resultaten behaald en veel van onze doelstellingen zijn bereikt. Dit maakt dat wij met veel 

vertrouwen naar de toekomst kijken.

Wij publiceren ons jaarverslag ook online. Dat is duurzamer en minder kostbaar. Voor de  

lezer is het snel en praktisch. Door gericht te ‘klikken’, komt u direct bij het onderwerp van uw 

keuze. 

 

Voorwoord 
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Inleiding

2014 was een turbulent maar vooral een 

uitdagend jaar voor Velison Wonen.  

Op 1 januari 2014 was de fusie voor de  

organisatie een feit met nieuwe functies, 

nieuwe collega’s en een nieuwe werkplek. 

Onze huurders en partners hebben moeten 

wennen aan een nieuwe naam en soms ook 

aan nieuwe gezichten. 

De fusie
Met de fusie van AWV Eigen Haard en Kennemerhave 

is een organisatie ontstaan, die in staat is om de kwa-

liteit van de dienstverlening voor huurders op niveau 

te houden en waar nodig te verbeteren. Maar ook een 

organisatie die de investeringskracht, capaciteit, ken-

nis en kunde heeft om de komende jaren haar rol als 

verantwoordelijk partner waar te maken. 

Twee bestaande woningcorporaties laten samengaan 

doe je niet zomaar. Het eerste jaar van Velison Wonen 

stond in het teken van de integratie van onder meer 

de werkprocessen en werkzaamheden van de afdelin-

gen. Daarmee hebben wij belangrijke stappen gezet 

om de basis op orde te krijgen en hebben wij veel 

bereikt met een grote inzet en betrokkenheid van alle 

medewerkers. 

De eerste weken na de fusie liep nog niet alles even 

goed. Onze telefonische bereikbaarheid en de infor-

matievoorziening hebben kortstondig gehaperd. Maar 

gelukkig zijn de meeste problemen vrij snel opgelost. 

In het vierde kwartaal hebben wij een onderzoek laten 

uitvoeren naar onze dienstverlening door het kwa-

liteitscentrum van de woningcorporaties (KWH). De 

resultaten willen wij gebruiken om de dienstverlening 

daar waar nodig aan te scherpen. Wij zijn een ‘lerende’ 

organisatie met de drive om ons, daar waar wij kunnen,  

te verbeteren. 

In oktober 2014 hebben wij afscheid genomen van col-

lega-bestuurder Wim Mastenbroek. Wim is negen jaar 

directeur en 2,5 jaar directeur-bestuurder geweest van 

Kennemerhave en heeft een belangrijke rol gespeeld bij 

de totstandkoming van de fusie. Wim Mastenbroek was 

vanaf 1 januari tevens bestuurder van Velison Wonen. 

Velison Wonen is hem voor zijn inzet zeer erkentelijk.

Onze keuzes
Onze koers hebben wij in de loop van 2014 vastgelegd 

in een Ondernemingsplan Velison Wonen (2014-2017).  

Onze inzet is om als krachtige partner continuïteit te 

bieden aan prettig en betaalbaar wonen. Dit betekent 

concreet een wijkgerichte aanpak om een passend 

antwoord te geven op de lokale opgaven in Velsen, 

aan onze ambities uitwerking te geven en bovenal 

goed zichtbaar te blijven voor onze huurders. 

In ons ondernemingsplan hebben wij drie speerpun-

ten genoemd:

	 •	 een	breed	aanbod	voor	een	diverse	doelgroep;

	 •	 verschil	maken	in	onze	kernen;

	 •	 een	dienstverlenende	organisatie	zijn.

Rond deze speerpunten zijn in 2014 vorderingen 

gemaakt. Wij hebben een opzet gemaakt van het  

Strategisch Voorraadbeleid en belangrijke stappen 

gezet in het kader van een aantal van onze nieuw-

bouwprojecten. Bij de inrichting van de organisatie is 

gestuurd op verdere professionalisering om de dienst-

verlening te verbeteren.

Betrokkenheid bij huurders
Alles wat wij doen staat in het teken van onze huidige 

en/of toekomstige huurders. Optimale dienstverlening 
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staat dan ook hoog op onze agenda, net als goed 

beheer, tijdig onderhoud en snelle afhandeling van 

reparatieverzoeken. Aan de hand van de metingen van 

KWH kijken wij of Velison Wonen op de goede weg zit. 

Onze betrokkenheid bij de huurders komt ook tot 

uitdrukking als het gaat om betaalbaarheid. Juist onze 

primaire doelgroep (huishoudens met een inkomen 

onder de € 34.678), heeft het extra zwaar. Voor deze 

doelgroep hebben wij de huren in 2014 daarom alleen 

verhoogd met de inflatiecorrectie. 

In totaal hebben in het afgelopen jaar 248 mutaties 

plaatsgevonden: 244 woningen en vier garages. Van 

de 214 sociale huurwoningen is 94% opnieuw aan 

onze primaire doelgroep verhuurd en 6% aan huis-

houdens met inkomens tussen € 34.678 en € 43.786. 

Daarbij zijn er 30 niet-DAEB woningen met een vrije 

sector huurprijs verhuurd. 

De thema’s onderhoud, duurzaamheid, leefbaarheid 

en veiligheid speelden bij al onze werkzaamheden 

een grote rol. Wij gaven bijna 4,4 miljoen euro uit aan 

woningverbeteringen en dagelijks onderhoud. En wij 

werkten samen met onze bewoners aan een schonere 

en veiligere woonomgeving. 

Financieel 
Ondanks de crisis, de lastenverzwaring ten gevolge van  

de verhuurderheffing en incidentele kosten ten gevolge  

van de fusie, hebben wij een positief resultaat van  

€ 6,8 miljoen geboekt. Daarnaast is bijna € 7,2 miljoen 

afgelost op onze leningen. Het beleid van Velison 

Wonen toont een sterke samenhang tussen desinves-

teren en investeren: de verkoop van bestaande  

(sociale) huurwoningen genereert middelen om nieuwe 

woningen te bouwen en de bestaande woningvoor-

raad te verbeteren. De verkoop van woningen is 

bovendien nodig om de verhuurderheffing (gedeelte-

lijk) te kunnen betalen.

In 2014 hebben wij 47 woningen en 12 garages uit de 

bestaande voorraad verkocht.

Landelijke ontwikkelingen
In 2014 is op volkshuisvestelijk gebied veel gebeurd. 

Naast de invoering van de verhuurderheffing en de 

bijdrage aan de saneringsoperatie van Vestia, waren er 

nog twee belangrijke zaken aan de orde: de Parle-

mentaire Enquête Woningcorporaties en de nieuwe 

Woningwet en Novelle.

De enquêtecommissie schrijft dat de misstanden bij 

een aantal woningcorporaties niet te wijten zijn aan 

een specifiek onderdeel van de branche of aan een 

bepaalde groep mensen, maar dat de corporatiesector 

als geheel op veel punten gefaald heeft.

Het rapport van de commissie bevat onder meer 18 

aanbevelingen over verschillende onderwerpen.

De nieuwe Woningwet en de bijbehorende aanpas-

singen (Novelle) werden onlangs door de Eerste en 

Tweede Kamer aangenomen. Daarin is vastgelegd 

waar een corporatie zich nu wel en niet mee bezig 

mag houden. De wet voorziet ook in het versterken 

van de rol van huurders en de gemeenten en het  

verbeteren van het toezicht op corporaties.

De nieuwe Woningwet heeft vooralsnog geen nade-

lige gevolgen voor Velison Wonen. Wij blijven, bij 

herstructurering, in beperkte mate woningen realise-

ren voor mensen met een inkomen tussen € 34.678 

en € 43.786. Voor deze inkomensgroep zijn er anders 

weinig woningen beschikbaar. Wat betreft de rol van 

huurders en gemeente: wij hebben met de Huur-

dersraad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

voorbereid die begin 2015 is ondertekend. De nieuwe 

prestatieafspraken met de gemeente Velsen bevinden 

zich in een afrondingsfase. Als het gaat om het verbe-

teren van het toezicht: er zal een autoriteit woning-

corporatie worden opgericht die een eigenstandige 

toezichthouder wordt binnen de Inspectie Leefomge-

ving en Transport (ILT). 

Waar wij ons zorgen over maken is de uitgebreide 

opvraag van gegevens van onze toezichthouders 

(Provincie, Gemeente, Centraal Fonds Volkshuis- 

vesting, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het 

Ministerie). De laatste jaren zien wij door de toene-

mende regelgeving een sterke stijging van de admi-

nistratieve lasten. De gegevensuitvraag wordt steeds 

specifieker en onafhankelijk van elkaar vragen de  

toezichthouders om aanvullende gegevens. Dit 

alles staat in groot contrast met de doelstelling van 

de regering om administratieve lastenverlichting te 

bewerkstelligen. 

Overleg en samenwerking 
Het overleg met de gemeente Velsen en afstemming 

van werkzaamheden vindt geregeld plaats. Ieder 

kwartaal is er zowel een ambtelijk als een bestuurlijk 

overleg. Met het college van B&W vindt eenmaal per 

jaar informeel overleg plaats over allerlei maatschap-

pelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen. 

Met de raadsfracties D66 Velsen, Velsen Lokaal en LGV 

hebben kennismakingsbezoeken plaatsgevonden bij 

Velison Wonen. Gesproken is over ons ondernemings-

plan, het jaarplan 2015 en de keuzes die wij maken. 

Alle andere raadsfracties worden het komende jaar 

uitgenodigd. 
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Velison Wonen participeert in het netwerk van Wonen, 

Welzijn en Zorg. Viermaal per jaar komen op initiatief 

van de gemeente Velsen betrokken partners op dit 

gebied bij elkaar.

Naast bovengenoemd overleg vinden geregeld 

besprekingen plaats met andere stakeholders, waar-

onder de stichting Welzijn Velsen en diverse zorgin-

stellingen.

Met het oog op de toekomst
In het eerste fusiejaar is de basis gelegd voor een 

gezonde, lokaal verankerde corporatie die in staat  

is de maatschappelijke doelen in Velsen te verwe-

zenlijken. Daarbij houden wij rekening met zowel 

de belangen van de huidige als die van toekomstige 

huurders (o.a. zorgen voor voldoende nieuwe, betaal-

bare, woningen). Ook in 2015 borduren wij voort op 

deze weg. Wij zien een toekomst vol met uitdagingen 

en kansen voor de volkshuisvesting in Velsen. 

Peter van Ling 

directeur-bestuurder Velison Wonen 

Mei 2015
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Velison Wonen is als woningcorporatie 

alleen actief in de gemeente Velsen. Door de 

fusie is haar volkshuisvestelijke positie in de 

gemeente verstevigd en is haar aanbod aan 

betaalbare en kwalitatief goede huisvesting 

gegarandeerd door een solide organisatie en 

in financiële continuïteit. Met 3.800 ver-

huureenheden is Velison Wonen actief in de 

kernen IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek 

en Santpoort-Noord. 

De koers die wij varen
Nog in de fusieperiode heeft Velison Wonen koers 

en ambities voor 2014-2017 vastgelegd in een nieuw 

ondernemingsplan, dat aansluit bij de opgaven in 

Velsen. Velison Wonen maakt in het ondernemings-

plan haar ambities kenbaar en ze gebruikt het plan 

om goed zichtbaar te blijven voor onze huurders en 

partners. Bij de opstelling van het nieuwe onderne-

mingsplan is rekening gehouden met de veranderende 

wet- en regelgeving. Ontwikkelingen als het moeten 

scheiden van wonen en zorg, maar ook de herziene 

Woningwet zijn bepalend voor de toekomstige rol en 

activiteiten van de corporatie. Daarbij legt de afdracht 

in 2015 van € 2.492.000 aan verhuurderheffing en 

€ 431.000 aan saneringssteun een extra druk op de 

financiële mogelijkheden.

Waar enerzijds de bewegings- en investeringsruimte 

voor corporaties (en andere maatschappelijke partners) 

afneemt, is anderzijds de opgave in het bedienen van 

de groeiende groep kwetsbaren blijvend. De (dubbele) 

vergrijzing, de economische crisis, maar ook ontwik-

kelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn 

laten hun sporen na in Velsen. Velison Wonen vindt 

dat met een integrale aanpak van de woningmarkt een 

nieuwe impuls moet worden gegeven aan de positio-

nering van Velsen. Dat is een opgave waar alle betrok-

kenen met elkaar een antwoord op moeten zien te 

vinden. Samenwerking is dan ook een belangrijke 

leidraad in ondernemingsplan en missie van Velison 

Wonen.

Missie
“Samen met huurders en partners op het terrein van 

wonen, zorg en welzijn gaan wij voor kernen in Velsen 

waarin het prettig wonen en leven is. Daarin bieden 

wij vanuit een optimale dienstverlening betaalbare en 

kwalitatief goede huisvesting aan een brede doel-

groep.”

In de uitwerking van haar missie zoekt Velison Wonen 

steeds de verbinding met en participatie van bewoners 

en partners op het terrein van zorg en welzijn. Met 

thema’s als vergrijzing, scheiden van wonen en zorg 

en leefbaarheid staan woningcorporaties, gemeente 

en zorgpartijen voor de uitdaging om de kernen in 

Velsen vitaal te houden. 

Visie 
In het ondernemingsplan is de visie voor de periode 

2014-2017 geconcretiseerd. Vanuit de noodzaak om 

het woningaanbod voor een brede doelgroep te  

combineren met het verbeteren van de woon- en 

leefkwaliteit van een aantal kernen, zijn drie speerpun-

ten van beleid geformuleerd. 

Speerpunt 1: Breed aanbod voor een diverse doel-

groep

Kwalitatief goede en bovenal betaalbare huisvesting 

moet bereikbaar zijn voor de doelgroep die afhankelijk 

is van een huurwoning. Gericht op de demografie en 

1 

Missie, visie en 
strategisch beleid 
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woningmarkt in Velsen houdt dit in dat Velison Wonen 

er wil zijn voor:

	 •	 mensen	met	een	inkomen	tot	€	34.678	(peil- 

datum	2014);

	 •	 senioren,	mede	gelet	op	de	vergrijzing	en	het	

scheiden	van	wonen	en	zorg;	

	 •	 mensen	met	een	lichamelijke	en/of	geestelijke	

beperking.

Daarnaast heeft Velison Wonen oog voor de midden- 

inkomens (€ 34.678 tot € 43.786), jongeren en/of  

starters op de woningmarkt, die al snel teveel verdienen 

voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een 

koopwoning. Mede gelet op de voldoende omvang 

van de sociale woningvoorraad in Velsen, ziet Velison 

Wonen voldoende mogelijkheden om ook deze doel-

groepen te bedienen. 

Met betrekking tot de woningportefeuille zijn de vol-

gende strategische keuzes gemaakt:

	 •	 divers aanbod: eengezinswoningen vormen een 

sterk product dat voor een brede doelgroep is 

in te zetten en waar nodig aan te passen en ze 

bieden ook potentie voor de koopmarkt. Met dit 

laatste wordt doorstroming op gang gebracht, 

worden wooncarrières mogelijk gemaakt en 

de diversiteit in het aanbod vergroot. Velison 

Wonen wil tussen 2014 en 2017 100 woningen 

verkopen. De meergezinswoningen zijn aanvul-

lend op de voorraad van eengezinswoningen. Dit 

geldt ook voor de woningen zonder lift die voor 

starters kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn 

er mogelijkheden om in IJmuiden ongeveer 50 

appartementen toe te voegen en 30 woningen 

in Velserbroek. 

	 •	 betaalbaar aanbod: 90% van de woningen wijst 

Velison Wonen conform wet- en regelgeving toe 

aan	de	inkomensgroep	tot	€	34.678;	de	overige	

10% is beschikbaar voor maatwerk. Afgestemd 

op de Velsense woningmarkt is het uitgangspunt 

dat 80% van de huren beneden de grens van  

€ 699,48 wordt gehouden. De ruimte die zo 

ontstaat wordt gebruikt voor de groep midden-

inkomens. Dit brengt een gevarieerder aanbod 

en een meer diverse samenstelling in de wijk 

met zich mee.

	 •	 aanbod voor zorgbehoevenden: met het oog 

op de vergrijzing en de ontwikkelingen op het 

terrein van wonen en zorg, vindt Velison Wonen 

het belangrijk dat haar woningvoorraad geschikt 

is voor zorgbehoevenden. Daarom wordt onder-

zocht hoe in alle kernen het aanbod zo goed 

mogelijk kan worden afgestemd op de behoefte 

van ouderen en zorgbehoevenden. In 2015 

wordt deze behoefte in beeld gebracht en wordt 

er een match gemaakt met de geschiktheid van 

de woningvoorraad. Daarnaast is het streven 

erop gericht om vraagstukken op het terrein van 

wonen en zorg in onderlinge afstemming met 

zorg- en welzijnspartners op het niveau van de 

kern en wijk op te pakken.

De beweging naar een divers en betaalbaar aanbod

Uitwerken Strategisch Voorraadbeleid (SVB): een 

woningvoorraad die een passend antwoord geeft 

op de opgaven in Velsen en de (ontwikkeling van) 

doelgroepen vraagt om een nadere uitwerking van het 

SVB. Vanuit de Velsense opgave wordt de portefeuille- 

strategie afgestemd. Er is een inspectie uitgevoerd van 

een	groot	gedeelte	van	het	bezit;	op	grond	daarvan	

is bepaald in hoeverre de woningen nog geschikt 

zijn om op langere termijn het door Velison Wonen 

gewenste wooncomfort te bieden dat wij verwachten. 

In 2015 wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete 

maatregelen wat betreft de omvang, samenstelling 

en kwaliteit van de woningvoorraad op langere ter-

mijn. Dit betreft onder meer het onderzoeken van de 

mogelijkheid om ongeveer 50 woningen af te nemen 

in IJmuiden. 

Doorvoeren administratieve of juridische scheiding: 

mede gelet op de rol die Velison Wonen speelt richting 

de groep van middeninkomens, is het belangrijk om 

te voldoen aan (toekomstige) wet- en regelgeving. 

Dit betekent dat wij in 2015 moeten kiezen voor een 

administratieve of juridische scheiding van DAEB bezit 

en niet-DAEB bezit. 

Verkoop van (huur)woningen: het verkoopprogramma 

2014-2017 is een middel om de diversiteit in de wijken 

te versterken. Het gaat in totaal om 100 woningen, 

die na mutatie aan woningzoekenden worden aan-

geboden. Zo geeft Velison Wonen aan mensen met 

een laag inkomen de gelegenheid om een betaal-

bare woning te kopen. Verkoop is ook een belangrijk 

instrument om doorstroming te bevorderen en de 

sociale woningvoorraad te laten aansluiten op de 

primaire doelgroep van beleid. Daarnaast is verkoop 

een middel om financieel gezond te blijven en om te 

kunnen blijven investeren in onderhoud en verbetering 

van de woningen en in nieuwbouwprojecten.

Woonruimteverdeling: met het nieuwe woonruimte-

verdeelsysteem dat sinds januari 2014 operationeel is, 

kunnen woningzoekenden in Velsen op drie manieren  

voor een woning in aanmerking komen. Via het loting- 

model, het reguliere aanbodmodel en direct te huur. 
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Huurbeleid: de betaalbaarheid van wonen is een 

belangrijk aandachtsgebied, waarvan het belang 

steeds meer toeneemt. De gemeente en de in Velsen 

werkende woningcorporaties laten in 2015 onderzoek 

doen naar de woonquoten in de gemeente. Dit is het 

deel van het besteedbaar inkomen dat een huishouden 

uitgeeft aan wonen gerelateerde lasten. 

Om de betaalbaarheid ook op langere termijn te 

garanderen, zijn in 2014 de huren voor onze primaire 

doelgroep (tot € 34.678) verhoogd met uitsluitend de 

inflatiecorrectie. 

Er is ruimte om aan de middeninkomens woningen 

te verhuren. In deze groep vallen met name gezinnen 

die weliswaar een hoger verzamelinkomen hebben, 

maar niet altijd in staat zijn om goed rond te komen. 

De inzet van duurdere huurwoningen is een passende 

manier om het ‘scheefwonen’ aan te pakken en te 

zorgen voor doorstroming in de eigen woningvoor-

raad. Voor de huurder betekent dit een gevarieerder 

aanbod, met als positief neveneffect gemêleerde 

wijken met een diverse samenstelling aan inkomens-

groepen. 

De beweging naar een aanbod met kwaliteit

Naast het realiseren van nieuwbouw zet Velison Wonen  

zich in voor het energetisch verbeteren van de 

woningvoorraad. Dit betekent concreet dat Veli-

son Wonen investeert in de duurzaamheid van haar 

woningbezit, gericht op een verbetering van de ener-

gieprestaties. Op deze manier probeert Velison Wonen 

de woonlasten van haar huurders zoveel mogelijk te 

beperken en wordt tegelijkertijd de levensduur en toe-

komstbestendigheid van bezit verlengd respectievelijk 

vergroot. Velison Wonen wil partnerships aangaan met 

partijen, om het onderhoud aan de woningvoorraad 

efficiënter en effectiever te organiseren. 

	 • Kwaliteit van de woningvoorraad:

het uitvoeren van planmatig en dagelijks onder-

houd is een van de kerntaken van Velison 

Wonen. Het streven is gericht op een optimali-

satie van het onderhoud aan de woningvoorraad 

door dit op een efficiënte en effectieve wijze te 

organiseren. Voor deze onderhoudswerkzaam-

heden past Velison Wonen duurzame en verant-

woorde materialen en technieken toe. Hiermee 

wordt niet alleen een hoge klanttevredenheid 

ten aanzien van de onderhoudswerkzaamheden 

beoogd, maar ook het optimaal benutten van de 

financiële middelen en uitgaven. 

	 •	 Klanttevredenheid: Velison Wonen vindt het 

belangrijk dat haar klanten tevreden zijn met 

de werkzaamheden die de corporatie verricht. 

Daarom wordt de klanttevredenheid gemeten 

rond het uitvoeren van reparaties, planmatig 

onderhoud en mutaties. 

Speerpunt 2: Verschil maken in onze kernen

Vanuit de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn 

zet Velison Wonen zich in om de woon- en leef-

kwaliteit van een aantal kernen te verbeteren. Dit zijn 

vooral de kernen waar investeringen nodig zijn op het 

snijvlak van betaalbaarheid, kwaliteit, doelgroepen en 

leefbaarheid. Velison Wonen doet dit samen met de 

gemeente, collega-corporaties, partners op het terrein 

van zorg en welzijn en niet in de laatste plaats met de 

inwoners van de kernen. 

De beweging naar leefbare kernen

Velison Wonen is actief in de kernen Velsen-Noord, 

Velserbroek, Santpoort-Noord en IJmuiden, waarbij 

het zwaartepunt van de aandacht ligt op IJmuiden, 

Velsen-Noord en Velserbroek. Hier liggen belangrijke 

opgaven op het terrein van betaalbaarheid, kwaliteit, 

doelgroepen en leefbaarheid en kan Velison Wonen 

het verschil maken. 

In IJmuiden, waar zich 45% van het bezit bevindt, blijft 

Velison Wonen actief in de verdere herontwikkeling 

van (oud-)IJmuiden. De afgelopen jaren zijn daar ruim 

200 woningen opgeleverd. 

De inzet van Velison Wonen op het gebied van leef-

baarheid is meegenomen in de wijkactieplannen van 

de gemeente. Met deze actieplannen wordt de verbin-

ding gelegd naar zorg- en welzijnspartners, waarbij de 

primaire verantwoordelijkheid van de corporaties voor 

het wonen en de directe woonomgeving niet uit het 

oog wordt verloren.

Velsen-Noord is een kern met een kwetsbaar imago. 

Om Velsen-Noord aantrekkelijker te maken wil Velison 

Wonen een gedifferentieerd woningaanbod (naar 

kwaliteit en betaalbaarheid) aanbieden en inzetten op 

het versterken van de maatschappelijke infrastructuur 

met partners, door middel van het wijkactieplan.  

Specifiek op het terrein van wonen richt Velison 

Wonen zich op het verduurzamen en verbeteren van 

de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook wordt de 

prijs-kwaliteit verhouding van de woningvoorraad 

meer in evenwicht gebracht. Deze combinatie zal 

de aantrekkelijkheid van de kern vergroten voor een 

bredere doelgroep. 

In Velserbroek ligt, gegeven de huidige diversiteit, de 

nadruk op het zoveel mogelijk consolideren van de 

woningvoorraad en het aanbrengen van meer differen- 

tiatie in de prijs-kwaliteit verhouding. Daarnaast is een 

start gemaakt met de bouw van een inbreiding van het 

wijkgezondheidscentrum De Hofstede.
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In de kern Santpoort-Noord bestaat geen directe 

noodzaak om activiteiten te ondernemen. Vanzelf-

sprekend blijft Velison Wonen ook daar haar woningen 

goed beheren.

Speerpunt 3: Dienstverlenende organisatie

Velison Wonen is voor haar huurders toegankelijk en 

flexibel en zorgt ervoor dat (potentiële) huurders en 

woningzoekenden snel geholpen worden. Velison 

Wonen staat dicht bij huurders, bewoners en partners 

en vindt het belangrijk op het terrein van wonen zo 

optimaal mogelijk te presteren. In de periode voor 

de fusie werden de rechtsvoorgangers van Velison 

Wonen gewaardeerd om hun pragmatische aanpak. 

Die wil Velison Wonen voortzetten. De corporatie is 

gewend snel te schakelen bij het oplossen van proble-

men en levert met de kennis van en over de huurder 

maatwerk. Velison Wonen genereert klantinformatie, 

om proactief te kunnen sturen. 

Meten van dienstverlening

De complexiteit van wet- en regelgeving, het sturen  

op een bredere doelgroep en de wensen van de 

huurders stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de 

dienstverlening. In 2014 is het dienstverleningsproces 

met een 0-meting door KWH gemeten. Op basis van 

deze meting evalueert Velison Wonen haar bedrijfs-

voering en worden, daar waar nodig, de klantproces-

sen geoptimaliseerd. Velison Wonen heeft de intentie 

om in 2015 het KWH-label te behalen. 

Interne organisatie

Velison Wonen bouwt aan een sterke organisatie, 

waarin de (toekomstige) huurder centraal staat, de 

kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staat 

en met een kerngerichte aanpak wordt gewerkt aan 

een passende woningvoorraad.  

Verdere professionalisering van de organisatie wordt 

gerealiseerd door:

	 •	 het	bouwen	aan	een	resultaatgerichte	cultuur,	

waarin de medewerkers meegenomen worden 

door middel van functionerings- en beoorde-

lingsgesprekken;

	 •	 het	meten	van	de	tevredenheid	onder	de	mede-

werkers;

	 •	 een	evaluatie	van	de	uitgevoerde	digitalisering	

van	het	Klantvenster;

	 •	 het	optimaliseren	van	de	automatisering;

	 •	 het	uitvoeren	van	een	risico-inventarisatie	en	

-evaluatie	(RI&E);

	 •	 het	gericht	werken	aan	duurzaamheid	in	gedrag	

en uitvoering (vervoersmiddelen, hergebruik 

materialen, energieverbruik, etc.). 

Financiële continuïteit - risicomanagement

Financiële continuïteit en voldoende faciliterings- 

volume is nodig om projecten ten behoeve van de 

volkshuisvestelijke doelen in het werkgebied te kun-

nen borgen. Met onder meer de verkoop van wonin-

gen en het aanbieden van huurwoningen boven de 

liberalisatiegrens, realiseert Velison Wonen mede de 

lokale opgaven en worden ook voldoende financiële 

middelen gegenereerd die opnieuw ingezet kunnen 

worden voor de volkshuisvesting in Velsen. 

Velison Wonen creëert hiermee niet alleen maat-

schappelijke meerwaarde, maar ook financiële 

gezondheid op langere termijn. Haar investeringen 

toetst Velison Wonen aan de hand van het eigen 

investeringsstatuut en haar prestaties toetst de  

corporatie aan die van collega-corporaties via de 

Aedes-benchmark.
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Velison Wonen staat midden in de samen-

leving. De corporatie weet wat er speelt 

in de gemeente en de kernen waar haar 

huurders wonen. Goede samenwerking met 

relevante partijen versterkt de mogelijkheid 

om de maatschappelijke opgave te behalen. 

Velison Wonen neemt in die samenwerking 

soms het initiatief, maar ondersteunt ook 

vaak initiatieven van de samenwerkingspart-

ners die passen bij de doelstellingen. Vanuit 

de samenleving wordt de corporatiesector 

voortdurend geconfronteerd met verande-

ringen in de regelgeving, economische en 

sociale ontwikkelingen. Velison Wonen ziet 

het als haar taak om binnen het lokale en 

landelijke speelveld haar huurders zo opti-

maal mogelijk te bedienen. 

Ontwikkelingen in de maatschappij
Corporatiesector in transitie

Voor de corporatiesector is het een dynamische tijd. 

De eerder doorgevoerde toewijzingsregels (minimaal 

90% toewijzen aan bewoners met een inkomen tot 

€ 34.678 peildatum 2014) en het beperken van het 

aantal activiteiten met staatssteun zijn gericht op het 

terugbrengen van de totale voorraad aan huurwo-

ningen. In het gesloten akkoord tussen Aedes en het 

kabinet is een aantal belangrijke afspraken gemaakt:

	 •	 de	sector	draagt	€	1,7	miljard	af	in	2017	als	ver-

huurderheffing;	

	 •	 corporaties	mogen	kiezen	tussen	een	admini- 

stratieve of juridische scheiding van DAEB 

(woningen beneden de liberalisatiegrens van  

€ 699,48) en niet-DAEB activiteiten (woningen 

boven	de	liberalisatiegrens);

	 •	 de	BTW-integratieheffing	vervalt;

	 •	 er	komt	twee	keer	€	200	miljoen	uit	het	energie- 

akkoord vrij (2018/2019), bestemd voor het 

energetisch verbeteren van de woningvoorraad. 

Door de verhuurder- en de saneringheffing neemt de 

financiële druk toe, terwijl de opgave tegen de achter- 

grond van de economische crisis er niet minder op 

wordt. Met beperktere (beleidsmatige) mogelijkheden  

is het voor Velison Wonen een uitdaging om haar 

huurders zo optimaal mogelijk te bedienen.

  
Betaalbaarheid onder druk

Met de economische crisis in de afgelopen jaren is de 

gemiddelde koopkracht gedaald. Dit betekent dat niet  

alleen de betaalbaarheid van de woning voor onze huur- 

ders (woonlasten) onder druk staat, maar ook de nieuw- 

bouwproductie en de verkoop van (huur)woningen. 

Scheiden van wonen & zorg

De bezuinigingen in het brede maatschappelijk 

middenveld zijn zichtbaar. Een steeds groter aantal 

mensen in kwetsbare positie ontvangt minder onder-

steuning. Er wordt een groter beroep gedaan op 

mantelzorg en inzet van vrijwilligers. Daarbij doet de 

extramuralisering (een aantal lichtere zorgzwaarte-

pakketen wordt niet meer intramuraal opgenomen) 

een groter beroep op de zelfredzaamheid van zorg-

behoevenden. Dit vraagt van woningcorporaties een 

woningaanbod dat, daar waar nodig, aangepast kan 

worden om zorgbehoevenden te kunnen opvangen. 

 
Vergrijzing

In 2040 is 26% van de bevolking 65 jaar of ouder, 

tegenover 16% in 2012. Het aantal een- en twee- 

2 

Verbonden met de 
samenleving 
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persoonshuishoudens neemt toe. Bovendien is er met 

de relatief sterke stijging van het aandeel 80-plussers 

sprake van dubbele vergrijzing. Dit is ook de groep 

met een relatief grotere zorgvraag.  

Duurzaamheid

Duurzaamheid in zowel gedrag als in het product 

staat hoog op de politieke agenda. Op het terrein van 

wonen worden zaken als energiezuinigheid van de 

woning, duurzaam materiaalgebruik (zoals FSC-hout) 

en toekomstgerichtheid (aanpasbare woningen voor 

meerdere doelgroepen) steeds belangrijker.  

Dienstverlener in de samenleving

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de  

participatie en het eigen initiatief van de samenleving,  

waarbij de overheid kaderstellend optreedt. Het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid, zowel door 

professionals als door burgers, staat daarin voorop. 

Velison Wonen ziet hierin een uitdaging om aan 

wonen in combinatie met zorg en welzijn een goede 

invulling te geven.  

Landelijke ontwikkelingen
Herziening Woningwet en Novelle

Op 11 december 2014 heeft de Tweede Kamer de 

Herzieningswet Toegelaten Instellingen volkshuisves-

ting met algemene stemmen aangenomen. Op het 

laatste moment zijn nog enkele belangrijke aanpas-

singen in het wetsvoorstel aangebracht op basis van 

ingediende amendementen van Tweede Kamerleden. 

Belangrijkste punten daaruit:

	 •	 Toegelaten	Instellingen	met	minder	dan	€	30	

miljoen jaaromzet én met een aandeel niet-

DAEB activiteiten van maximaal 5% van de 

jaaromzet zijn vrijgesteld van administratieve 

scheiding. Zij kunnen volstaan met een schei-

ding van baten en lasten. Voor deze Toegelaten 

Instellingen is dus geen vermogensscheiding 

verplicht;

	 •	 er	wordt	een	Autoriteit	Woningcorporaties	

ingesteld die ressorteert onder de minister. 

Het samenbrengen van het gehele corporatie-

toezicht bij het Ministerie van BZK is daarmee 

definitief	van	de	baan;

	 •	 huurdersorganisaties	krijgen	een	volwaardige	rol	

bij de totstandkoming van de prestatieafspraken 

tussen gemeenten en corporaties. Huurders 

krijgen een gelijkwaardige informatiepositie 

ten aanzien van de financiën en investerings-

kracht van de corporaties, identiek aan die van 

gemeenten;

	 •	 huurdersorganisaties	krijgen	echter	géén	instem-

mingsrecht bij beslissingen over huur, huur- 

harmonisatie	en	verkoop;

	 •	 huurdersorganisaties	krijgen	een	recht	om	ten-

minste één derde van de leden van de Raad van 

Commissarissen	voor	te	dragen;

	 •	 er	hoeft	geen	verplichte	markttoets	te	worden	

uitgevoerd bij nieuwe niet-DAEB investeringen 

(bij administratieve scheiding) als een corporatie  

bestaand bezit sloopt en eigenaar is van de 

grond. Verder wordt de markttoets efficiënter 

ingericht;

	 •	 onder	de	lijst	met	toegestaan	maatschappelijk	

vastgoed worden ook basisscholen en Centra 

voor	Jeugd	en	Gezin	gebracht;

	 •	 de	Tweede	Kamer	wil	verder	dat	de	salarissen	

van corporatiebestuurders onder de CAO  

worden gebracht.

Huisvestingswet 2014

De Huisvestingswet treedt in werking op 1 januari 

2015. Deze wet biedt gemeenten instrumenten om te 

sturen in de verdeling van woonruimte en de samen-

stelling van de woonruimtevoorraad. Als gemeenten 

toewijzingsregels willen hanteren, moeten zij een 

nieuwe huisvestingsverordening opstellen. Gemeenten 

kunnen daarover geen convenanten meer sluiten met 

corporaties. Bestaande huisvestingsverordeningen 

vervallen per 1 juli 2015.

De nieuwe Huisvestingsverordening heeft een tijdelijk 

karakter van maximaal vier jaar. Gemeenten moeten 

steeds opnieuw onderbouwen waarom sturing nodig 

is en zijn daarbij steeds tot overleg met belanghebben- 

den verplicht.

Nieuw woningwaarderingsstelsel

Het nieuwe puntensysteem waarmee de huur van 

sociale huurwoningen wordt berekend (WWS), gaat 

per 1 oktober 2015 in. Het kabinet wil dat de WOZ-

waarde van woningen een grotere rol gaat spelen in 

de huurprijs van sociale huurwoningen. 

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe WWS zijn:

	 •	 de	punten	voor	woonvorm	en	woonomgeving	

en	de	schaarstepunten	vervallen;

	 •	 voor	de	woonvorm	en	woonomgeving	komt	een	

puntenwaardering in de plaats, op basis van de 

WOZ-waarde van de woning. Die punten worden 

berekend deels op basis van de WOZ-waarde per 

vierkante meter en deels op de absolute WOZ-

waarde	van	de	woning;

	 •	 het	WWS	gaat	uit	van	de	meest	actuele	WOZ-

waarde;

	 •	 voor	woningen	met	een	heel	lage	WOZ-waarde	

of woningen waarvan de WOZ-waarde ont-
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breekt,	geldt	een	ondergrens	van	€	40.000;

	 •	 de	schaarstepunten	(extra	WWS-punten	in	een	

tiental schaarstegebieden) worden uitgesmeerd 

over de algemene prijs per WWS-punt.

Lokale ontwikkelingen
Prestatieafspraken met de gemeente Velsen

Inmiddels werken gemeente en corporaties aan 

nieuwe Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015 tot en 

met 2016. Over een aantal thema’s worden specifieke 

‘harde’ afspraken gemaakt. 

Nieuw woonruimteverdeelsysteem

Vanaf 6 januari 2014 kon men zich (her)inschrijven in 

Wonen in Velsen. In het oude systeem stonden 20.000 

personen geregistreerd. In het nieuwe systeem worden 

naast de sociale huurwoningen ook markthuurwonin-

gen en koopwoningen aangeboden.

Woningmarktonderzoek

In 2014 is opdracht aan ABF research gegeven voor een 

Woningmarktonderzoek Velsen. Het eerste concept  

van het Woningmarktonderzoek Velsen is gereed 

en de conclusies ervan zijn met de klankbordgroep 

geëvalueerd. In principe zijn er ruim voldoende sociale 

huurwoningen voor de doelgroep van beleid: huis-

houdens met een gezamenlijk inkomen tot € 34.678 

(peildatum 2014). Aan deze doelgroep worden, con-

form de wet- en regelgeving, minimaal 90% van de 

vrijkomende sociale huurwoningen toegewezen. 

Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd en zal 

naar verwachting begin 2015 afgerond zijn. Het zal 

voor advies aan de Huurdersraad voorgelegd worden 

en uiteindelijk ter accordering aan de gemeenteraad. 

Samenwerkingsverbanden
Velison Wonen werkt samen met maatschappelijke 

partners aan een integrale aanpak voor het prettig 

wonen en leven in de kernen. Velison Wonen is actief 

op terreinen als buurtbemiddeling, woonfraudebestrij-

ding en schuldhulpverlening. Professionals en maat-

schappelijk werk worden ingeschakeld bij complexe 

schuldenproblemen en budgetbeheersing en beta-

lingsregelingen op maat zijn mogelijk. 

Velison Wonen participeert ook in onder andere 

Buurtbemiddeling, Wonen Plus en in de Wijkmobiel,  

de Babbeltrucs en Voetstappen. Velison Wonen 

ondersteunt de Wijkwinkel en de anti-kraak bieb.

Participatie bewoners en gezamenlijke inzet partners

Door aanwezig te zijn in de kernen en de dagelijkse 

contacten worden huurders betrokken bij de activi-

teiten van Velison Wonen. Bij hen wordt de ‘agenda’ 

opgehaald;	zo	worden	huurders	gestimuleerd	tot	en	

medeverantwoordelijk gemaakt voor het vitaal houden 

van de kern en/of wijk. 

In IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Noord draagt 

Velison Wonen bij aan het uitvoeren van de wijkactie-

plannen. Deze plannen, waarvan de gemeente trekker 

is, zijn onder meer gebaseerd op de leefbaarheids-

monitor en worden jaarlijks met de maatschappelijke 

partners geactualiseerd. 

Huurdersorganisatie

Goed overleg met de huurdersorganisatie, met 

bewonerscommissies en met (lokale) partners op het 

terrein van welzijn en zorg is van groot belang. Velison 

Wonen hecht aan de betrokkenheid van haar huur-

ders bij de ontwikkeling van kern- en wijkplannen en 

projecten en heeft dit in een nieuwe overeenkomst 

vastgelegd.
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Het jaar na de fusie was een druk jaar waarin 

hard is gewerkt om de nieuwe organisatie 

vorm te geven. Dat heeft veel extra inspan-

ning van de medewerkers gevraagd. De fusie 

is soepel verlopen, maar het in elkaar schui-

ven van twee organisaties is onvermijdelijk 

gepaard gegaan met een hoge werkdruk en 

soms met onzekerheid. Door ontwikkelingen 

vanuit de samenleving blijft verandering een 

constante factor voor de organisatie. 

De organisatie 
Bestuur

In 2014 heeft er een wijziging binnen het bestuur 

plaatsgevonden. Velison Wonen heeft met ingang van 

1 oktober 2014 afscheid genomen van een directeur-

bestuurder, de heer Mastenbroek. De corporatie werd 

vanaf dat moment aangestuurd door één directeur-

bestuurder, Peter van Ling. 

De heer Van Ling heeft naast zijn functie als directeur-

bestuurder ook een eigen BV voor organisatieadvies 

en management. In 2014 heeft hij vanuit deze BV geen 

werkzaamheden verricht.

Managementteam

Het managementteam draagt de verantwoordelijkheid 

voor het goed functioneren van de eigen afdeling en 

is onder aansturing van de directeur samen verant-

woordelijk voor de samenhang tussen de afdelingen. 

Het managementteam overlegt twee maal per maand. 

Op 31 december 2014 bestond het managementteam 

uit de volgende leden:

P.H.M. van Ling, directeur-bestuurder

S.J. van den Berg,  manager Financiën

D.E.M. Metten, manager Wonen

R. Boulan, manager Vastgoed a.i.

A. Frerichs (controller) neemt ook deel aan de 

managementvergaderingen. 

Afdelingen

	 •	 stafafdeling: de stafafdeling bestaat uit een 

bundeling van ondersteunende functies op het 

gebied van beleid, directiesecretariaat, controle, 

projecten, HRM en communicatie. De staf valt 

onder	de	directeur;

	 •	 afdeling Wonen: de afdeling Wonen staat voor 

een optimale dienstverlening aan zowel huidige 

als toekomstige huurders. Vanuit deze afdeling 

worden de belangrijkste klantprocessen zoals 

verhuur	aangestuurd;

	 •	 afdeling Vastgoed: de afdeling Vastgoed is 

verantwoordelijk voor beheer, dagelijks onder-

houd, planmatig- en groot onderhoud. Met 

het ontwikkelen, realiseren en beheren van 

woningen zorgt de afdeling voor een duurzame 

woningportefeuille;

	 • afdeling Financiën: de afdeling Financiën is 

verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoe-

ring van de organisatie en stuurt in samenspraak 

met de overige afdelingen op het financieel 

rendement. Een juiste en continue inzet van 

financiële middelen in het belang van de volks-

huisvesting is het uitgangspunt.

Stimuleren van optimale prestaties
Deze tijd vraagt om een ondernemende organisatie 

die optimaal presteert op proces en procedures, in 

staat is om grotere projecten te draaien en sociaal 

maatschappelijk ondernemer is vanuit wijk en bezit. 

3
De organisatie: 

leren en verbeteren
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Dit ondernemende karakter wordt gestimuleerd vanuit 

het HRM-beleid.

Het HRM-beleid is gericht op het ondersteunen van 

de medewerkers in hun ontwikkeling, zodat zij in staat 

zijn om met veranderingen mee te bewegen en  

persoonlijk te groeien. De functionerings- en beoor-

delingsgesprekken die met de medewerkers zijn 

gehouden zijn hiervoor een belangrijk instrument. 

Voor een deel van de medewerkers was het de eerste 

keer dat zij een functionerings- en beoordelings- 

gesprek kregen. In het verslagjaar is onderzocht hoe 

medewerkers zich na één jaar fusie voelen in hun 

nieuwe functie en in de nieuwe werkomgeving. Aan 

de hand van de resultaten van het onderzoek zal 

worden bekeken of er factoren zijn die verbeterd kun-

nen worden, waardoor de medewerkers van Velison 

Wonen optimaal kunnen functioneren. 

Organogram
Velison Wonen heeft een twee lagen-structuur.  

Velison Wonen heeft vier afdelingen: Wonen, Vast-

goed, Financiën en Staf. De afdelingen worden 

aangestuurd door een manager. De corporatie wordt 

aangestuurd door directeur-bestuurder Peter van Ling. 

Hij geeft ook leiding aan de stafafdeling. Het bestuur 

draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de orga-

nisatie en legt over de prestaties van de corporatie 

verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

Bestuur

Wonen

Staf

Vastgoed

RvC

Controller

Financiën

Personele opbouw

Aantal  
fulltime
medew.

Aantal  
parttime
medew.

Totaal
aantal  

medew.

FTE’s  
2014

Mannen 12 1 13 12.94

Vrouwen 5 18 23 19.01

Totaal 17 19 36 31.95

Op 31 december 2014 waren er 36 medewerkers in 

dienst van Velison Wonen. De gemiddelde leeftijd van 

de medewerkers is 50 jaar.

Formatie

Fte’s per 31/12/14 Fte’s per 1/1/14

Staf 5.33 4.77

Wonen 9.28 8.54

Vastgoed 10.56 12.55

Financiën 6.78 7.17

Totaal 31.95 33.03

In- en uitstroom van medewerkers
In 2014 kwamen er drie medewerkers in dienst, ook 

hebben drie medewerkers de organisatie verlaten.

Ter ondersteuning van de afdeling Wonen is tijdelijk 

een medewerker in dienst gekomen om de ingebruik-

name van het Klantvenster (digitale archivering en 

klantvolgsysteem) te begeleiden en om het Klant- 

contactcentrum te ondersteunen bij verdere profes-

sionalisering van de dienstverlening. 

Op de afdeling Vastgoed is per 1 januari een coör-

dinator Dagelijks Onderhoud aangesteld. In verband 

met een langdurige zieke is er voor bepaalde tijd een 

opzichter Dagelijks Onderhoud aangenomen.

Voor extra ondersteuning is er in het verslagjaar ook 

tijdelijk personeel op detacheringsbasis ingehuurd. 

Voor de afdeling Vastgoed is na het vertrek van de 

manager Vastgoed een interimmanager aangesteld. 

Plan van aanpak afdeling Vastgoed
Het functioneren van de afdeling Vastgoed was in 

2014 een punt van aandacht. Het jaar stond in het 

teken van het op orde krijgen van de operationele 

processen en de onderlinge samenwerking. Door de 

interimmanager is een probleemanalyse gemaakt en 

daaruit voortvloeiend een plan van aanpak.
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ARBO-zaken
In 2014 heeft de organisatie te maken gehad met 

langdurig verzuim en frequent kort verzuim. Onge-

veer 33% van de medewerkers heeft zich in 2014 geen 

enkele keer ziek gemeld. 

 
Verzuimcijfers

Ziekteverzuim

2014

Ziekteverzuim* 6,81 %

Ziekmeldfrequentie** 1,68

Aantal verzuimmeldingen 54

*Bij de berekening wordt rekening gehouden met 

gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers. 

**De ziekmeldfrequentie betreft een maat voor het 

gemiddelde aantal verzuimmeldingen per werknemer, 

omgerekend naar jaarbasis.

Kort verzuim (1 -7 dagen) 0,94%

Middel verzuim: (7 - 42 dagen) 1,13%

Lang verzuim: (42 -365 dagen) 4,74%

Verzuimbegeleiding

Continuïteit en optimale inzetbaarheid van mede-

werkers zijn een voorwaarde voor een sterke en 

professionele organisatie. Het is daarom belangrijk 

om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. De 

verzuimbegeleiding van zieke medewerkers gebeurt 

in samenwerking met Regiopoortwachters IDEO. Dit 

is een organisatie met korte lijnen, die in zijn aanpak 

uitgaat van dat waartoe een medewerker nog wel in 

staat is als het gaat om het uitvoeren van (aangepast) 

werk. Gezondheidsklachten of ziekte staan volgens  

deze werkwijze niet vanzelfsprekend gelijk aan 

arbeidsongeschiktheid. Met medewerkers die frequent 

verzuimen (drie keer of meer per jaar) wordt door de 

leidinggevende een verzuimgesprek gevoerd om het 

patroon van ziekmelding bespreekbaar te maken.

Ergonomische werkplek-check 

Omdat alle medewerkers vanwege de fusie een 

nieuwe werkplek hebben gekregen is er in maart een 

ergonomische werkplek-check uitgevoerd per werk-

plek. Een ergonomisch adviseur is bij elke medewerker 

op de werkplek langs geweest om te kijken naar de 

werkplekopstelling, de instellingen van de stoel en 

de werkhouding. Vervolgens zijn waar dat nodig was 

de bureaus en stoelen op de juiste hoogte afgesteld. 

Voor een aantal werkplekken is geadviseerd om nieuw 

kantoormeubilair aan te schaffen. In de begroting van 

2015 is hiervoor een bedrag gereserveerd.

Vertrouwenspersoon

Indien een medewerker behoefte heeft een vertrou-

wenskwestie te bespreken kan hij of zij hiervoor intern 

terecht bij een van de medewerkers van de afde-

ling Personeelszaken. Extern kan men terecht bij de 

ARBO-dienst. In 2014 is er geen vertrouwenspersoon 

ingeschakeld.

Bedrijfshulpverlening

In 2014 hebben vier medewerkers een opleiding tot 

bedrijfshulpverlener gevolgd. In totaal beschikt de 

organisatie over vijf bedrijfshulpverleners. Deze mede-

werkers verlenen ondersteuning in situaties waarbij 

eerste hulp moet worden toegepast, maar ook bij 

situaties waarin het kantoor moet worden ontruimd 

(bijvoorbeeld bij brand of grote agressiedreiging). Een 

bedrijfshulpverleningsplan en ontruimingsplan zijn 

opgesteld. Medewerkers zijn op de hoogte gebracht 

van het protocol bij noodsituaties. Een extern bureau 

heeft de brandveiligheid van het pand en de hulpmid-

delen gecontroleerd. De bedrijfshulpverleners hebben 

een portofoonoefening gehouden. De bedrijfshulp-

verleners worden jaarlijks bijgeschoold. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
In de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen 

de zakelijke reiskosten, vergoeding woon-werkver-

keer, vergoeding aanvullende verzekering ziektekos-

ten, een verplichte vrije dag van de werkgever, de 

eindejaarsuitkering en de feestdagenregeling. In het 

verslagjaar zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden 

aangepast. Het aantal kilometers woon-werkverkeer 

dat wordt vergoed is gemaximeerd voor nieuwe 

medewerkers. 

Sociaal plan 
In het kader van de fusie is er in 2013 met de werk- 

nemersorganisaties en met actieve betrokkenheid van 

de ondernemingsraad een sociaal plan afgesloten.  

Belangrijk uitgangspunt hierin was dat alle mede-

werkers baangarantie hadden. Daarnaast zijn de 

bestaande rechten, behoud van dienstjaren en de 

pensioenopbouw vastgelegd. Het sociaal plan had een 

werkingsduur tot 1 januari 2015. 

Opleiding en scholing
Velison Wonen hecht veel belang aan de opleiding en 

ontwikkeling van haar medewerkers. Het is belangrijk 

dat de medewerkers kansen krijgen om zich profes-

sioneel te ontwikkelen en om hun kwaliteiten en com-

petenties zo goed mogelijk te benutten. Aan externe 

opleidingen werd in 2014 € 19.900 uitgegeven.
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In het verslagjaar hebben alle medewerkers geleerd 

om met het nieuwe programma Klantvenster te  

werken. De medewerksters van het klantcontact- 

centrum hebben een incompany training telefonische 

communicatie gevolgd. Daarnaast hebben diverse 

medewerkers een individuele training of netwerkdag 

gevolgd. 

De medewerkers hebben op grond van de sector-

brede CAO ook de mogelijkheid om vanuit hun per-

soonlijke behoefte een loopbaanbudget te gebruiken. 

Medewerkers hebben recht op een maximaal bedrag 

van € 4500 dat in vijf jaarlijkse termijnen van € 900 

mag worden ingezet. In 2014 waren er geen mede-

werkers die gebruik maakten van het loopbaanbudget 

voor een opleiding. Wel hebben tien medewerkers van 

55 jaar en ouder gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om het loopbaanontwikkelingsbudget te gebruiken 

om roostervrije uren te kopen.

Zelfroosteren
Medewerkers krijgen de gelegenheid om hun werk- 

tijden gedurende de bloktijden flexibel in te delen als 

de werkzaamheden dit toelaten.

Integriteit en klokkenluidersregeling
In 2014 is de gedragswijzer Integriteit ingevoerd bij 

Velison Wonen. Velison Wonen vindt het belangrijk dat 

de medewerkers integer zijn, hun functie adequaat 

en zorgvuldig uitoefenen, met inachtneming van hun 

verantwoordelijkheden en de geldende regels. De 

gedragswijzer is aan alle medewerkers uitgereikt en 

tijdens een medewerkersbijeenkomst aan de mede-

werkers toegelicht. Een klokkenluidersregeling is 

onderdeel van het integriteitbeleid. Nieuwe medewer-

kers ontvangen bij indiensttreding de gedragswijzer 

Integriteit.

Nieuw salarissysteem
In het eerste kwartaal heeft de omzetting naar het 

nieuw salarissysteem ‘Salaris Online’ plaatsgevonden. 

Het systeem biedt ten opzichte van het oude systeem  

voordelen zoals digitale loonstroken waartoe mede-

werkers toegang hebben. Ze kunnen bovendien hun 

persoonsgegevens raadplegen/wijzigen en hun ver-

lofrechten aanvragen en nazien.

De ondernemingsraad 
In 2014 heeft de ondernemingsraad elke maand, met 

uitzondering van augustus, regulier overleg gevoerd 

met de directie, onder meer over:

	 •	 ontwikkelingen	in	de	organisatie;

	 •	 formatie,	verwachtingen	versus	praktijk;	

	 •	 evaluatie	fusie;

	 •	 verplichte	vrije	dagen;

	 •	 reglement	ondernemingsraad;	

	 •	 beoordelingssysteem;

	 •	 verzuimprotocol;

	 •	 verkiezingen;

	 •	 onderwerpen	naar	aanleiding	van	vragen	van	de	

achterban.

Ontwikkelingen in de nieuwe organisatie brachten 

met zich mee dat de ondernemingsraad de vinger 

aan de pols hield en kritische relevante vragen heeft 

gesteld. Het overleg was goed en structureel. Twee 

keer heeft de ondernemingsraad een onderzoeksvraag 

neergelegd  

bij de vakbond vanwege een kwestie of een vraag uit 

de organisatie. Deze ondersteuning was wenselijk om 

tot een goede formulering of onderbouwing van een 

antwoord te komen.

In 2014 is de samenstelling in de ondernemingsraad 

gewijzigd. De voormalige voorzitter en een lid van de 

ondernemingsraad zijn afgetreden en twee personen 

zijn tijdelijk toegevoegd. 

Overleg met de Raad van Commissarissen

Het jaarlijkse overleg van de ondernemingsraad en de 

Raad van Commissarissen heeft eind mei plaatsge-

vonden. Dit was tevens een kennismaking voor enkele 

leden van beide partijen.

Cursussen

Een lid van de ondernemingsraad heeft de basiscursus 

OR gevolgd en twee personen hebben een informatie- 

dag werkkostenregeling bezocht.

Interne communicatie
Velison Wonen organiseert regelmatig medewerkers- 

bijeenkomsten over uitlopende onderwerpen die de 

organisatie betreffen. Op afdelingsniveau hebben 

teams afdelingsoverleg en het managementteam 

overlegt eens per twee weken. Velison Wonen is een 

transparante en laagdrempelige organisatie waarin 

informatie makkelijk onderling wordt gedeeld.

Externe communicatie
Velison Wonen vindt het belangrijk om goed te com-

municeren met huurders, kopers en andere belang-

hebbenden en zet hiervoor onder meer website, 

mailingen, bewonersbijeenkomsten, nieuwsbrieven en 

de krant in. 
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De nieuwe huisstijl is in 2014 doorgevoerd. Met de 

nieuwe website die op 1 mei online is gegaan, wordt 

ingespeeld op de toenemende behoefte om steeds 

meer zaken digitaal te kunnen regelen. De website is 

zodanig ontwikkeld dat deze ook op mobiele telefoon 

en tablet goed te zien en door te klikken is. De website 

is door het KWH beoordeeld en behaalde een 7,7. Met 

deze score komt de website van Velison Wonen ruim 

boven het landelijk gemiddelde voor woningcorpora-

ties.

De nieuwsbrief is in 2014 drie keer verspreid onder 

huurders en andere belanghebbenden. Onderwerpen 

als de fusie, leefbaarheid, veiligheid, koopwoningen, 

onderhoudswerkzaamheden, voortgang van projecten 

en handige informatie voor huurders kwamen aan 

bod.

Het uitdragen van haar profiel en communicatie over 

te bereiken resultaten, zowel op het niveau van Velsen 

als in de wijk, zijn belangrijk voor de positionering en 

het imago. Velison Wonen voert daarom een actief 

persbeleid. In 2014 is er regelmatig aandacht geweest 

in de lokale pers voor projecten en activiteiten van 

Velison Wonen. 

Belangrijke momenten voor Velison Wonen waren 

de fusie en de oplevering op 19 juni van het groot 

onderhoudsproject in Duinwijk. De oplevering van het 

project is feestelijk gevierd met belanghebbenden en 

bewoners. 
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In 2014 is Velison Wonen samen met de 

andere lokale corporaties gestart met een 

nieuw woonruimteverdeelsysteem Wonen 

in Velsen waarbij de woningzoekende veel 

meer keuzevrijheid wordt geboden en regie 

krijgt bij het vinden van passende woon-

ruimte. Wonen in Velsen biedt de vrijko-

mende woningen van de woningcorporaties 

in Velsen aan door advertenties te plaatsen 

op www.woneninvelsen.nl. 

De verhuur van woningen van vrije sector 

huurwoningen verloopt afhankelijk van de 

woonkern en het woningtype soms moei-

zaam. Deze woningen worden via Direct te 

huur aangeboden. Ook worden via diverse 

makelaars huurders met een passend mid-

deninkomen gezocht. 

De verkoop van woningen bij mutatie of 

aan zittende huurders voor woningen die 

binnen de daarvoor aangewezen verkoop-

portefeuille zitten, is in 2014 uitgekomen op 

47 woningen door onder andere de aan-

trekkende markt, de gunstige rente en het 

inzetten van verkoop stimulerende maatre-

gelen. De totale verkoopopbrengst bedroeg 

ruim 6,7 miljoen euro. Het verkoopproces is 

in 2014 uitgewerkt en eind van het jaar ook 

volledig geautomatiseerd.

Woningbezit

Samenstelling bezit verslagjaar

Zelfstandige huurwoningen

Goedkoop < 389,05 538

Betaalbaar < 596,75 2.163

Duur tot huurtoeslaggrens  
< 699,48

691

Duur boven huurtoeslaggrens 
> 699,48

182

Zelfstandige huurwoningen 3.574

Onzelfstandige huurwoningen 54

Totaal woongelegenheden 3.628

Garages 107

Overig onroerend goed 18

Totaal bezit 3.753

4 

Toewijzing, verhuur en 
verkoop van woningen 
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Samenstelling bezit naar ouderdom

Verhuur van woningen
Woonruimteverdeling Wonen in Velsen

Velison Wonen verdeelt zijn woningen via het geza-

menlijke woonruimteverdeelsysteem van de drie 

woningcorporaties in de gemeente ‘Wonen in Velsen’.

Het woonruimteverdeelsysteem heeft in januari 2014 

een nieuwe methodiek ingevoerd.

 

De woonruimteverdeling vindt plaats via drie modellen: 

Het aanbodmodel:

Na een advertentieperiode van één week reageren de 

woningzoekenden actief op de aangeboden wonin-

gen. Toewijzing vindt plaats op volgorde van langste 

inschrijfduur in combinatie met eventueel gestelde 

voorrangsregels. Via dit model worden de meeste 

woningen aangeboden.

Het lotingsmodel:

De woningen worden gedurende drie dagen geadver-

teerd. Niet de inschrijfduur, maar de loting is bepalend. 

In dit model worden met name woningen met een 

hoge mutatiegraad aangeboden.

Het Direct te huur-model: 

Woningen die niet via het aanbodmodel tot verhuring 

leiden worden Direct te huur aangeboden. Dit kunnen 

zowel sociale huurwoningen als woningen in de vrije 

huursector betreffen. Hier geldt het principe ‘wie het 

eerst komt, wie het eerst maalt’. 

Na ondertekening van een huurcontract vervalt de 

inschrijfduur en worden de woningzoekenden uitge-

schreven op Wonen in Velsen. 

Op 31 december 2014 stonden 6228 woningzoeken-

den ingeschreven in Wonen in Velsen.

Toewijzingen woningen, bedrijfsruimtes en garages

In totaal hebben er 248 mutaties plaatsgevonden:  

244 woningen en 4 garages.

De toewijzingen hebben in de diverse huurprijs cate-

gorieën als volgt plaatsgevonden: 

Categorieën huurprijs BBSH
Aantal ver-

huureenheden 

Lage sociale huur  
< € 389,05

9 woningen

Middelhoge sociale huur  
€ 389,05 - € 596,75

118 woningen

Hoge sociale huur  
€ 596,75 - € 699,48

87 woningen

Totaal 214 woningen

Niet-DAEB Woningen
Aantal ver-

huureenheden 

Huurprijs > € 699,48 30 woningen

Totaal 30 woningen

Toewijzingen binnen de 10% Norm:

In 2014 zijn 13 sociale huurwoningen toegewezen 

aan huurders met een inkomen hoger dan de inko-

mensnorm van € 34.678. Dit is 5,2% van het totaal. Wij 

blijven hiermee binnen de bepaalde norm van 10%. 

Bouwjaar
Eengezins-
woningen

Etagebouw 
zonder lift

Etagebouw 
met lift

Hoogbouw
Onzelfstan-
dige woon-
eenheden

Totaal

Tot 1945 428 - - - - 428

1945 - 1959 722 484 - - 3 1.209

1960 - 1969 24 102 - - - 126

1970 - 1979 - - - - - -

1980 - 1989 345 129 33 - - 507

1990 - 1999 455 147 127 252 4 985

2000 - 2009 101 - 39 30 17 187

2010 en later 50 - 76 30 30 186

Totaal 2.125 862 275 312 54 3.628
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Huurderving verhuurleegstand
In 2014 bedroeg de huurderving als gevolg van 

verhuurleegstand € 67.360. De helft van de verhuur-

leegstand is een gevolg van de moeizame verhuur 

van enkele vrije huursector-woningen in IJmuiden en 

Velsen-Noord. Ook heeft een aantal woningen met 

hele specifieke zorgaanpassingen langere tijd leeg- 

gestaan. Het vinden van geschikte kandidaten voor 

deze woningen gebeurt in samenspraak met de 

gemeente en zorginstanties en is maatwerk. 

Om een breder publiek te bereiken voor de vrije 

huursector-woningen is de samenwerking gezocht 

met enkele makelaars. 

Ontwikkelingen woningvoorraad 
Verkoop van bestaand bezit

Verkoopresultaat

Voor 2014 waren 30 verkopen begroot. Door onder 

andere de aantrekkende markt, de gunstige rente en 

het inzetten van verkoop stimulerende maatregelen 

zijn 47 woningen uit de bestaande voorraad verkocht. 

Er zijn 12 garages verkocht die sinds 2012 te koop 

stonden. 

Verkoop stimulerende maatregelen

Bij elf woningen die na mutatie op de vrije markt  

werden aangeboden, zijn verkoopstimulerende 

maatregelen ingezet. Deze maatregelen werden 

pas ingezet na een periode van vier tot zes maan-

den waarbij er weinig tot geen bezichtigingen in de 

woning waren geweest. Door een woning te stylen, 

cosmetische verbeteringen aan de binnen- of buiten-

zijde van de woning of in de tuin uit te voeren of door 

een prijsverlaging in te zetten, werd de verkoop van 

de betreffende woning nieuw leven ingeblazen. Deze 

woningen zijn na het inzetten van de maatregelen 

binnen twee tot acht weken verkocht. 

Verkoopbeleid

In 2014 is het verkoopbeleid voor Velison Wonen 

vastgesteld. Hierin is de werkwijze opgenomen en 

afspraken over bijvoorbeeld verkoopstimulerende 

maatregelen. Eind 2014 is de werkwijze geautomati-

seerd met het verkoopprogramma Corpoflow. 

Verkoopportefeuille

Eind 2014 zijn er nog 452 woningen die als te ver-

kopen woningen zijn aangewezen, de zogenaamde 

verkoopportefeuille. Het te verkopen bezit is als volgt 

over de kernen verdeeld:

Kern Verkoopportefeuille

Velserbroek 48 

Velsen-Noord 252

Santpoort-Noord 51

IJmuiden 101

Totaal 452

Verkoop onder Voorwaarden

Velison Wonen heeft op 1 januari 2014 58 Koop- 

garantwoningen in haar bezit. De woningen zijn ver-

kocht met een korting van 20% op de taxatiewaarde. 

Velison Wonen heeft een terugkoopverplichting voor 

deze woningen. De waardeverandering bij terugkoop 

wordt verdeeld tussen de koper (70%) en Velison 

Wonen (30%). De teruggekochte woningen kunnen 

ook aangeboden worden op de vrije markt. In 2014 

heeft Velison Wonen zes Koopgarantwoningen terug-

gekocht. Drie woningen zijn verkocht met Koop- 

garantvoorwaarden en twee woningen zijn verkocht 

in de vrije sector. Eind 2014 had Velison Wonen 57 

woningen met een Koopgarantconstructie in bezit. 

Het ligt in de bedoeling het aantal Koopgarantwonin-

gen te verminderen. 

Huur(beleid) 
Conform het huurbeleid worden huren berekend op 

basis van per complex bepaalde streefhuurpercen-

tages van de maximaal redelijke huur (op basis van 

woningwaarderingspunten). In het Strategisch Voor-

raadbeleid zullen deze percentages opnieuw bepaald 

worden. In 2014 is de gemiddelde streefhuur van de 

woningen van Velison Wonen 72,2%.

Huurverhoging 2014

In 2014 heeft het Ministerie de volgende percentages 

voor de maximale huurverhoging vastgesteld:

	 •	 voor	inkomens	tot	en	met	€	34.085	is	de	maxi-

male	verhoging	4%;

	 •	 voor	inkomens	tussen	€	34.085	en	€	43.602	is	de	

maximale	verhoging	4,5%;

	 •	 voor	inkomens	boven	€	43.602	is	de	maximale	

verhoging 6,5%.

Velison Wonen heeft besloten om de huurverhoging 

voor de primaire doelgroep te beperken tot 2,5%, om 

knelpunten in de betaalbaarheid voor deze doelgroep 

te beperken. 

In 2014 is een gemiddelde huurverhoging gerealiseerd 

van 3,52%. De maximale huurverhoging is vaak niet 

realiseerbaar, omdat huren worden afgetopt op de 

streefhuur- of de DAEB grens. Alleen bij de zogenaamde 
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scheefwoners kan het inkomensafhankelijke deel door 

deze grenzen heen, zolang de maximaal redelijke huur 

niet wordt overschreden.

Er zijn 138 bezwaarschriften ingediend tegen de  

inkomensafhankelijke huurverhoging en deze 

bezwaarschriften zijn bijna allemaal gehonoreerd.

Huurachterstanden, betalingsregelingen, WSNP

Huurachterstanden

In 2014 zijn de huurachterstanden sterk gestegen. De 

stijgende trend van 2013 heeft zich verder doorgezet. 

Op 31 december 2014 bedraagt de huurachterstand 

2,5% van de totale huurinkomsten. (In 2013 bedroeg 

de achterstand voor Kennemerhave 1,97% en voor 

AWV Eigen Haard 0,97%). Er zijn meerdere redenen 

voor deze stijging. 

Door het samenvoegen van de administraties van 

Kennemerhave en AWV Eigen Haard was het in het 

begin van het jaar niet mogelijk om alle betalingen 

snel in het primaire systeem te verwerken. Er ontstond 

een achterstand in de werkzaamheden, waardoor het 

lastig was om sturing te geven aan de huurachterstan-

den. In de loop van het jaar verbeterde deze situatie.

In 2014 heeft bovendien de belastingdienst de uitbeta-

lingen van de huurtoeslag gewijzigd. De mogelijkheid 

om de huurtoeslag rechtstreeks aan de verhuurder 

over te maken is komen te vervallen. Vooral huurders 

die er de voorkeur aan gaven de toeslag te verrekenen 

met de verhuurder om huurachterstanden te voorko-

men, kwamen hierdoor in de problemen. 

Verder hebben de extra stijging van de huren, de 

verlaging van de huurtoeslag, de invoering van de 

Europese regelgeving voor het betalingsverkeer (SEPA) 

en de economische omstandigheden invloed gehad 

op de hoogte van de huurachterstanden. 

Velison Wonen werkt doorlopend aan het zo laag 

mogelijk houden van de huurachterstanden. Het 

is daarom belangrijk om een goed contact met de 

huurder te hebben. De huurders met een maand 

achterstand worden actief benaderd. In 2014 waren 

er gemiddeld 374 huishoudens met een huurachter-

stand. Velison Wonen schakelt daar waar nodig een 

deurwaarder in. 

Betalingsregelingen

Velison Wonen zoekt samen met de huurder naar een 

oplossing om te voorkomen dat een deurwaarder 

ingeschakeld moet worden. Een huurder met een 

betalingsachterstand kan één keer per jaar een beta-

lingsregeling treffen, de huurachterstand dient vervol-

gens in maximaal in zes termijnen te zijn voldaan. Eind 

2014 waren er 146 lopende betalingsregelingen.

Voorkomen van huisuitzettingen

Om huisuitzettingen te voorkomen gaat Velison 

Wonen op huisbezoek, bij huurders met huurachter-

standen vanaf twee maanden. Deze huurders worden 

geïnformeerd over de mogelijkheden om betalings- 

afspraken te maken. Als de problematiek complexer is 

dan verwacht, dan bestaat de mogelijkheid om Socius 

(Maatschappelijke Dienstverlening) in te schakelen. 

Socius begeleidt de huurders met betalingsproblemen 

en bepaalt of de betalingsproblemen oplosbaar zijn. Is 

de problematiek nog groter dan kan de huurder door-

gestuurd worden naar Schuldhulpverlening.

Socius is in 2014 vijf maal ingeschakeld.

Schuldhulpverlening

Huurders kunnen door Socius doorgestuurd worden 

naar Schuldhulpverlening, maar zij kunnen zelf ook 

Schuldhulpverlening benaderen. In 2014 maakten 39 

huurders gebruik van de Wet Schuldsanering Natuurlijk 

Personen (WSNP). 

Ontruimingen

Ondanks alle preventieve maatregelen is het soms niet 

mogelijk een ontruiming te voorkomen. Een huurder 

reageert nergens op of wijst alle aangeboden hulp 

af. In 2014 zijn acht woningen ontruimd, zes op basis 

van huurachterstanden en twee woningen vanwege 

wietplantages.

De politie heeft in twee woningen een hennepplantage 

ontmanteld, conform het convenant Stop thuis de 

Wiet. De huurders van deze twee woningen hebben 

hun huurovereenkomst ‘vrijwillig‘ opgezegd. 

Doelgroepen
Inkomensdoelgroepen

DAEB bezit 

De kernvoorraad van Velison Wonen betreft alle 

woningen met een huurprijs onder de huurtoeslag-

grens van € 699,48 (peiljaar 2014). Deze woningen 

behoren tot de zogenaamde DAEB of sociale huur-

voorraad. Om in aanmerking te komen voor deze 

woningen geldt een maximaal gezamenlijk verzamel-

inkomen van € 34.678 per huishouden.

Niet-DAEB bezit

Woningen met een huurprijs hoger dan € 699,48 (peil-

jaar 2014) vallen onder het zogenaamde 

niet-DAEB of vrije huur sectorsegment. Bij toewijzing 

wordt geen huisvestingvergunning afgegeven. In deze 

huurprijsklasse geldt een gezamenlijk minimaal verza-

melinkomen van € 34.678.
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Overige doelgroepen

Senioren

Velison Wonen heeft een aantal woningen specifiek 

gelabeld voor 65+ en/of als zorgwoningen. In 2014 

zijn 36 woningen met dit label aan de doelgroep 

verhuurd. 

Statushouders/Verblijfsgerechtigden

In 2014 heeft Velison Wonen 14 statushouders 

geplaatst. In de meeste gevallen betrof het een huis-

houden van een persoon. In een geval betrof het een 

gezinshereniging.

Gezinnen

Velison Wonen streeft er samen met de collega-

corporaties en de gemeente naar om meer gezinnen 

aan te trekken binnen Velsen. Enkele complexen met 

grote eengezinswoningen worden dan ook met voor-

rang aan gezinnen toegewezen. In 2014 is 6,1% van de 

mutaties, dat zijn 15 woningen, met dit label aangebo-

den en verhuurd. 

Jongeren

Velison Wonen probeert voor jongeren de kans op het 

toetreden tot de woningmarkt eenvoudiger te maken, 

onder andere door een klein deel van de woningen 

met voorrang aan te bieden aan jongeren.
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Het leefbaarheidsbudget van Velison Wonen 

wordt onder andere ingezet voor ’Schoon, 

Heel, Veilig & Sociaal‘ in de wijken van Velsen. 

Op verschillende manieren stimuleren wij de 

leefbaarheid in de wijken. Onder andere door 

te investeren in de fysieke leefbaarheid zoals 

groenvoorzieningen in binnen- en buiten-

tuinen, het onderhouden van speelplaatsen 

voorzien van speeltoestellen en het schoon-

houden van de wijken bevordert Velison 

Wonen de leefbaarheid. Daarnaast investeert 

Velison Wonen in de sociale leefbaarheid 

door bewoners te ondersteunen bij bijvoor-

beeld het organiseren van een buurtactiviteit.

Leefbaarheid
Fysiek 

Velison Wonen draagt bij aan de leefbaarheid van de 

woonomgeving. Dit doet zij onder andere door werk-

zaamheden te verrichten die ten goede komen aan 

het woongenot in een wijk of buurt. Vaak gaat het dan 

om tuinonderhoud, het onderhouden van speeltoe-

stellen, etc. In 2014 heeft Velison Wonen in dit kader 

onder andere geïnvesteerd in: 

	 •	 het	onderhouden	en	opknappen	van	tuinen	en	

plantsoenen;

	 •	 het	herstellen	of	aanbrengen	van	poortverlich-

tingen	bij	achterpaden;

	 •	 een	bijdrage	aan	de	inrichting	van	de	leefomge-

ving in het Rode Dorp.

In 2014 is € 89.000 uitgegeven aan fysieke leefbaar-

heid.

Sociaal

Velsen-Noord

In Velsen-Noord ondersteunen wij de vrijwilligers van 

het Winkeltje 2e Kans Kleding, Stichting Vrienden van 

Velsen-Noord en het Koffiehuisje. Ook is er voor de 

jongeren een bijdrage gedaan ten behoeve van een 

Wifi-punt bij de JOP (jongeren ontmoetingsplaats). 

Tevens zijn er twee buurtinitiatieven ondersteund.

Velison Wonen heeft ook een financiële bijdrage  

geleverd aan ‘Thuis in de Wijk’, oftewel de Telstar 

Streetleague.

Samenwerken in de wijk
Wijkteams

De gemeente Velsen, Stichting Welzijn Velsen, Politie 

Velsen, het Wijkplatform en de woningcorporaties 

zijn deelnemers in de wijkteams. Zij werken samen in 

projecten die een schone, hele en veilige openbare 

ruimte bevorderen. In de wijkteams wordt er vanuit 

de leefbaarheidsmonitor en signalen uit de wijk een 

gezamenlijk jaarplan opgesteld waarin bepaald is 

welke leefbaarheidsaspecten aandacht nodig hebben. 

In 2014 is gestart met het project Wijkteam in de Wijk: 

de wijkteams komen letterlijk naar bewoners toe om 

met hen te praten over de leefbaarheid in de wijk en 

over de vraag of het er schoon, heel, veilig en soci-

aal is. Eveneens is het project Horen, Zien en Melden 

gestart. Onder het motto ‘Want hoe meer ogen en 

oren in de wijk‘ worden wijkbewoners via sociale 

media verzocht bij verdachte situaties en misdrijven 

contact op te nemen met de politie. Daarnaast zijn de 

projecten Babbeltruc, Jeugd in de wijk en Voetstappe-

nacties voortgezet of opgepakt. 

Samenwerking met Het Molenduin

De corporaties in de gemeente Velsen hebben een 

samenwerkingsovereenkomst getekend met Het 
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Molenduin, een school voor Voorgezet Speciaal 

Onderwijs. De corporaties bieden de leerlingen in de 

leeftijd van 12-18 jaar de mogelijkheid om ervaring op 

te doen in het groenonderhoud, onder andere met 

het opknappen van verwaarloosde tuinen, snoei-

werk, planten aanbrengen, maar ook met een straatje 

aanleggen. De corporaties zien het als een kans om 

jongeren een mogelijkheid te bieden wat ze op school 

leren in de praktijk brengen.

In 2014 is € 34.000 uitgegeven aan sociale leefbaarheid.

Betrekken van bewoners bij beleid 
en beheer Bewonerscommissies

Huurdersraad

In 2014 heeft er zes keer regulier overleg, een keer 

overleg met de RvC en een keer overleg met het MT 

plaatsgevonden tussen Velison Wonen en de Huur-

dersraad. Het aantal overlegmomenten lag in het ver-

slagjaar hoger dan in voorgaande jaren, vanwege de 

opstart van de nieuwe organisatie. De Huurdersraad 

heeft in 2014 een nieuwe samenstelling gekregen.

Er is gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming 

van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waar 

bevoegdheden en taken van corporatie en Huurders-

raad in zijn vastgelegd. Ook heeft de Huurdersraad in 

2014 geadviseerd over de volgende onderwerpen:

	 •	 huurverhogingsbeleid	2014;

	 •	 serviceabonnement	Velison	Wonen;

	 •	 reglement	bewonerscommissies;

	 •	 overlastprocedure;

	 •	 servicekostenbeleid.

Om de werkzaamheden van de Huurdersraad goed 

te kunnen uitvoeren is een budget van € 25.000 ter 

beschikking gesteld, waarvan € 11.725 is gebruikt.

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is belangrijk als spreekbuis  

voor het complex dat zij vertegenwoordigt. De com-

missie kan aangeven welke problemen er in de buurt 

spelen en/of welke ideeën er leven om de buurt 

leefbaarder te maken. Velison Wonen kan op haar 

beurt zaken signaleren en aan de bewonerscommissie 

melden. In 2014 is er voor de bewonerscommissies 

een basisreglement gemaakt met een regeling finan- 

ciële ondersteuning. Deze zijn aan bestaande en 

nieuwe bewonerscommissies uitgereikt. 

Bewonerscommissie Duinwijk

In verband met de afronding van het groot onderhoud 

in Duinwijk is er twee keer een aanvullend overleg 

geweest met de bewonerscommissie Duinwijk. De 

bewoners zijn door middel van nieuwsbrieven tussen-

tijds op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. 

Het project is samen met de bewoners en betrokke-

nen feestelijk opgeleverd.

Wonen en zorg
Regionaal onderzoek wonen en zorg

In 2014 is als onderdeel van het regionaal actiepro-

gramma een onderzoek door RIGO gestart naar de 

geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen, 

chronisch zieken en gehandicapten. Ook de moge-

lijkheden voor aanpassingen worden daarin meege-

nomen. Het onderzoek richt zich op de regio IJmond 

en Zuid-Kennemerland. Ook Velison Wonen heeft 

gegevens ter beschikking gesteld. 

Seniorencheck

Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. 

Maar hun mobiliteit neemt vaak wel af en de kans 

op een val- of struikelpartij toe. Velison Wonen heeft 

in 2014 haar huurders van 85 jaar en ouder (leeftijd 

hoofdbewoner) een gratis seniorencheck aangebo-

den. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid van de 

woning en eventuele knelpunten in het onderhoud. 

De senioren krijgen advies over de mogelijkheden om 

zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen 

in de woning en wat ze kunnen doen als dat steeds 

moeilijker wordt.

WonenPlus - Velsen

In samenwerking met Stichting Welzijn Velsen en de 

overige corporaties maakt Velison Wonen het huur-

ders van 65 jaar en ouder jaarlijks mogelijk zich gratis 

te abonneren op de WonenPlus-dienstverlening. 

Leden kunnen gebruik maken van diverse diensten 

onder	andere;	administratieve	hulp,	kapper	aan	huis	

tot tuinklusjes. De geboden diensten worden door 

vrijwilligers uitgevoerd. 

Kwaliteit dienstverlening
KWH-Huurlabel

Velison Wonen staat dicht bij haar huurders, bewoners 

en partners en wil op het terrein van wonen optimaal 

presteren. De dienstverlenende organisatie is dan ook 

een van de drie speerpunten in het Ondernemingsplan 

2014-2017. Velison Wonen vindt de mening van de 

huurders inzake de kwaliteit van de dienstverlening erg 

belangrijk en wil in 2015 het KWH-Huurlabel behalen.

Met het KWH-Huurlabel wordt de kwaliteit van dienst-

verlening van de corporatie onderzocht en transparant 

gemaakt. De verwachtingen die huurders hebben ten 
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aanzien van de kwaliteit van dienstverlening zijn  

vertaald in kwaliteitseisen op zeven onderdelen:

	 •	 contact;

	 •	 woning	zoeken;

	 •	 nieuwe	woning;

	 •	 huur	opzeggen;

	 •	 reparaties;

	 •	 onderhoud;

	 •	 uiten	van	ontevredenheid.

Op basis van een onderzoek beoordeelt KWH of de 

kwaliteit van de dienstverlening voldoet aan de kwa-

liteitseisen. Door het voorhouden van deze spiegel 

kan de corporatie leren en verbeteren. Bij iedere 

corporatie wordt dezelfde spiegel gebruikt, zodat de 

resultaten per corporatie onderling vergelijkbaar zijn. 

Hierdoor is het mogelijk om gegevens op te nemen 

in benchmarks met als doel van elkaar te leren en de 

kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren.

Meetmethoden:

	 •	 vragenlijsten	(op	basis	van	steekproeven	worden	

huurders via vragenlijsten op bovenstaande pun-

ten	naar	hun	mening	gevraagd);

	 •	 onderzoek	telefonische	dienstverlening	(via	de	

telefoon wordt de bereikbaarheid, kwaliteit van 

gespreksvoering en bereikbaarheid ten behoeve 

van	noodreparaties	getoetst);

	 •	 online	dienstverlening	(beoordeling	website).

In het vierde kwartaal van 2014 heeft het eerste 

onderzoek (0-meting = eerste meting hoe Velison 

Wonen er nu bijstaat) plaatsgevonden.

Op de volgende onderdelen zijn de volgende cijfers 

behaald:

Velison 
Wonen

Landelijk
Vereist 
Label

Contact 7,5 7,2 7,0

Woning zoeken 7,7 7,9 7,0

Nieuwe woning 7,7 7,8 7,0

Huur opzeggen 8,1 8,1 7,0

Reparaties 7,6 8,2 7,0

Onderhoud 7,7 8,3 7,0

Uiten van 
ontevredenheid

5,8 6,5 6,5

Totaal 7,5 7,8 7,0

Uit dit schema blijkt dat Velison Wonen nog niet op 

alle punten voldoende scoort om het label te behalen. 

Met name op het punt ‘Uiten van ontevredenheid‘ 

valt nog het een en ander te verbeteren. In 2015 zal 

Velison Wonen alle bovenstaande punten continue 

gaan meten, wat inhoudt dat elk kwartaal een meting 

zal plaatsvinden. 

Intern is een Plan van Aanpak opgesteld om te zorgen 

dat, met name, de onvoldoende voor ‘Uiten van onte-

vredenheid’ verandert in minimaal een 6,5 zodat eind 

2015 het KWH-Huurlabel behaald zal kunnen worden.

De nieuwe website van Velison Wonen heeft een 7,7 

gekregen, terwijl hier landelijk gemiddeld een 6,1 voor 

behaald wordt. Wat dit betreft behoort Velison Wonen 

dus tot de betere corporaties op dit gebied. 

Klantinformatiesysteem

In 2014 is Velison Wonen overgestapt op een geauto-

matiseerd systeem waarin klantencontacten worden 

vastgelegd. Ook de diverse dossiers (bewoners en 

verhuureenheden) en schriftelijke communicatie wor-

den in dit systeem digitaal gearchiveerd. Dit maakt het 

eenvoudiger om klanten te woord te staan en vragen 

te beantwoorden. 

Huurcommissie

In 2014 zijn vijf kwesties voorgelegd aan de huurcom-

missie. Het betrof een viertal verzoeken tot huurver-

laging op grond van gebreken waarbij tweemaal de 

huurder in het ongelijk wordt gesteld en tweemaal de 

huur gedeeltelijk is verlaagd.

Het laatste geschil betrof een afrekening servicekosten 

waar de huurder in het gelijk is gesteld en de afrekening 

naar beneden is bijgesteld. 

Regionale Geschillencommissie 

In 2014 zijn twee zaken voorgelegd aan de Regionale 

Geschillencommissie, waarvan één zaak is afgehandeld. 

Dit betrof erkenning van aansprakelijkheid door  

Velison Wonen voor mogelijke gevolgschade van 

asbest in de woning. De klacht is ongegrond verklaard.

Duurzaamheid
Velison Wonen vindt het belangrijk om een bijdrage te 

leveren aan een duurzame samenleving. Bij de tweede 

fase van de renovatie in Duinwijk is de energieprestatie 

van 48 woningen verbeterd. In het ondernemingsplan 

van Velison Wonen is de doelstelling opgenomen om 

de energieprestaties van het woningbezit zodanig te 

verbeteren dat het in 2017 gemiddeld een energie- 

label C heeft. Om dat te bereiken worden de komende 

jaren jaarlijks bij zo’n 100 woningen de energiepresta-

ties verbeterd. 2014 is vooral gebruikt om na de fusie 

het Strategisch Voorraadbeleid uit te werken, zodat 

goed onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt 

met betrekking tot duurzaamheid.
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Eén van de speerpunten van Velison Wonen 

is, dat de woningen van goede kwaliteit zijn. 

In totaal hebben wij daarom in 2014 ruim  

€ 3,7 miljoen uitgegeven aan het onderhouden 

van onze woningen. Daarnaast is nog eens  

€ 2,8 miljoen geïnvesteerd in kwaliteits- 

verbetering van bestaande woningen en de 

bouw van nieuwe woningen.

Algemeen
De kwaliteit van de woningvoorraad wordt in belang-

rijke mate bepaald door het onderhoudsbeleid. 2014 

is voor Velison Wonen met betrekking tot het onder-

houdsbeleid een overgangsjaar geweest. Op 1 januari 

2014 zijn de systemen met betrekking tot het beheer 

van het vastgoed van AWV Eigen Haard en Kennemer-

have samengevoegd. De meerjarenonderhoudsplan-

nen die bij AWV Eigen Haard en Kennemerhave voor 

de complexen waren opgesteld zijn als uitgangspunt 

genomen. De meerjarenonderhoudsbegroting 2015-

2020 en de jaarbegroting 2015 zijn daarmee een 

optelling geworden van de begrotingen van de rechts-

voorgangers van Velison Wonen. Ondanks een aantal 

wisselingen in de personele bezetting is er in 2014 

hard gewerkt aan het uniformeren van de werkwijze 

en de systemen. In 2015 wordt gewerkt op basis van 

een integrale begroting. 

Voor het actualiseren van de meerjarenbegroting is 

gekozen voor de systematiek van conditiemetingen. 

Bij een conditiemeting wordt door middel van een 

vastgelegde meet- en registratiemethode de staat van 

onderhoud van een gebouw vastgesteld. Dat gebeurt 

door een gecertificeerde inspecteur die van ieder 

materiaal, elk element en iedere detaillering vastlegt  

wat de eventuele gebreken zijn, wat de omvang 

daarvan is en wat de intensiteit is. De conditiemeting 

wordt vervolgens vertaald naar een meerjarenonder-

houdsplanning voor het gebouw. Van het bezit van 

Kennemerhave waren begin 2014 van alle complexen 

conditiemetingen beschikbaar, van het bezit van AWV 

Eigen Haard nog niet. Jaarlijks wordt bij 1/3 deel van 

het bezit van Velison Wonen een conditiemeting 

uitgevoerd en worden de resultaten verwerkt in de 

meerjarenbegroting. Op deze wijze wordt de meer- 

jarenbegroting geactualiseerd en geüniformeerd. 

Planmatig onderhoud 
In 2014 is € 1.933.355 uitgegeven aan planmatig 

onderhoud. De begroting voor 2014 bedroeg  

€ 2.688.000. Dat betekent dat er € 755.000 minder 

is uitgegeven aan het planmatig onderhoud dan was 

begroot.

Een belangrijke deel van het verschil tussen realisatie 

en begroting is gelegen in het behaalde aanbeste-

dingsresultaat. Doordat in 2014 de economische  

situatie, zeker ook in de bouw, nog steeds slecht 

was, is tijdens aanbestedingen een positief resultaat 

behaald ten opzichte van de begroting van ruim  

€ 400.000. Daarnaast is van een aantal begrote werken 

na inspectie geconstateerd dat uitvoering in 2014 

nog niet noodzakelijk was en is er minder uitgegeven 

aan planmatige onderhoudswerkzaamheden voor 

verkoopwoningen. Ten slotte zijn enkele projecten in 

2014 niet afgerond, wegens weersomstandigheden.
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Enkele belangrijke planmatig onderhoud activiteiten 

in 2014

Contractonderhoud
Contractonderhoud is onderhoud waarvan de kosten 

als servicekosten aan huurders in rekening worden 

gebracht en onderhoud waarvan de kosten ten laste 

komen van Velison Wonen.

Onder de eerste categorie vallen:

	 •	 onderhoud	geisers;

	 •	 schoonmaken/ramenlappen	trappenhuizen.

De belangrijkste vormen van onderhoud die in de 

tweede categorie vallen zijn:

	 •	 onderhoud	automatische	deuren;

	 •	 onderhoud	cv-installaties;

	 •	 onderhoud	liftinstallaties;

	 •	 onderhoud	drainagesysteem.

In 2014 is € 438.105 aan kosten gemaakt voor contract- 

onderhoud. Daarmee zijn de kosten in lijn met de in 

de begroting opgenomen € 495.000.

Dagelijks onderhoud
Bij het dagelijks onderhoud onderscheiden wij repara-

tieonderhoud en mutatieonderhoud.

Reparatieonderhoud is het, na melding door een 

klant, in een kort tijdsbestek repareren/herstellen van 

geconstateerde (kleine) gebreken en storingen aan 

de woning. Reparatiemeldingen bestaan over het 

algemeen uit kleine, standaardklachten. Als er grote 

ingrepen moeten worden verricht om een gebrek te 

herstellen, of als eenzelfde gebrek in een complex 

herhaaldelijk wordt gemeld, dan wordt bekeken of er 

sprake is van een structureel probleem in dat com-

plex. Is dat het geval, dan wordt het gebrek vanuit het 

planmatig onderhoud hersteld.

Complex Naam Activiteit

201 Schelde en Vechtstraat Schilderwerkzaamheden

204/207 Zanderstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

302 Kerkstraat CV ketels vervangen, liftonderhoud

303 Bloem Schilderwerkzaamheden

304 Kanaalstraat CV ketels vervangen

305 Boeien Schilderwerkzaamheden

401 Orion Herstellen kopgevels

404 Grote en Kleine Beer Vervangen loopdekken

409 Grahamstraat Vervangen CV ketels

501 Kruisbeek Schilderwerkzaamheden

505 Velsen Noord 1 Gevelherstel

513 Melklaan e.o. Schilderwerkzaamheden

601 Bickerlaan e.o. Dak- en schilderwerkzaamheden

603 Algemeen Keukens

603 Algemeen Riolering

802 Broerskamp Vervangen galerijhekken

803 Waterscheerling Schilderwerkzaamheden

804 Atelier Schilderwerkzaamheden

810 Botenwijk Schilderwerkzaamheden

815 Paxtonstraat Schilderwerkzaamheden

816 Floraronde Schilderwerkzaamheden

820 Hofstede Liftinstallatie, bel/intercom
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Reparatieverzoeken worden aangenomen door het 

Klant Contact Centrum. Dat doet een melding aan 

de technisch administratief medewerker. Die bepaalt 

vervolgens of het repartieverzoek door een van de 

eigen vaklieden kan worden opgelost, of door een van 

de vaste contractpartners die reparaties voor Velison 

Wonen uitvoeren. Als de oorzaak van de klacht niet 

helder is, wordt er een inspectie door een opzichter 

ingepland. 

Reparatieverzoeken 2014 2013*

Kosten reparatieverzoeken € 732.073 € 669.594

Aantal reparatieverzoeken 3.288 4.487

Gemiddelde kosten per 
reparatieverzoek

€ 223 € 149

Aantal reparatieverzoeken 
per VHE**

0,91 1,24

* Som/gemiddelde van de cijfers van AWV Eigen 

Haard en Kennemerhave in 2013

** Een getal van rond 1 is gebruikelijk

Het aantal klachten is behoorlijk afgenomen, terwijl de 

kosten per reparatieverzoek zijn toegenomen. 

Mutatieonderhoud is het onderhoud dat na een huur-

opzegging, moet worden uitgevoerd om een

woning zo snel mogelijk weer aan de door Velison 

Wonen vastgestelde kwaliteitseisen te laten voldoen, 

zodat de woning weer kan worden verhuurd. De 

werkzaamheden die daarvoor moeten worden uitge-

voerd kunnen variëren van alleen het nalopen van een 

aantal standaard servicepunten tot een ingrijpende 

woningrenovatie waarbij keuken, badkamer en toilet 

worden aangepakt en CV wordt geïnstalleerd. De 

mutaties waarbij de kosten lager liggen dan € 10.000 

worden uitgevoerd door vaste co-makers binnen 

raamafspraken. Zijn de kosten voor een mutatie hoger 

dan € 10.000 dan wordt de mutatie benaderd als 

een planmatig onderhoudsproject. Er wordt dan een 

bestek opgesteld en een aanbesteding gehouden.

Mutaties 2014 2013*

Kosten mutatieonderhoud € 451.514 € 284.527

Aantal mutaties 244 218

Gemiddelde kosten per 
mutatie

€ 1.850 € 1.305

Mutatiepercentage 6,9% 6,0%

* Som/gemiddelde van de cijfers van AWV Eigen 

Haard en Kennemerhave in 2013

In 2014 zijn er 244 mutaties geweest. Dat is aanzienlijk 

hoger dan de 218 mutaties in 2013. De kosten per 

mutatie zijn gestegen van € 1.305 per mutatie in 2013 

naar € 1.850 per mutatie in 2014. 

Asbest 
Velison Wonen is eigenaar van en beheert, verhuurt en 

verkoopt woningen waarvan een gedeelte is gebouwd 

vóór 1993. In die woningen kan asbest aanwezig zijn. 

Gelet op de risico’s van asbest en de gevoeligheid in 

de publiciteit bij incidenten heeft Velison Wonen in 

2014 een asbestbeleid vastgesteld. Daarin is vastgelegd 

dat Velison Wonen, binnen de geldende wetgeving, 

als doel heeft te voorkomen dat bewoners en (in- 

en externe) medewerkers blootgesteld worden aan 

losse en loskomende asbestvezels. Er is vastgelegd 

hoe Velison Wonen met verschillende situaties rond 

het voorkomen van asbest om zal gaan. Als er sprake 

is van losse asbestvezels wordt een woning direct 

gesaneerd. In het beleid is ook vastgelegd wanneer 

bewoners in hun huis kunnen blijven en wanneer 

tijdelijke huisvesting wordt gezocht en welke vergoe-

dingen daarmee gemoeid zijn. Bij een mutatie wordt 

(als er geen recente inventarisatie beschikbaar is) een 

asbestinventarisatie uitgevoerd. Indien nodig worden 

asbestbronnen gesaneerd. De nieuwe bewoner krijgt 

een geactualiseerde meterkaart, waarop staat waar in 

de woning nog asbest aanwezig is en hoe daar mee 

om te gaan. 

Om asbestsaneringen goed te kunnen volgen en op 

een gestructureerde manier uit te laten voeren is door 

de overheid het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) 

ingericht. De verwachting is, dat in de nabije toekomst 

werken in dit systeem bij asbestsaneringen verplicht 

wordt. Velison Wonen heeft hierop geanticipeerd door 

in 2014 de voorbereidingen te treffen zodat vanaf 

januari 2015 in het LAVS gewerkt kan worden.

Investeringen 
Velison Wonen heeft de kwaliteit van het bestaand 

bezit het afgelopen jaar verbeterd door te investeren 

in groot onderhoud/renovatie, het vervangen van 

open verbrandingstoestellen door gesloten exempla-

ren en het doorvoeren van noodzakelijke verbeterin-

gen bij mutaties. 

Groot onderhoud en renovatie in Duinwijk

In IJmuiden heeft Velison Wonen 118 grote eengezins- 

woningen met vier tot vijf kamers, gunstig gelegen aan 

een brede straat en uitermate geschikt voor gezinnen 

met jonge kinderen. In 2013 is Velison Wonen gestart 

met groot onderhoud/renovatie van het complex, met 
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als doel de woningen toekomstbestendig te maken 

en de energieprestatie te verbeteren. In 2014 is de 

tweede fase van het project bestaande uit 48 wonin-

gen uitgevoerd en is het project opgeleverd.

Met een investering van € 3.400.000 is de buiten-

kant van de woningen op een kwalitatief goed niveau 

gebracht en is geïnvesteerd in energiebesparende 

maatregelen waardoor het energielabel minimaal twee 

stappen is verbeterd. Door de ingrepen is de levens-

duur van de woningen verlengd. Voor het uitvoeren 

van de energiebesparende maatregelen is vooraf 

goedkeuring gevraagd aan de bewoners. De maatre-

gelen zijn voor een beperkt deel verrekend in de huur 

van de zittende huurders (€ 7 per maand). Er is voor 

gekozen de aanpassingen ín de woningen bij mutatie 

uit te voeren. In de projectbegroting was voor 96 

mutaties een bedrag begroot van € 2,4 miljoen. Deze 

mutaties hebben uiteraard niet allemaal tijdens het 

project plaatsgevonden. Tijdens het project hebben 18 

mutaties plaatsgevonden waarbij de werkzaamheden 

in de woning zijn uitgevoerd. De komende jaren zullen 

bij mutatie nog in 78 woningen werkzaamheden moe-

ten worden uitgevoerd, waarmee een bedrag gemoeid 

is van € 1.950.000 (€ 25.000 per mutatie). 

De belangrijkste werkzaamheden die zijn uitgevoerd 

zijn: daken vervangen en isoleren, voor- achter- en 

kopgevels herstellen, HR++ glas aanbrengen, schil-

derwerk, bergingen herstellen, legale aanbouwen 

isoleren. 

Van de 118 woningen worden er 20 (de woningen in 

de Poolsterstraat) bij mutatie verkocht. 

Aankoop Oud-IJmuiden - blok 10

In het stoere, rauwe en trotse Oud-IJmuiden, tussen 

het Noordzeekanaal en de grootse vissershaven van 

Nederland, wordt een oud bedrijventerrein getrans-

formeerd tot een mooie woonomgeving. De eerste 

delen zijn inmiddels, mede door Velison Wonen 

gerealiseerd. Velison Wonen heeft de afgelopen jaren 

148 woningen in drie complexen gerealiseerd en heeft 

daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de  

differentiatie van dit gebied door een mix aan wonin-

gen toe te voegen.

Met de turn key-aankoop van sociale huurwoningen 

in blok 10 draagt Velison Wonen bij aan de verdere 

ontwikkeling van Oud-IJmuiden. Het betreft wonin-

gen in het in aanbouw zijnde blok aan de Oranje- 

straat, gelegen aan het aan te leggen Thaliaplein 

tegenover het Thaliatheater. Het zijn sociale huur- 

woningen onder de DAEB grens van € 699 en  

vallen binnen het werkgebied van Velison Wonen.  

De start bouw van dit complex heeft plaatsgevonden 

in december 2014. 

De Molenweid

De gemeente Velsen en de woningcorporaties hebben 

onderzoek gedaan naar de woon- en zorgbehoefte 

van inwonenden van de gemeente Velsen. Uit dat 

onderzoek is gebleken dat in Velserbroek behoefte 

bestaat aan woonruimte voor ouderen met een 

intensieve zorgvraag die niet meer zelfstandig kun-

nen wonen. Velison Wonen en de gemeente Velsen 

hebben vastgesteld dat de locatie Molenweid aan de 

Aletta Jacobsstraat in Velserbroek een geschikte locatie 

is om in deze behoefte te voorzien.

Velison Wonen heeft met ouderenzorgorganisatie  

Zorgbalans een samenwerkingsovereenkomst 

getekend voor de ontwikkeling van een beschermde 

woonvoorziening voor kwetsbare ouderen. Het gaat 

om een woongebouw met drie verdiepingen op de 

locatie Molenweid. Op elke verdieping worden tien 

twee-kamerappartementen met een bruto vloerop-

pervlak variërend van 45 tot 50 m2 met gemeen-

schappelijke ruimten gerealiseerd. De huurprijs 

bedraagt € 550 per maand. Zorgbalans gaat de wonin-

gen huren van Velison Wonen. 

De stichtingskosten zijn begroot op € 4,8 miljoen 

incl. BTW. De geschatte bouwkosten bedragen € 2,75 

miljoen excl. BTW. 

Aanvulling op De Hofstede

De woonvoorziening gaat een aanvulling vormen op 

het bestaande Hofstedecomplex. In De Hofstede ver-

huurt Velison Wonen 140 zelfstandige woningen aan 

senioren. In De Hofstede zijn ook voorzieningen voor 

ontmoeting, ondersteuning en behandeling. Zo zijn 

Ontmoetingscentrum Polderstroom van Zorgbalans 

en het Gezondheidscentrum Velserbroek er onderge-

bracht.

Wijkgezondheidscentrum Velserbroek

De Hofstede en het daarin gelegen WGC (Wijkgezond- 

heidscentrum) zijn sinds de bouw in de jaren ‘90 aan 

elkaar verbonden. Het WGC heeft binnen Velserbroek 

als gezondheidscentrum en voor de bewoners van De 

Hofstede een essentiële functie. Het past binnen de 

strategie van Velison Wonen van wijkgericht werken 

en zorgt ervoor dat bewoners zo lang mogelijk in hun 

eigen wijk en huis kunnen blijven wonen. Het WGC 

wordt gehuurd door de stichting Wijkgezondheids-

centrum Velserbroek (SWV) en biedt plaats aan o.a. 

huisartsen, een fysiotherapeut en een apotheker.

Het WGC is maatschappelijk vastgoed en wordt 

gezien als niet-DAEB. Bij de bouw in de jaren ‘90 en 
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tot voor ruim een jaar geleden, behoorde het ontwik-

kelen en beheren van maatschappelijk vastgoed wel 

tot de kerntaak van de woningcorporatie.

Op dit moment is er geen sprake van het ontwikkelen  

en bouwen van maatschappelijk vastgoed door  

Velison Wonen. Investeren in het WGC is nodig om die 

locatie weer voor langere tijd te kunnen verhuren.

SWV heeft aangegeven onder de huidige condities 

niet bereid te zijn het huurcontract te verlengen. Met 

het WGC is ten gevolge van deze investering een 

verlenging van de huurovereenkomst voor 20 jaar 

overeengekomen.

Met de inbreiding van het WGC Velserbroek is een 

investering gemoeid van € 1,2 miljoen inclusief BTW. 

De	werkzaamheden	zijn	gestart	in	november	2014;	de	

doorlooptijd ervan is ruim zes maanden. 

Ontwikkellocatie voormalig KPN-terrein

Velison Wonen is eigenaar van een ontwikkellocatie 

in het centrum van IJmuiden, de KPN-locatie. Deze 

locatie ligt al jarenlang braak en is daarom een doorn 

in het oog van de gemeente Velsen en vele IJmui-

denaren. Het college van B&W heeft in het college-

akkoord aangegeven dat zij de ‘gaten’ in IJmuiden, 

waaronder de KPN-locatie, willen dichten. 

Met het college heeft Velison Wonen een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten voor een gezamenlijk 

haalbaarheidsonderzoek. Het gaat hierbij om de ont-

wikkeling van een supermarkt, enkele kleine winkels, 

een aanzienlijke hoeveelheid woningen, parkeergele-

genheid en bijbehorende openbare ruimte.

Velison Wonen werkt op dit punt nauw samen met het 

consortium Hoorne Vastgoed BV uit Uitgeest en HBB 

Ontwikkeling BV uit Heemstede. 

Uitgangspunten bij deze ontwikkeling zijn dat het 

consortium de grond afneemt van Velison Wonen en 

de ontwikkeling realiseert van de supermarkt en dat 

Velison Wonen turn key 50 woningen afneemt, waar-

van de meesten in het sociale huursegment vallen. 

Woningaanpassingen in het kader van de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

zorgt er onder meer voor dat mensen met beperkin-

gen door ouderdom of handicap of een chronisch 

psychisch probleem zelfstandig kunnen blijven wonen 

door deels de kosten te vergoeden voor aanpassingen 

in de woning. Het gaat dan om voorzieningen als: 

trapliften, douchezitjes, verhoogde toiletpotten, beu-

gels en elektrische oplaadpunten voor scootmobiels. 

In 2014 is door Velison Wonen voor ruim € 92.000 

aan dergelijke voorzieningen gerealiseerd. De kosten 

worden achteraf door de gemeente vergoed.

WMO 2014 2013

Aantal aanpassingen 59 64

Kosten aanpassingen € 92.057 € 58.328

Serviceabonnement 
Velison Wonen biedt de huurders een extra service 

aan voor een gedeelte van de reparaties/onderhoud 

waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Dit is het zoge-

heten serviceabonnement. Voor € 5 per maand zijn de 

huurders verzekerd van vakkundige reparaties. Als de 

bewoners een abonnement hebben, worden arbeids-

loonuren en voorrijkosten niet in rekening gebracht. 

Zij betalen wel de kosten van het gebruikte materiaal. 

In het eerste kwartaal van 2014 hadden 1551 huurders 

een	onderhoudsabonnement;	eind	2014	waren	dit	er	

1753.

Glasverzekering 
Bij glasschade biedt de glasverzekering van Velison 

Wonen uitkomst. Als de bewoner een glasverzekering 

heeft van Velison Wonen, dan maakt deze onderdeel 

uit van de huurovereenkomst. De verzekeringskosten 

worden in de maandelijkse huur verrekend. In alle 

nieuwe huurcontracten wordt de glasverzekering 

standaard aangeboden en opgenomen. De bewoners 

betalen maandelijks een klein bedrag aan premie. 

Boodschappendienst 
Buiten kantoortijden en in het weekeinde wordt er 

gebruik gemaakt van de Boodschappendienst Amster-

dam B.V. Het verhelpen van storingen op of aan de 

woningen die echt niet kunnen worden uitgesteld tot 

de volgende werkdag, worden via deze Boodschap-

pendienst opgedragen aan een externe wachtdienst-

medewerker. 

Vereniging van Eigenaren
Velison Wonen voert het beheer over tien Verenigin-

gen	van	Eigenaren;

	 •	 Het	Baken	 	

	 •	 Mercurius

	 •	 Bickerlaan

	 •	 Wulverderlaan

	 •	 Sterbastion

	 •	 De	Witte	Toren

	 •	 De	Voorwaarts

	 •	 Larikshof

	 •	 De	Vreede

	 •	 De	Vrijheit
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In acht van de VvE’s heeft Velison Wonen bezit. Velison 

Wonen voert de administratie en biedt technische 

ondersteuning. De afdeling Vastgoed is betrokken bij 

het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting 

en kan daarmee sturing aan het onderhoud van het 

complex geven. De activiteiten bij de twee verenigin-

gen waarin Velison Wonen geen bezit heeft, te weten 

de Larikshof en het Sterbastion, worden per 1 januari 

2015 beëindigd.

Er is € 113.213 betaald aan bijdrage onderhoud aan de 

Verenigingen van Eigenaren (begroot € 107.000).
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Financiële resultaten en risico- 
management

Om het beleid te kunnen uitvoeren is het 

belangrijk dat Velison Wonen financieel 

gezond is. Zo kunnen wij blijven investeren in 

ons bezit en kunnen wij onze maatschappe-

lijke prestaties realiseren.

Ontwikkelingen
Woningwet

Op 5 juli 2012 is de herziene Woningwet aangenomen  

door de Tweede Kamer. De Minister is met een 

Novelle gekomen, waarmee de maatregelen van het 

regeerakkoord verwerkt zijn in de herziene Woning-

wet. De wet is in maart 2015 behandeld in de Eerste 

Kamer en op 1 juli 2015 zal de nieuwe Woningwet 

in werking treden. De nieuwe Woningwet bevat veel 

veranderingen ten opzichte van de huidige. Diverse 

maatregelen zullen in de komende maanden nog ver-

der uitgewerkt moeten worden en dit maakt het voor 

de corporaties lastig om voor te sorteren. Het tijds-

pad om alle maatregelen door te voeren biedt weinig 

ruimte voor uitstel. De Minister wil uiterlijk 1 januari 

2017 de wet operationeel hebben.

Het werkterrein van de corporaties zal sterk beperkt 

worden tot alleen DAEB activiteiten: sociale huur-

woningen, maatschappelijk vastgoed en (beperkte) 

leefbaarheidstaken.

De eisen voor niet-DAEB activiteiten worden strenger. 

DAEB en niet-DAEB activiteiten zullen administratief of 

juridisch gescheiden worden en de financiering van de 

activiteiten zal veranderen. 

Bij het samenvoegen van het bezit van Kennemerhave  

en AWV Eigen Haard heeft Velison Wonen waar 

mogelijk geanticipeerd op de toekomstige eisen van 

de administratieve scheiding van DAEB en niet-DAEB 

bezit. Binnen de indeling van de complexen is onder-

scheid gemaakt tussen DAEB en niet-DAEB bezit. Om 

de gescheiden administratieve vastlegging te onder-

steunen is software aangeschaft.

Betalingsverkeer (Sepa/Iban)

Vanaf 1 februari 2014 is het gebruik van Sepa verplicht. 

Er zijn nieuwe standaarden in het betalingsverkeer 

voor het rekeningnummer, incasso’s en overschrijvin-

gen, dit om er voor te zorgen dat de eurobetalingen 

op dezelfde manier plaatsvinden. Velison Wonen heeft 

diverse aanpassingen gedaan in haar administratie en 

software aangeschaft om het betalingsverkeer admi-

nistratief te verwerken. De invoering van Sepa is goed 

verlopen. Een keer is het incasseren van de huren op 

de gewenste datum niet gelukt.

Velison Wonen maakt gebruik van nieuwe bankreke-

ningnummers. De oude bankrekeningnummers van 

Kennemerhave en AWV Eigen Haard zijn in de loop 

van 2014 opgezegd. De Bank Nederlandse Gemeente 

(BNG) is de huisbankier van Velison Wonen.

Fusie
In 2013 hebben AWV Eigen Haard en Kennemerhave 

hun laatste jaarverslag gepresenteerd. Voor de infor-

matieverstrekking aan het Ministerie moest worden 

volstaan met één rapportage. In de verantwoording 

van het verslagjaar 2013 is uitgegaan van één corpora-

tie (Velison Wonen).

In 2014 zijn beide administraties samengevoegd, de 

implementatie heeft vooral in het eerste kwartaal voor 

extra werkdruk op de afdeling Financiën gezorgd. 

7 

Onze financiële positie 
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Financieel beleid
De hoofddoelstelling is investeren in en het in stand 

houden van bestaand bezit en het op langere termijn 

kunnen leveren van afgesproken maatschappelijke 

prestaties. Voor de financiële continuïteit van Velison 

Wonen is het van belang dat aan de financiële verplich- 

tingen op korte en lange termijn kan worden voldaan.

Leningen en borgingsplafond
In 2014 maakt het Waarborgfonds Sociale Woning-

bouw (WSW) gebruik van nieuwe systematiek om de 

borging- en investeringsruimte vast te stellen. Het 

borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde 

leningen dat een corporatie op enig moment in het 

betreffende kalenderjaar mag hebben bij het WSW. 

Het borgingsplafond wordt vastgesteld op basis van 

financieringsbehoefte, zoals blijkt uit de investerings-

prognose en herfinancieringsprognose voor de jaren 

2014-2016. Ook de risicobeoordeling weegt mee bij 

de vaststelling van het borgingsplafond.

Voor 2014 is het borgingsplafond vastgesteld op  

€ 112.000.000 voor 2015 op € 107.430.000 en voor 

2016 € 105.039.000.

Het bedrag aan uitstaande leningen bedraagt per  

31 december 2014 circa € 117.042.000. Dit heeft 

als consequentie dat Velison Wonen geen nieuwe, 

geborgde leningen kan aantrekken. Vooralsnog moet 

Velison Wonen de komende jaren leningen aflossen 

en zullen de investeringen uit het surplus aan liquide 

middelen moeten worden gefinancierd. Voor de 

komende jaren vergen de geplande investeringen en 

uitgaven geen nieuwe leningen. Mocht er toch finan-

ciering van nieuwe projecten nodig zijn en wordt het 

borgingsplafond daardoor overschreden, dan bestaat 

de mogelijkheid om een verzoek bij het WSW in te 

dienen om de nieuwe leningen te borgen.

Oordeelbrief Ministerie van Wonen 
en Rijksdienst

Het Ministerie van Wonen en Rijksdienst stuurt jaarlijks 

aan	de	corporaties	de	zogenaamde	oordeelbrief;	

hierin zijn oordelen en signaleringen opgenomen over 

de volgende twee gebieden:

	 •	 de	financiële	positie	van	de	corporatie;

	 •	 de	mate	waarin	wet-	en	regelgeving	is	nageleefd.

Beoordeling financiële positie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) beoordeelt 

sinds 2013 de corporaties integraal. De beoordeling 

richt zich op het kwalitatief en kwantitatief duiden van 

risico’s en de interventies om deze risico’s te verklei-

nen of te voorkomen. 

Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector  

(BBSH) beoordeelt het CFV jaarlijks de financiële 

continuïteit van de corporatie. Op basis van de inge-

diende prognosegegevens 2014-2018 , de dVi 2013 

en aanvullende informatie heeft het CFV risicogericht 

onderzoek gedaan op een zestal toezichtterreinen die 

van invloed kunnen zijn op de financiële continuïteit. 

Het CFV heeft de resultaten 2013 van Kennemerhave 

en AWV Eigen Haard samen beoordeeld.

Deze zes toezichtterreinen zijn:

	 •	 kwaliteit	financiële	informatie;

	 •	 behoud	maatschappelijk	gebonden	vermogen;

	 •	 financieel	risicobeheer;

	 •	 liquiditeit;

	 •	 solvabiliteit;

	 •	 draagkracht	vermogen.

Het onderzoek van het CFV op de zes toezichtter-

reinen vindt plaats aan de hand van signalen en heeft 

niet tot opmerkingen, nader onderzoek of tot het 

doen van interventies geleid.

Beoordeling rechtmatigheid

Ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving 

heeft de Minister op basis van de beoordeelde stukken 

het onderstaande opgemerkt.

Uit de verantwoordingstukken zou blijken dat de 

accountant de juistheid en volledigheid van onze 

opgave inzake de toewijzingsgegevens niet heeft kun-

nen vaststellen. In het Assurance rapport leek sprake 

van een oordeelonthouding voor alle woningtoe-

wijzingen. Maar de accountant heeft geconstateerd 

dat slechts voor een viertal woningtoewijzingen de 

volledigheid en juistheid niet is vastgesteld. Deze 

toewijzingen zijn verantwoord binnen het toegestane 

percentage van 10%. Velison Wonen moet 90% van 

haar vrijgekomen woningen toewijzen aan de doel-

groep, bij 10% van de woningtoewijzingen mag zij 

hiervan afwijken. Hiermee voldoet Velison Wonen aan 

de staatssteunregeling. Op de oordeelbrief van  

17 december jl. heeft Velison Wonen gereageerd en met  

de gegeven toelichting beschouwt de inspectie van 

Bouwen, Wonen en Ruimte de kwestie als afgedaan.

Uit de verantwoordingsstukken blijkt verder dat de 

regelgeving voor het vervreemden van woongelegen-

heden niet volledig is nageleefd. Bij de verkoop van 

woningen betreft dit de geldigheidsduur van de taxa-

tierapporten. Sommige taxatierapporten waren ouder 

dan zes maanden.
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Sinds 1 oktober 2013 is de geldigheidstermijn verkort 

van een jaar naar zes maanden. Bij de verkoop van de 

woningen is verzuimd een nieuw taxatierapport aan te 

vragen. In 2014 is de verkoopprocedure aangepast en 

eind 2014 is een nieuwe verkoopmodule aangeschaft 

om dergelijke afwijkingen ten opzichte van de regel-

geving in de toekomst te voorkomen.

In 2013 is het Logeerhuis (voormalig Kennemerhave) 

verkocht. Voor de verkoop van de woning aan de 

Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg (SIG) 

had op voorhand toestemming gevraagd moeten 

worden aan het Ministerie. Bij de accountantscontrole 

van 2013 is dit gesignaleerd en Velison Wonen heeft 

achteraf in 2014 toestemming gevraagd en gekre-

gen. Na het geven van een toelichting beschouwt 

de inspectie van Bouwen, Wonen en Ruimte ook dit 

onderdeel als afgedaan.

Uit de verantwoordingstukken over 2013 wordt 

opgemaakt dat er geen functionarissen werkzaam 

zijn (geweest) die de maximale bezoldigingsnorm 

en/of maximale ontslagvergoeding in 2013 hebben 

overschreden. De accountant heeft een goedkeurend 

oordeel afgegeven over de toepassing van de Wet 

Normering Topinkomens (WNT).

Treasury

Het treasurybeleid van Velison Wonen is erop gericht 

om blijvende toegang tot de financiële markten te 

waarborgen en om de beschikbaarheid over vol-

doende financiële middelen zeker te stellen. Velison 

Wonen bewerkstelligt dit door te blijven voldoen aan 

de gestelde eisen van de geldgevers en sectorinstitu-

ten. De primaire taak is het beheren en beheersen van 

de financiële posities die voortvloeien uit de normale 

bedrijfsactiviteiten. In 2014 heeft Velison Wonen een 

nieuw treasurystatuut opgesteld.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vragen 

periodiek gegevens op over de derivatenportefeuille. 

Velison Wonen heeft in 2014 geen (embedded) deriva-

ten in haar bezit. Velison Wonen conformeert zich aan 

de geldende richtlijnen voor derivaten van het WSW. 

Ratio’s

Solvabiliteit 2014 2013

Eigen vermogen (EV)  
(x 1000)

44.887 38.051

Totaal vermogen (x 1000) 173.006 175.415

Solvabiliteit EV/TV 25,93 21,69

Een minimale norm van 15% op basis van historische 

kostprijs is wenselijk. De solvabiliteit is door het posi-

tieve resultaat ten opzichte van 2013 gestegen.

Liquiditeit/current ratio

De liquiditeitspositie dient zodanig te zijn dat steeds 

kan worden voldaan aan de betalingsverplichtingen 

op korte termijn (werkkapitaal). De verhouding tussen 

de vlottende middelen en kortlopende schulden is de 

current ratio. Idealiter dient deze zich rond de 1% te 

bevinden.

Current ratio 2014 2013

Vlottende middelen  
(x 1000)

11.911 13.528

Kortlopende schulden  
(x 1000)

9.725 12.246

Werkkapitaal (x 1000) 2.186 1.282

Current ratio (%) 1,23 1,10

Resultaat 2014 na belasting

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering komt voor 

vennootschapsbelasting uit op een bedrag van 

€ 6.834.980 positief. Dit betekent ten opzichte van 

2013 een vermindering van € 7.190.426. Het resul-

taat van 2014 is ten gunste van het eigen vermogen 

gebracht.

Overige

Batige saldi komen ten goede aan werkzaamheden 

voor de volkshuisvesting.

Velison Wonen heeft geen verbindingen en biedt geen 

financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen.

 

Begroting versus realisatie 2014
In 2014 is een winst gemaakt van € 6.834.980. In de 

begroting voor 2014 is rekening gehouden met een 

positief resultaat van € 4.521.000 De belangrijkste 

oorzaken van de verschillen zijn verkopen, afschrij-

vingen personeelslasten, onderhoudslasten, overige 

bedrijfslasten en financiële baten en lasten.

Verkopen € 1.960.000 (voordelig)

Afschrijvingen € 43.000 (voordelig) 

Personeelslasten € 141.000 (nadelig)

Lasten onderhoud € 810.000 (voordelig)

Overige bedrijfslasten € 194.000 (nadelig)

Financiële baten en 
lasten

€ 165.000 (nadelig)
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Verkopen

In de begroting is uitgegaan van dertig te verkopen 

woningen vanuit het bestaande bezit. In 2014 zijn er 

47 woningen en 12 garages verkocht. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen vallen lager uit dan begroot van-

wege het hogere aantal verkochte woningen.

Personeelslasten

De post personeelslasten bestaat uit de posten salaris-

sen, sociale lasten en pensioenlasten. In 2014 zijn de 

lasten hoger uitgevallen dan begroot, door vervanging 

tijdens ziekte, hogere premie ziektekostenverzekering 

en éénmalige lasten.

Lasten onderhoud

De onderschrijding komt door lagere kosten van 

de reparatieverzoeken en door lagere lasten in het 

planmatig onderhoud. De lagere lasten in het plan-

matig onderhoud kunnen verklaard worden door een 

positief aanbestedingsresultaat en het gedeeltelijk niet 

uitvoeren van de gehele begroting.

Overige bedrijfslasten

Dit betreft een samengestelde post. Het algehele 

beeld van de overige bedrijfslasten laat het beeld 

zien dat de lasten conform begroting 2014 zijn. De 

posten overige algemene kosten, ICT en advieskosten 

veroorzaken hoofdzakelijk de overschrijding. In 2014 

is extra software aangeschaft en geïmplementeerd 

om aan de gegevensopvraag te kunnen voldoen. 

Begin 2014 is ervoor gekozen om het klantinforma-

tiesysteem te verbeteren. Hier is in de begroting voor 

2014 geen rekening mee gehouden. De advieskosten 

geven een overschrijding vanwege incidentele lasten 

zoals juridische ondersteuning en ondersteuning bij 

de bezwaarschriften voor de aanslagen van de WOZ-

beschikkingen.

Financiële baten en lasten

In 2014 zijn minder renteopbrengsten ontvangen dan 

begroot. De lage rentestand was hier debet aan. Mede 

door de lage rentestand is er geen rente toegerekend 

aan de projecten.

Risicomanagement
Het bestuur is verantwoordelijk voor het risico-

management. Het risicomanagement moet in de 

governancestructuur van de corporatie geborgd zijn. 

Stakeholders (overheid, externe toezichthouders, de 

maatschappij) hebben steeds hogere verwachtingen in 

een werkomgeving, die door wet- en regelgeving van 

de overheid complexer wordt. Gezocht moet wor-

den naar de balans tussen het te nemen risico en het 

rendement.

Woningmarktrisico

Hieronder vallen risico’s als huurderving wegens leeg-

stand, verhuurbaarheid en huurprijsontwikkeling. 

Het huidige woningaanbod sluit voldoende aan op de 

vraag. De huurmarktontwikkelingen worden nauw-

gezet gevolgd door de afdeling Wonen. De interne 

procedures om de leegstand bij verhuringen tot een 

minimum te beperken zijn aangescherpt.

Financieel risico

Renteontwikkelingen zijn van invloed op het resultaat, 

het rendement en de waarde van het onroerend goed. 

Het treasurybeleid ligt vast in het door de directie vast- 

gestelde en door de Raad van Commissarissen goedge- 

keurde treasurystatuut. Uitvoering van het beleid con-

form het statuut vindt plaats op de afdeling Financiën. 

(Her)financieringsrisico

Hieronder wordt verstaan het risico dat financiering 

niet of slechts tegen ongunstige voorwaarden kan 

worden aangetrokken dan wel verlengd. Het risico 

wordt beperkt door het hanteren van solide vermo-

gensverhoudingen, de beschikbare borgingsruimte 

(WSW) en het onderhouden van relaties met banken. 

De nieuwe beleidsregels beperken de mogelijkheden 

om gemengd te investeren. WSW maakt onderscheid 

tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten. Indien er niet 

te borgen projecten gefinancierd dienen te worden, 

zal dit inhouden dat leningen tegen een hoger rente- 

percentage zullen moeten worden aangetrokken. 

Niet-DAEB activiteiten kunnen niet meer met WSW-

borging gefinancierd kunnen worden. 

Rapporteringsrisico

Het gaat hierbij voornamelijk om de mogelijke risico’s 

van een niet betrouwbare informatievoorziening in 

geval van een ontoereikend stelsel van administratieve 

organisatie en interne beheersing. Ter beperking van 

deze mogelijke risico’s maakt Velison Wonen gebruik 

van de volgende beheersingsinstrumenten:

	 •	 directieverslagen,	kwartaalrapportages	en	overige	

rapportages;

	 •	 functie-	en	taakomschrijvingen;	

	 •	 procesbeschrijvingen;

	 •	 integriteitscode	en	klokkenluidersregeling;

	 •	 treasury	jaarplan;

	 •	 bevoegdhedenoverzicht	met	grenzen	voor	

opdrachtverstrekkingen en mandateringen.

Projectrisico

Per project wordt er een risico-analyse gemaakt, dat 

tijdens de voortgang van het project actueel gehouden  
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wordt. Rapportage over de voortgang van de projec-

ten vindt plaats in de kwartaalrapportages en is een 

vast agendapunt in de vergaderingen van het manage-

mentteam.

Onderhoudsrisico

Technische staat van de gebouwen:

Hieronder vallen risico’s als het geheel of gedeeltelijk 

teniet gaan van gebouwen en het risico van verborgen 

gebreken. Al het onroerend goed is verzekerd via de 

opstalverzekering. Terrorisme is door verzekeraars 

uitgesloten.

Jaarlijks wordt de meerjarenprognose (MJOP) aange-

past op basis van de beoordeling van de technische 

staat van de portefeuille.

Overige processen

Hieronder wordt verstaan de risico’s die voortvloeien 

uit het feit dat een bedrijf een samenwerkingsverband 

met mensen is, waarbij feilbaarheid en kwetsbaarheid 

van mensen in processen niet uitgesloten kunnen 

worden. Medewerkers krijgen de kans om zich op 

hun vakgebied voortdurend bij te scholen en om in 

het werk de vinger goed aan de pols te houden en te 

leren van fouten. Velison Wonen stimuleert een open 

cultuur waarbij men elkaar kan aanspreken op risico’s, 

elkaar alert houdt en kan ondersteunen in verbetering 

van de werkprocessen. Opmerkingen en klachten van 

klanten en andere belanghebbenden worden gebruikt 

om de dienstverlening te verbeteren.

Continuïteit

Er is een actief ziekteverzuimbeleid. Door organisatie-

aanpassingen is de kwaliteit van de functies verbeterd 

en moet de kwetsbaarheid voor de organisatie door 

uitval van medewerkers afnemen. 

Functiescheiding

Er is een passende administratieve organisatie, waarin 

interne controle is verankerd. Er is een strikte scheiding 

tussen uitvoering, registratie en betaling. Betalingen 

worden te allen tijde door twee bevoegde functiona-

rissen ondertekend.

Informatiesysteem

Dit risico bestaat uit ontoereikende beschikbaarheid  

en betrouwbaarheid van het informatiesysteem. 

Van de databestanden wordt dagelijks (zowel bij het 

NCCW als de applicaties in eigen beheer) een back-up 

gemaakt. 

Nakomingsrisico huurders

Dit risico wordt gevormd door de huurbetaling en de 

verhaalsmogelijkheden van schade aan het gehuurde. 

De afdeling Financiën rapporteert middels debiteuren- 

overzichten waarin oplopende betalingsachterstan- 

den worden gesignaleerd. Wij hanteren een sociaal 

incassobeleid met huisuitzetting als uiterst middel.

Nakomingsrisico leveranciers

Wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, vormt 

de nakoming van afspraken door de wederpartij een 

risico. Het streven is gericht op bestendige relaties 

met leveranciers, waardoor het risico op niet deug-

delijke nakoming wordt verkleind. Inkoop- en aanbe-

stedingsbeleid, opgeleverd werk en facturen worden 

nauwlettend gecontroleerd. Jaarlijks worden de 

huisaannemers geëvalueerd. 

Waardeontwikkeling vastgoed

Een dalende waarde van het vastgoed heeft een nega-

tieve invloed op de vermogenspositie. De waardering 

van de portefeuille voor het sociale vastgoed wordt 

uitgevoerd op basis van de bedrijfswaarde bij de jaar-

rekening. Het commerciële bezit wordt gewaardeerd 

tegen marktwaarde in verhuurde staat.

Fiscale risico’s

Alle afdelingen volgen, onder andere via Aedes, de 

(voorgestelde) wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Regelmatig wordt hierbij een adviseur ingeschakeld. 

De Aedes- en CAO-helpdesk worden ook regelmatig 

geraadpleegd. Voor de toetsing van de heffing van de 

vennootschapsbelasting wordt gebruik gemaakt van 

een fiscalist.

Wet- en regelgeving

Governance risico

Good Governance is het goed besturen van de orga-

nisatie. Velison Wonen onderschrijft de Governance 

Code van woningcorporaties en heeft de Code op de 

website staan.
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Velison Wonen is in 2014 uitsluitend werkzaam 

geweest op het gebied van de volkshuisvesting, 

conform artikel 11 van het BBSH. Velison Wonen heeft 

zich gehouden aan de Aedes Code. De jaarstukken 

zijn opgesteld in overeenstemming met de Gover-

nance Code.

P.H.M. van Ling

directeur-bestuurder Velison Wonen

8
Verklaring van het 

bestuur
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Inleiding
De laatste jaren is er veel aandacht in de politiek en in 

de media voor huisvesting in het algemeen en in het 

bijzonder voor wat er zich zoal afspeelt in de sector 

volkshuisvesting. Dit gold zeker in 2014: met name de 

parlementaire enquête trok veel publiciteit. Tientallen 

bestuurders, toezichthouders en politici werden door 

de commissie Van Vliet gehoord, veelal live te volgen 

via televisie of radio. De aanleiding die de Tweede 

Kamer deed besluiten tot deze enquête was het debat 

over de zogenaamde Vestia-affaire. Eerdere mis-

standen bij onder meer Rochdale, Woonbron, WSG, 

Rentree en Servatius hadden de sector grote schade 

toegebracht, materieel en immaterieel. De maat was 

vol, zo oordeelde onze volksvertegenwoordiging 

terecht. De commissie publiceerde eind oktober haar 

rapport ‘Ver van huis’ met haar bevindingen en deed 

een fors aantal aanbevelingen, die goeddeels zullen 

worden opgevolgd. Vooral de verbeteringen op het 

punt van het bewerkstelligen van een cultuuromslag,  

het hard aanpakken van fraude en zelfverrijking, 

alsmede het (verder) professionaliseren van intern 

toezicht en bestuur, snijden hout. Het aanstellen van 

meer externe toezichthouders zou een nog grotere 

werklast en meer bureaucratie met zich mee kunnen 

brengen. 

Bestuur en RvC van Velison Wonen nemen de aan-

bevelingen ter harte en zullen op de beperkte schaal 

waarop onze corporatie opereert, een bijdrage leveren 

aan het verbeteren van het imago van de sector.  

Tegelijkertijd realiseert Velison Wonen zich terdege dat 

de werklast voor een kleine corporatie al enorm is en 

bescheidenheid ons past.

 

Aan het begin van 2014 heeft de Raad besloten 

afscheid te nemen van de heer Mastenbroek en met 

een eenhoofdig bestuur te gaan werken. Dit heeft 

voor een kleine corporatie als Velison Wonen wel voor 

enige extra druk op werkzaamheden gezorgd en heeft 

tot een herverdeling van taken geleid.

Voor Velison Wonen was dit het eerste jaar dat er als 

fusie-organisatie werd gewerkt aan de voortzetting 

van haar plannen om in Velsen gestalte te geven aan 

een duurzaam volkshuisvestelijk beleid. Er is veel goed 

werk verzet, management en medewerkers hebben 

zich eensgezind ingespannen voor de overeengeko-

men doelstellingen. Er is veel bereikt en de meeste 

doelstellingen uit het (meerjaren)beleidsplan zijn 

behaald. Dat stemt tot enige tevredenheid, hoewel er 

nog een grote opdracht in het verschiet ligt en vele 

processen nader moeten worden aangescherpt.

Goedkeuring jaarrekening
De RvC heeft kennis genomen van het verslag van 

het bestuur en de directie over het boekjaar 2014. De 

opgemaakte jaarrekening en jaarverslag 2014 zijn door 

BDO Audit & Assurance BV gecontroleerd en van een 

goedkeurende verklaring voorzien. De RvC keurt de 

jaarrekening goed, nadat hij kennis heeft genomen 

van het accountantsrapport 2014 en de bevindingen 

met de accountant heeft besproken. De bovenge-

noemde jaarstukken en het accountantsrapport geven 

een getrouw beeld van de activiteiten en inspanningen 

van Velison Wonen.

Profiel en samenstelling RvC
Voor het profiel van de Raad van Commissarissen 

verwijzen wij naar de website. Het profiel is gedurende 

het verslagjaar niet gewijzigd.

Per 28 februari 2014 is, na een externe werving en een  

procedure die is begeleid door het bureau Public Spirit, 

mevrouw M. Hagen-Tervoort benoemd als vijfde com-

missaris op voordracht van de Huurdersraad. De RvC 

heeft deze procedure samen met de Huurdersraad 

9 
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doorlopen in nauw overleg en in goede harmonie.  

De RvC wil hierover nadrukkelijk zijn waardering uit-

spreken. 

Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar 

benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. 

Het rooster van aftreden is als volgt:

april 2016: R.J.P. Jansen (niet herbenoembaar)

april 2017: J.M. Staatsen (niet herbenoembaar)

september 2017: M.M.A.E. Heemskerk (niet herbe-

noembaar) 

september 2017: J. Stellingsma (niet herbenoembaar) 

februari 2018: M.A.E. Hagen-Tervoort.

Deskundigheid en nevenfuncties
Drs. J. Stellingsma, M.Phil., geboren 13 december 

1956. Voorzitter van de Raad van Commissarissen 

en lid van de Auditcommissie. Aftredend in 2017. 

Beroep: lid van de Raad van Bestuur Simac Techniek 

NV. Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van 

Commissarissen en lid van de Auditcommissie van 

woningcorporatie	Wooncompagnie;	voorzitter	Raad	

van Toezicht en lid van de Remuneratiecommissie van 

zorginstelling	Omring;	voorzitter	Raad	van	Toezicht	

Longfonds	(voorheen	Astmafonds);	lid	van	de	Remu-

neratiecommissie . 

Dr. M.M.A.E. Heemskerk, geboren 16 april 1977. Lid van 

de Raad van Commissarissen en lid van de Remune-

ratiecommissie. Aftredend in 2017. Beroep: zelfstandig 

organisatieadviseur en interim manager, partner bij 

Board in Balance (BV in oprichting). Geen relevante 

nevenfuncties. 

Drs. R.J.P. Jansen, geboren 16 februari 1957. Lid van de 

Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit-

commissie. Benoemd op voordracht van de Huurders-

raad van Velison Wonen. Aftredend in 2016. Beroep: 

organisatie- en bestuursadviseur, zelfstandig gevestigd 

en geassocieerd met Twynstra Gudde Adviseurs en 

Managers. Relevante nevenfuncties: lid van de Raad 

van	Commissarissen	Stichting	wonenCentraal;	vice-

voorzitter	Stichting	Greenpeace	Nederland;	trustee	in	

de Council van Greenpeace International (Stichting 

Greenpeace	Council);	co-voorzitter	van	de	commissie	

Competition van ICC Nederland (International Cham-

ber of Commerce). 

Drs. J.M. Staatsen, geboren 21 oktober 1947. Vice-

voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van 

de Remuneratiecommissie. Aftredend in 2017. Beroep: 

burgemeester van Voorschoten. Relevante neven-

functie: Voorzitter van de Raad van Toezicht van Pieter 

van Foreest.

Ir. M.A.E. Hagen-Tervoort MSM, geboren 1 februari 

1961. Lid van de Raad van Commissarissen. Benoemd 

op voordracht van de Huurdersraad van Velison 

Wonen. Aftredend in 2018. Beroep: bestuurder van 

zorgorganisatie QuaRijn. Relevante nevenfuncties: lid 

Raad van Toezicht Gezondheidscentrum Schalkwijk en 

lid Werkveldcommissie masteropleiding begeleidings-

kunde, transfergroep Rotterdam. 

De RvC meent met zijn samenstelling een evenwich-

tig profiel te hebben en een goede mix van kennis, 

kwaliteiten en eigenschappen. Aan de ene kant is 

er sprake van relatief veel bestuurlijke en ambtelijke 

ervaring, anderzijds van deskundigheid op het gebied 

van volkshuisvesting, bedrijfseconomie, fiscaliteit 

en organisatorische expertise. De samenstelling 

van de RvC voldoet aan de statutaire bepalingen en 

aan bovengemeld profiel. In 2014 heeft de RvC een 

interne zelfevaluatie gehouden. Hieruit is naar voren 

gekomen dat de huidige samenstelling en werkwijze 

tot adequaat toezicht heeft geleid bij de woning- 

corporatie. De leerpunten zijn vastgelegd en zullen 

bij een volgende evaluatie op hun voortgang worden 

getoetst. De samenwerking met de bestuurder verliep 

gedurende het jaar prima. 

Integriteit
Integriteit is een belangrijk thema voor de RvC. Hoe-

wel zich tot op heden geen situaties hebben voorge-

daan waarbij de integriteit in het geding was, verdient 

het onderwerp als thema een plaats op de jaaragenda 

van het overleg tussen de RvC en de bestuurder en 

in het eigen overleg van de RvC. Met ingang van 2011 

was integriteit een jaarlijks terugkerend thema bij (de 

rechtsvoorgangers van) Velison Wonen.

Noch uit externe contacten noch uit interne con-

tacten is in 2014 op enigerlei wijze iets gebleken van 

schending van de integriteitscode zoals die door de 

RvC als leidraad wordt gehanteerd. De criteria van de 

Governance Code Woningcorporaties zijn in principe 

richtinggevend. 

Geen van de leden van de RvC heeft een andere 

nevenfunctie in het werkgebied van Velison Wonen, 

de onafhankelijkheid van elk van de leden is niet in het 

geding en er spelen geen tegenstrijdige belangen. Bij 

accountantscontrole wordt de kwetsbaarheid van de 

organisatie voor integriteitsinbreuken meegewogen. 

Reglement van de RvC
De RvC functioneert onder een reglement voor de Raad 

van Commissarissen dat is geactualiseerd bij de fusie 

van de beide rechtsvoorgangers per 1 januari 2014.
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Toezicht en werkzaamheden
Vanuit de in de statuten, het reglement en de Gover-

nance Code opgedragen taken, heeft de RvC in het 

verslagjaar onder meer de volgende werkzaamheden 

verricht:

	 •	 goedkeuring	volkshuisvestingsverslag,	jaarverslag	

en	jaarrekening	2013;

	 •	 goedkeuring	huurbeleid	2013/2014;

	 •	 goedkeuring	begroting	2014;	beoordeling	

rapportages kwartaalinformatie en periodieke 

management	informatie;

	 •	 toezien	op	opvolging	aanbevelingen	Manage-

mentletter	accountant;

	 •	 bespreking	van	de	plannen	voor	de	KPN-locatie	

De Molenweid, uitbreiding Wijkgezondheidscen-

trum	Velserbroek;

	 •	 gespreksverslagen	over	ontwikkelingen	van	

lopende	projecten;

	 •	 kennisname	van	bestuursbesluiten	en	medede-

lingen	van	de	bestuurder;

	 •	 bespreking	continuïteitsoordeel	CFV;

	 •	 continueren	zelfevaluatie	RvC;

	 •	 bespreking	van	tal	van	onderwerpen	van	strate-

gische en beleidsmatige aard met de bestuurder.

Vergaderingen
	 •	 In	2014	hebben	er	zes	plenaire	RvC-vergade-

ringen	plaatsgevonden;	bij	vijf	hiervan	was	de	

bestuurder aanwezig.

	 •	 Er	is	een	keer	vergaderd	met	de	ondernemings-

raad en een keer met de Huurdersraad. 

	 •	 Bij	een	vergadering	was	de	accountant	aanwe-

zig, waarbij onder meer over het jaarverslag, 

de jaarrekening en het accountantsoordeel is 

gesproken.

	 •	 Van	alle	besprekingen	van	de	RvC	met	de	

bestuurder is een verslag opgesteld.

	 •	 Er	hebben	meerdere	RvC-vergaderingen	plaats-

gevonden over specifieke onderwerpen. 

	 •	 Er	heeft	ook	een	themavergadering	plaatsgevonden.	

	 •	 Verder	hebben	leden	van	de	RvC	buiten	de	

vergaderingen om over specifieke onderwerpen 

gesproken met de bestuurder. 

	 •	 Leden	van	de	RvC	hebben	de	jaarvergadering	

van het bestuur van de Huurdersraad en haar 

leden bijgewoond.

	 •	 Diverse	leden	van	de	RvC	hebben	bijeenkomsten	

bijgewoond van de Vereniging van Toezichthou-

ders in Woningcorporaties (VTW).

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie, die in 2014 bestond uit de 

RvC-leden Heemskerk en Staatsen, heeft zich in 2014 

met name bezig gehouden met activiteiten in het 

kader van de beoordeling van de bestuurder, de heer 

P. van Ling.

Begin 2014 zijn mede daartoe met de bestuurder de 

prestatie-afspraken voor dat jaar in concept gefor-

muleerd. Na bespreking in de RvC zijn ze vervolgens 

formeel vastgesteld. De commissie heeft eind 2014 

bezien, of en in welke mate de afgesproken prestaties 

zijn gerealiseerd. De commissie heeft haar oordeel 

voorgelegd aan de RvC. Dat heeft geleid tot een 

concept-beoordeling, die de commissie op 19 januari 

2015 heeft besproken met de bestuurder. Namens de 

RvC heeft de commissie de bestuurder meegedeeld 

tevreden te zijn over de gerealiseerde prestaties en 

over - in meer algemene zin - zijn functioneren als 

bestuurder. Binnenkort zullen de commissie en de 

bestuurder in overleg treden over de prestatie-afspra-

ken 2015.

Beloning directeur-bestuurder

Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd  

op de Wet Normering Topinkomen (WNT). De 

bestuurder ontvangt een vast salaris. Er zijn geen 

auto’s aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte 

reiskosten worden aan de hand van het werkelijk 

gemaakte aantal kilometers gedeclareerd conform de 

afspraken in de CAO-Woondiensten. De directeur-

bestuurder ontvangt een maandelijkse onkostenver-

goeding en heeft een dienstverband van 34 uur per 

week. 

Jaar
Totaal 

inkomen

Belastbare 
vergoe- 
dingen

Pensioen-
lasten

Totaal

2014 94.524 4.681 21.076 120.281

In het kader van de permanente educatie heeft de 

directeur-bestuurder het afgelopen jaar ledenbij-

eenkomsten en congressen bijgewoond van Aedes, 

bijeenkomsten van het NVBW en diverse seminars. 

Ook maakt de bestuurder deel uit van management 

follow-up groep van Aedes en heeft in dat kader deel-

genomen aan twee bijeenkomsten van ruim ander-

halve dag. 

Auditcommissie
Vanaf 1 januari 2014 kent de RvC van Velison Wonen 

een auditcommissie. De voorzitter van deze commissie  

is de heer Jansen en de heer Stellingsma is lid. De com- 

missie kwam twee keer bijeen en werd daarbij onder-

steund door de manager Financiën en de controller 

van Velison Wonen. Gesproken werd over onder meer 

de interne financiële en managementrapportages, de 

externe verslaglegging, de accountantscontrole en de 
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Managementletter, de werking van de interne risico-

beheersings- en -controlesystemen, de concept- 

begroting 2015, de meerjarenbegroting, treasury-

aangelegenheden en de uitwerking van een nieuw 

controleplan.

Besluitvorming
De RvC hanteert het consensusmodel bij het nemen 

van besluiten. Genomen besluiten zijn in de verslagen 

vastgelegd.

Beloningsstructuur en kosten van 
de RvC

Voor de beloning van de leden en de voorzitter van de 

RvC houdt de RvC de beloningscode van de VTW aan. 

De totale kosten van de RvC bedroegen in 2014  

€ 48.226 waarvan € 41.676 honoreringskosten.

Naast de vergoedingen die volgens genoemde  

beloningscode werden vastgesteld, zijn geen extra 

vergoedingen ontvangen. Alle leden van de RvC zijn 

lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woning-

bouwcorporaties. Meerdere voorlichtingsdagen en 

cursussen van de VTW zijn door de leden bijgewoond.

Tot slot
De RvC dankt de directeur-bestuurder voor de pret-

tige en productieve wijze van samenwerken in het 

afgelopen jaar. De RvC dankt het managementteam, 

de ondernemingsraad, de Huurdersraad en alle mede-

werkers voor hun inzet en flexibiliteit en wenst allen 

binnen Velison Wonen veel succes voor het komende 

jaar. 

Raad van Commissarissen Velison Wonen,

De heer J. Stellingsma (voorzitter)

Mevrouw M.M.A.E. Heemskerk

Mevrouw M.A.E. Hagen

De heer R.J.P Jansen

De heer J.M. Staatsen

IJmuiden, 1 juni 2015
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De Raad van Commissarissen spreekt een positief 

oordeel uit over het gevoerde beleid in 2014 en de

uitvoering daarvan. Dank is verschuldigd aan de 

medewerkers. Het resultaat van hun inspanningen

heeft mede geleid tot het behalen van de gestelde 

doelen.

Namens de Raad van Commissarissen,

J. Stellingsma, voorzitter

10 

Oordeel 
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De Raad van Commissarissen van de Stichting Velison 

Wonen verklaart dat hij door het bestuur van Velison 

Wonen is geïnformeerd over de wijze waarop in het 

jaar 2014 een volkshuisvestingsverslag is opgesteld. 

Voorts verklaart de Raad dat hij in zijn vergadering van 

1 juni 2015 heeft gesproken over de verantwoording 

van de activiteiten van Velison Wonen zoals deze in 

2014 zijn uitgevoerd en vastgelegd in het volkshuis-

vestingsverslag.

De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering 

van 1 juni 2015 tevens een oordeel gevormd over de 

jaarrekening van Velison Wonen over 2014. Hierbij zijn 

het accountantsrapport (toegelicht door de accoun-

tant) en de reactie daarop van de directeur-bestuurder 

betrokken. Geconstateerd is dat de accountant een 

goedkeurende verklaring bij de jaarrekening gaat 

afgeven.

Op grond van de verstrekte informatie en eigen bevin-

dingen heeft de Raad van Commissarissen van

Velison Wonen de jaarrekening van Velison Wonen en 

het Volkshuisvestingsverslag over 2014

goedgekeurd en verleent hij de directeur-bestuurder 

décharge.

De Raad van Commissarissen,

De heer J. Stellingsma (voorzitter)

Mevrouw M.M.A.E. Heemskerk

Mevrouw M.A.E. Hagen

De heer R.J.P Jansen

De heer J.M. Staatsen

Verklaring van de 
Raad van Commissarissen 

van Stichting Velison Wonen 

11 
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BALANS (na voorgestelde resultaatbestemming)

12

Jaarrekening 2014

ACTIVA Ref 31-12-2014 31-12-2013

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 129.507.256 133.144.457

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.2 2.900.910 51.213

(On-)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.3 3.409.294 3.499.716

135.817.460 136.695.386

Vastgoedbeleggingen 2

Commercieel vastgoed in exploitatie 2.1 17.720.468 16.956.853

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.2 7.186.370 7.768.190

24.906.838 24.725.043

Financiële vaste activa 3

Andere deelnemingen 3.1 0 1.000

Leningen u/g 3.2 271.000 271.000

Te vorderen BWS-subsidies 3.3 99.749 194.542

370.749 466.542

Som der vaste activa 161.095.047 161.886.971

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor de verkoop 4.1 342.418 342.946

Overige voorraden 4.2 0 2.181.284

342.418 2.524.230

Vorderingen 5

Huurdebiteuren 5.1 358.349 224.665

Gemeenten 5.2 0 3.792

Overige vorderingen 5.3 299.029 333.345

Overlopende activa 5.4 114.966 30.202

772.344 592.004

Liquide middelen 6 10.796.545 10.412.018

Som der vlottende activa 11.911.307 13.528.252

TOTAAL ACTIVA 173.006.354 175.415.223
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PASSIVA Ref 31-12-2014 31-12-2013

EIGEN VERMOGEN 7

Overige reserves 7.1 38.051.724 24.026.318

Resultaat boekjaar 7.2 6.834.980 14.025.406

Totaal eigen vermogen 44.886.704 38.051.724

VOORZIENINGEN 8

Reservering jubileumuitkeringen 8.1 89.700 44.800

Reservering loopbaanontwikkeling 8.2 101.000 61.800

Voorziening verlieslatend huurcontract 8.3 87.000 62.193

Totaal voorzieningen 277.700 168.793

LANGLOPENDE SCHULDEN 9

Schulden/leningen overheid 9.1 5.411.903 6.070.089

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.2 105.570.049 111.097.071

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht 9.3 7.099.884 7.746.105

Overige schulden 9.4 34.963 35.327

Totaal langlopende schulden 118.116.799 124.948.592

KORTLOPENDE SCHULDEN 10

Schulden aan kredietinstellingen 10.1 6.060.037 7.047.454

Schulden aan leveranciers 10.2 899.903 2.369.267

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.3 250.795 203.005

Schulden ter zake van pensioenen 10.4 51.450 35.822

Overige schulden 10.5 290.002 349.717

Overlopende passiva 10.6 2.172.964 2.240.849

Totaal kortlopende schulden 9.725.151 12.246.114

TOTAAL PASSIVA 173.006.354 175.415.223
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WINST- EN VERLIESREKENING (categoriaal)

 Ref 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 11 22.586.837 21.714.702

Opbrengsten servicecontracten 12 485.048 471.273

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 13 5.407.427 5.034.449

Overige bedrijfsopbrengsten 14 38.647 43.018

28.517.959 27.263.442

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoed-
portefeuille

15 4.651.380 5.474.766

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 
en vastgoedportefeuille

16 0 -8.095.288

Erfpacht 17 10.363 51.587

Lonen en salarissen 18 1.724.015 1.692.000

Sociale lasten 19 334.864 312.247

Pensioenlasten 20 337.782 355.239

Onderhoudslasten 21 3.668.260 4.025.513

Leefbaarheid 22 122.838 126.511

Lasten servicecontracten 23 430.799 422.540

Overige bedrijfslasten 24 5.694.873 4.153.977

16.975.174 8.519.092

Bedrijfsresultaat 11.542.785 18.744.350

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder 
voorwaarden

-289.890 0

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder 
voorwaarden

246.281 0

Financiële baten en lasten 25

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 
en van effecten

25.1 4.760 8.334

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25.2 46.392 308.743

Rentelasten en soortgelijke kosten 25.3 -4.715.348 -5.039.561

Saldo financiële baten en lasten -4.664.196 -4.722.484

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 6.834.980 14.021.866

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 26 0 -3.540

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 6.834.980 14.025.406
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Toelichting op de waarderingsgrondslagen

Balanswaardering
Grondslagen algemeen

De jaarrekening 2014 heeft betrekking op de periode  

1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en is 

gebaseerd op de geldende Richtlijn voor de Jaarver-

slaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen volkshuisves-

ting’ (aangepast 2005). Op 31 januari 2011 heeft de 

Raad voor de Jaarverslaggeving in RJ-uiting 2001-2 

de herziene Richtlijn 645 gepubliceerd, die van kracht 

is voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 

2012. Alle bedragen luiden in euro’s tenzij anders 

vermeld.

De waardering van de activa en de passiva en de 

bepaling van het resultaat berusten op de grondslag 

van nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 

waarop zij betrekking hebben.

Activiteiten

Stichting Velison Wonen is een stichting met de status 

van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’ .

Zij heeft specifieke toelating in de gemeente Velsen  

en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit 

de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huur-

sector. De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is 

IJmuiden. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de 

exploitatie en ontwikkeling van woningen in de sociale 

huursector.

Splitsing van de vastgoedportefeuille in sociaal en 

commercieel vastgoed

Sociaal vastgoed betreft de woningen in exploitatie 

met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens 

€ 699,48 (2013 € 681,02), het maatschappelijk vast-

goed en het overige sociaal vastgoed.

Binnen de herziene richtlijn wordt ten behoeve van de 

waardering onderscheid gemaakt tussen vastgoed dat 

als bedrijfsmiddel wordt ingezet en vastgoed dat als 

belegging wordt aangemerkt.

Velison Wonen heeft haar bezit deels aangemerkt als 

sociaal vastgoed en deels als commercieel vastgoed. 

Het commerciële vastgoed is een beperkt gedeelte 

van de totale vastgoedportefeuille en wordt gewaar-

deerd tegen historische kostprijs. 

Regelgeving

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen 

volkshuisvesting moet voldoen aan de eisen zoals 

geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huur- 

sector. In dit besluit wordt in principe BW2 Titel 9 

voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen 

van specifieke aard. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

de richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving en 

in het bijzonder de RJ 645.

Vaste activa
Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met 

een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maat-

schappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. 

De huurgrens is een algemeen huurprijsniveau dat 

jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.  

Per 1 juli 2013 bedraagt deze grens € 699,48 (2013:  

€ 681,02).

Onder maatschappelijk vastgoed wordt bedrijfsonroe-

rend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke orga-

nisaties verstaan (waaronder zorg-, welzijn, onder-

wijs-, en culturele instellingen en dienstverleners) en 

tevens is vermeld in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 betreffende staats-

steun voor toegelaten instellingen.

Velison Wonen kwalificeert haar sociaal vastgoed als 

bedrijfsmiddel.

De woningen met de daarbij behorende installaties, 

garages en aanpassingen zijn gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 

afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte 

economische levensduur, danwel lagere bedrijfs-

waarde. Tevens wordt hierbij de rente tijdens de bouw 

op	vreemd	vermogen;	de	direct	toerekenbare,	kosten,	

geactiveerd. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 

waarde van de geprognotiseerde kasstromen uit 

hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten 

en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 

resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt 

rekening gehouden met de voorgenomen bestem-

ming van het bezit. Jaarlijks vindt toetsing plaats 

van de boekwaarde en de reële waarde. De toetsing 

geschiedt op PMC-niveau. De complexindeling is 

gebaseerd op beheerkenmerken en locatie en komt 

overeen met de administratieve indeling. Van duur-

zaamheid is sprake wanneer de verwachte reële 

waarde gedurende een periode van tenminste vijf jaar 

lager is dan de boekwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling

Deze betreffen de nog niet in exploitatie genomen 

onroerende goederen en zijn opgenomen tegen 

nominale waarde van de aangegane investerings-
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verplichtingen, inclusief rente vreemd vermogen 

tijdens de bouw en een dekking van gemaakte kosten. 

Afschrijving vindt plaats nadat de complexen in exploi-

tatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaf-

waarde verminderd met de lineair berekende afschrij-

vingen bepaald op basis van de verwachte economi-

sche levensduur.

De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn respectieve-

lijk voor:

Verbouwing kantoor  20 jaar lineair

Kantoorinventaris en  

automatiseringsapparatuur   5 jaar lineair

Vervoermiddelen     5 jaar lineair 

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploita-

tie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het 

bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 

vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De 

huurtoeslaggrens bedroeg per 1 juli 2014 € 699.48  

( per 1 juli 2013 € 681.02). 

Commercieel vastgoed in exploitatie

De woningen met de daarbij behorende installaties, 

garages en aanpassingen zijn gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met 

afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte 

economische levensduur, danwel lagere bedrijfs-

waarde. Tevens wordt hierbij de rente tijdens de bouw 

op	vreemd	vermogen;	de	direct	toerekenbare,	kosten,	

geactiveerd. 

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en 

de marktwaarde. De toetsing geschiedt op complexni-

veau. De complexindeling is gebaseerd op beheerken-

merken en locatie en komt overeen met de adminis-

tratieve indeling. Van duurzaamheid is sprake wanneer 

de verwachte reële waarde gedurende een periode 

van tenminste vijf jaar lager is dan de boekwaarde. 

Ook bij commercieel vastgoed in exploitatie wordt de 

PMC gehanteerd.

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 

waarde van het saldo van de kasstromen die zijn ver-

bonden met de verwachte toekomstige inkomsten en 

uitgaven over de geschatte resterende economische 

levensduur.

De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op de vol-

gende uitgangspunten:

	 •	 Jaarlijkse	huurverhogingen	vanaf	2015:	2%,	

2016-2018:	2,75%	daarna	2,0%;

	 •	 Huurverhoging	2014:	2,5	%	(voorgaand	jaar	

3,5%);	 	 	 	

	 •	 Huurderving	2015:1,154%,	2016	ev.	1%	(voor-

gaand	jaar	1%);

	 •	 Harmonisaties	worden	doorgerekend;	voor	

maximaal	5	jaar;

	 •	 Jaarlijkse	stijging	van	de	variabele	lasten	en	

onderhoudslasten 2015: 2%, 2016: 2,13%, 2017: 

2,39%, 2018: 2,57%, 2019 ev: 3%. (voorgaand jaar 

3,0%);

	 •	 Een	rekenrente	van	5,25%	(voorgaand	jaar:	

5,25%);

	 •	 Restwaarde	per	grondgebonden	woning	 

€ 20.570 en voor gestapelde bouw € 16.335. 

Voor sloop- en verhuiskosten wordt € 11.500 per 

woning	gerekend;

	 •	 Er	is	gerekend	met	60	te	verkopen	woningen	

gedurende eerste 5 jaar (2015: 20, 2016: 15, 

2017: 15, 2018: 5 en 2019: 5).

Exploitatielasten

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend 

aan de begroting 2015 en meerjarenbegroting  

2015-2019. De exploitatielasten bestaan uit de vol-

gende elementen:

	 •	 Directe	exploitatielasten,	onder	meer	belastingen	

en	verzekeringspremies;

	 •	 Indirecte	exploitatielasten,	die	betrekking	hebben	

op het sociaal vastgoed. Deze kosten bestaan 

onder meer uit algemene kosten, beleid, auto-

matisering;

	 •	 Heffingen	van	overheidswege	die	gekoppeld	zijn	

aan het sociaal vastgoed in exploitatie, zijn  

conform de wens van het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) en de accountant 

ingerekend	tot	einde	levensduur;

	 •	 De	saneringheffing	wordt	conform	de	richtlijnen	

niet ingerekend in de bedrijfswaarde, omdat 

wordt verondersteld dat deze heffing niet vast-

goed gerelateerd is.

Levensduur

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van 

de resterende levensduur zijn:

	 •	 Bij	de	geschatte	resterende	economische	

levensduur wordt rekening gehouden met 

marktomstandigheden, het kwaliteitsbeleid 

van de corporatie en de feitelijke staat van het 

onderhoud. De levensduur vormt de basis voor 

de	looptijd	van	de	verwachte	kasstromen;

	 •	 Jaarlijks	wordt	vastgesteld	of	aanpassing	van	de	

levensduurinschatting	noodzakelijk	is;

	 •	 Bij	sociale	huurwoningen	wordt	van	een	 



53

economische levensduur van 50 jaar uitgegaan 

met een minimale levensduur van 15 jaar en als 

uitgangspunt dat er geen sloopbesluiten zijn 

genomen;

	 •	 Er	staan	de	komende	15	jaren	geen	grootscha-

lige sloopactiviteiten gepland die van invloed 

kunnen zijn op de bedrijfswaarde.

De bedrijfswaarde voor sociaal (€ 189,2 miljoen) en 

commercieel vastgoed (€ 31,7 miljoen) bedraagt voor 

2014 € 220,9 miljoen (2013 € 208,9 miljoen). 

Hierbij is rekening gehouden met maximalisatie van 

de opbrengsten en planmatig onderhoud volgens de 

meerjarenonderhoudsplanning. Eventuele ingrepen 

naar aanleiding van het strategisch beleidsplan zijn 

hierin verwerkt. 

Sinds 2013 worden complexen geclusterd in Product 

Markt Combinaties (PMC). Bij de fusie per 1 januari 

2014 is voor de beide fusiepartners dezelfde indeling 

gehanteerd. Deze indeling is gebaseerd op basis van 

het uitgangspunt van vastgoedsturing, zoals vastge-

legd in het oorspronkelijke Strategisch Voorraadbeleid 

van de fusiepartners. 

De PMC-indeling is bepaald op basis van een inde-

ling naar wijken. Voor de bepaling van bijzondere 

waardeverminderingen en terugnames van bijzondere 

waardeverminderingen op basis van het verschil tus-

sen de bedrijfswaarde en boekwaarde van een PMC 

in de jaarrekening 2014, is gebruik gemaakt van deze 

PMC-indeling Hiermee wordt voldaan aan het crite-

rium duurzaamheid.

Indeling in kasstroomgenererende eenheden

De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in 

overeenstemming met het Strategisch Voorraadbeleid 

van Velison Wonen. De indeling van het Strategisch 

Voorraadbeleid is gebaseerd op de indeling in vier 

wijken (IJmuiden, Santpoort-Noord, Velsen-Noord en 

Velserbroek). 

Marktwaarde 

Volgens RJ 231.507 en 508 (courante marktprijs= 

marktwaarde) is de realiseerbare waarde voor het 

commercieel vastgoed de actuele waarde. Op basis 

hiervan is de marktwaarde van het commercieel vast-

goed € 32,9 miljoen.

De bedrijfspanden waar commerciële activiteiten 

plaatsvinden, zijn in 2014 getaxeerd door een onaf-

hankelijk taxateur. Dit betreft panden waarin een 

wijkcentrum, fysiotherapie, apotheek en diverse huis-

artsen zijn gevestigd. Deze vier panden zijn begin 2013 

getaxeerd op marktwaarde in verhuurde staat voor  

€ 4.682.500 totaal. Na evaluatie met de taxateur begin 

2014 was het gerechtvaardigd om die waarden in 2013 

met 3% te laten dalen in verband met marktontwikke-

lingen in 2013. In 2015 is dit wederom gebeurd en nu 

bedraagt de waardedaling 0,5% in 2014 ten opzichte 

van 2013 (beide malen op basis van een analyse van 

DTZ Zadelhoff). De marktwaarde van deze panden 

bedraagt eind 2014 € 4.519.315.

Voor de garages en bergruimten is ten behoeve van 

de jaarrekening van 2012 gebleken dat de geschatte 

marktwaarde, op basis van de gerealiseerde verkoop-

prijzen, 21% lager lagen dan de WOZ-waarden (peilda-

tum 1-1-2012). De waarde van deze garages bedroeg 

in 2013 € 247.705. Gecorrigeerd voor de waardedaling 

van 0,5% in 2014, en de toevoeging van een in 2013 

niet opgenomen berging, bedraagt de marktwaarde 

van deze garages en bergruimtes € 248.966 (21 stuks).

Op 31 december 2014 zijn er 182 woningen met een 

huur hoger dan € 699,48 per maand (de huurtoeslag-

grens). Gezien de omvang is besloten deze woningen 

te laten taxeren door een onafhankelijk taxateur.

De opdracht tot taxatie is verstrekt ten behoeve van 

een balanswaardering.

Voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht zijn 

de uitgangspunten van de taxatie, in overleg met  

Velison Wonen vastgesteld.

De taxaties zijn uitgevoerd in overeenstemming met 

de regels en voorschriften conform de International 

Valuation Standards Council (IVSC). De IVSC publiceert 

de International Valuation Standards, waarin interna-

tionaal aanvaarde taxatieprincipes, -procedures en 

-definities zijn vastgelegd. In de waardering is uitge-

gaan van de meest gepubliceerde editie (IVS 2013). 

Deze taxatie is uitgevoerd in overeenstemming met de 

verplichte regels en voorschriften in de RICS Taxatie 

standaarden (RICS Red Book), laatste uitgave (2014), 

zoals voorgeschreven door de Royal Institution of 

Chartered Surveyors. De taxateur is ter zake profes-

sioneel gekwalificeerd zoals bedoeld in PS 2.3 van 

deze standaarden. Deze taxatie is een onafhankelijk en 

objectief waardeoordeel (PS 2.4).

Deze taxatie is uitgevoerd op basis van de 28 aanbe-

velingen van het Platform Taxateurs en Accountants 

(PTA).

Basis van de waarde

Onder de marktwaarde wordt verstaan: het geschatte 

bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige 

koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke 

marketing in een zakelijke transactie zou worden 

overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de 

partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder 

dwang zouden hebben gehandeld.
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Voor woningcomplexen blijft het uitgangspunt markt-

waarde, maar luidt de richtlijn om uit te gaan van de 

waarde op basis van complexgewijze verkoop aan een 

derde waarmee wordt bedoeld: de hoogste prijs welke 

een marktpartij zou willen geven waarbij de effecten 

van individuele verkoop van de woningen (uitpond-

waarde) worden meegenomen. 

Er kan daar mee worden uitgegaan van een uitpond 

scenario, waarin afhankelijk van de mutatiegraad,  

huizenprijsontwikkeling, rente en verkoopmogelijk- 

heden aan zittende huurders het tempo van de te 

realiseren vermogenswinsten wordt bepaald. Of er kan 

worden uitgegaan van een doorexploitatie scenario, 

waarin afhankelijk van de mutatiegraad, markthuur-

ontwikkeling en rente de huuropbrengsten zo maxi-

maal mogelijk worden verhoogd. 

Waarderingsmethodiek

De marktwaarde in verhuurde staat op basis van com-

plexgewijze verkoop aan een derde wordt bepaald 

door een discounted-cash-flow-methode. Hierbij 

worden alle toekomstige te verwachten inkomsten en 

uitgaven contant gemaakt naar de waardepeildatum. 

Rekening is onder meer gehouden met huurwaarde-

ontwikkeling, inflatie en eindwaarde. De discontovoet 

wordt geschat op basis van het rendement op Lang-

lopende staatsobligaties, verhoogd met een risicopre-

mie die afhankelijk is van de mate van beleggingsrisico 

van de onroerende zaak zelf. 

Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante 

Waarde berekening (NCW), ook wel Discounted Cash 

Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een peri-

ode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouw-

baar worden geschat en dat deze aan de hand van 

een disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar 

het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald 

na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zoge-

naamde exit yield).

Vergelijkingsmethode

De marktwaarde, ontruimd, vrij van huur en/of 

gebruik, wordt bepaald door vergelijking van aanbod 

en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke objec-

ten (comparatieve methode) en stoelt op beoordeling 

van de markt, de locatie en de onroerende zaak zelf 

en is gebaseerd onder meer op marktomstandigheden 

(vraag en aanbod), economische omstandigheden 

(rente, inflatie, enz.), locatie (omgeving, bereikbaar-

heid, infrastructuur, voorzieningen en ontwikkelingen) 

en kwaliteit van het object (bouwaard, kwaliteit, staat 

van onderhoud en gebruiksmogelijkheden). 

Uitgangspunt

Een uitgangspunt betreft een veronderstelling die voor 

waar wordt gehouden. Dit betreffen feiten, voorwaarden  

of situaties die van invloed zijn op de taxatie. Een 

bijzonder uitgangspunt betreft een uitgangspunt dat 

ofwel veronderstelt dat de taxatie is gebaseerd op fei-

ten die wezenlijk verschillen van de feiten die bestaan 

op de taxatiedatum of waarvan redelijkerwijs niet kan 

worden verwacht dat een kandidaat-koper het zou 

hanteren op de taxatiedatum. 

In de waardering is rekening gehouden met de 

volgende bijzondere uitgangspunten of speciale 

opdracht zoals overeengekomen met opdrachtgever 

(VPS 4.3 en 4.5): Er zijn geen bijzondere uitgangspun-

ten van toepassing. 

De kosten zijn afgeleid van de Vastgoed Exploitatie- 

wijzer (VEX) en geven daarmee de kosten weer die 

noodzakelijk zijn om het object in stand te houden 

tegen marktconforme beheerkosten. VEX normen 

worden gedifferentieerd naar type vastgoed en ouder-

dom van het object. 

Bezichtiging 

Deze waardering is mede tot stand gekomen na 

externe bezichtiging van de objecten, rekening hou-

dend met stand en ligging, omgeving, marktsituatie, 

bestemming, ouderdom, afmetingen, kwaliteit en 

functionaliteit, alsmede alle overige waardebepalende 

factoren (VPS 2), één en ander ter verkrijging van een 

representatief beeld.

Opleiding

De waardering is in alle gevallen mede uitgevoerd en/

of samengesteld door professionele taxateurs die zijn 

gecertificeerd door Stichting VastgoedCert te Rotter-

dam. Onze taxateurs voldoen tevens aan de gedrags-

regels van Stichting VastgoedCert conform ISO 17024, 

de NVM erecode artikel 5 en/of het VRS van de RICS.

Onderbouwing gehanteerde referenties

Het getaxeerde betreffen eensgezinswoningen (niet-

DAEB) welke deel uitmakende van een groter complex 

(DAEB en niet-DAEB). Voor de inschatting van de 

leegwaarde is aansluiting gezocht bij transacties van 

zover mogelijk direct vergelijkbare woningen welke in 

de nabije omgeving gelegen zijn. Gelet op het relatief 

beperkte voorzieningen niveau van de woningen is 

de leegwaarde aan de onderzijde van de bandbreedte 

ingeschaald. 

Voor de inschatting van de markthuur is aansluiting 

gezocht bij de door Velison Wonen aangeleverde 

overzichtslijst waarin vermeld de huidige vraaghuren 

bij vrijkomen van de woningen. 

Ten aanzien van de beleggingsreferenties is aansluiting 

gezocht bij de meest recente transacties van relatief 

grotere complexen. Opgemerkt dient te worden dat 

dit over het algemeen qua aantallen grotere com-
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plexen zijn en er vaak ook nog geen uitponding heeft 

plaatsgevonden. Eén op één benchmark met beleg-

gingsreferenties is dan vaak ook niet mogelijk. Gelet 

op de, versnipperde, samenstelling van het getaxeerde 

is aansluiting gezocht bij de bovenkant van de band-

breedte.

De eindwaarde geeft aan in welke mate het vastgoed 

onderhevig is aan veroudering en welke potentie het 

bezit heeft aan het einde van de 15-jarige exploitatie-

periode. 

Veroudering is grofweg in drie typen te onderscheiden: 

(1)	locatieveroudering;	

(2)	economische	/	markttechnische	veroudering;	

(3) technische veroudering. 

Veroudering komt tot uiting in de rendementseis (exit 

yield) die een belegger heeft als hij het bezit aan het 

einde van de 15-jaars periode wil (ver)kopen. Er wordt 

dus meer rendement gevraagd dan in jaar 1 van de 

exploitatieperiode. Uitgangspunt is dan ook dat het 

Bruto Aanvangs Rendement lager ligt dan de exit 

yield. Het tweede uitgangspunt is gerelateerd aan de 

potentie van een object aan het einde van de 15-jarige 

exploitatieperiode. Hierbij zijn de mate waarin uitpon-

ding van het object heeft plaats gevonden, de bouw-

periode en de locatie van invloed.

Verhuurbaarheid / verkoopbaarheid / courantheid

De verhuurbaarheid wordt ingeschat als goed mede 

gelet op de kwaliteit, uitstraling locatie en de lokale 

marktomstandigheden. Verkoopmogelijkheden (indi-

vidueel) worden ingeschat als goed, echter zijn de 

huidige financieringsmogelijkheden van de potentiële 

kopers een beperking in het te realiseren prijsniveau. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een 

derde zijn verkocht (VOV) onder de regeling Koop- 

garant, waarvoor Velison Wonen een terugkoopplicht 

kent, zijn aangemerkt als financieringstransactie. De 

betreffende onroerende zaken zijn gewaardeerd tegen 

actuele waarde, zijnde met de koper overeengekomen 

contractprijs bij eerste waardering en de marktwaarde 

bepaald conform de contractwaarden bij latere waar-

dering. Bij eerste waardering is sprake van herclas-

sificatie van de onroerende zaken, zodat de herwaar-

dering naar actuele waarde rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden verwerkt, tenzij sprake is van eerder 

genomen waardeverminderingen.

Voor de regeling overeengekomen overdrachts-

waarde wordt aan de creditzijde van de balans een 

terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoop-

verplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op actuele 

waarde van de verplichting, rekening houdend met de 

contractvoorwaarden.

Financiële vaste activa 

Te vorderen BWS-subsidies

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit 

Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen, 

wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethou-

ders beschikbaar gestelde bedragen. De uitbetalings-

termijn is afhankelijk gesteld van de disconterings-

voet en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie 

maximaal 16 jaar.

Te ontvangen vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nomi-

nale waarde. De maximale looptijd van de overige 

vorderingen bedraagt naar verwachting een jaar.

Vlottende activa
Voorraad te verkopen woningen

Dit betreft vastgoed bestemd voor verkoop (te koop 

staande woningen per 31 december). De woningen 

zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toe-

passing met bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Op de post huurdebiteuren is een voorziening 

voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 

De voorziening wordt bepaald op basis van een 

statische benadering: Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen debiteuren worden direct voorzien. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 

internetspaarrekeningen met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. De liquide middelen staan tenzij 

anders vermeld ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva
Egalisatierekening subsidies

De subsidies vallend onder het Besluit Woninggebon-

den Subsidies worden verantwoord in het jaar van 

ontstaan. De bijdragen worden jaarlijks ten gunste van 

het resultaat gebracht, conform de uitbetalingstermijn. 

Jaarlijks wordt rente toegevoegd.

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele inves- 

teringen nieuwbouw worden als bijzondere waarde- 

verandering in mindering gebracht op de boekwaarde 

van het complex waartoe de investeringen gaan 
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behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen 

de boekwaarde van het betreffende complex over-

treffen, wordt voor dit meerdere een voorziening 

gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit 

verband verstaan de netto contante waarde van alle 

investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te 

rekenen ontvangsten.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare 

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt 

die kunnen worden gekwalificeerd als intern geforma-

liseerd en extern gecommuniceerd. Hiervan is sprake 

wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan 

naar huurders, gemeenten en overige stakeholders 

aangaande verplichtingen betreffende toekomstige 

herstructureringen en toekomstige nieuwbouw- 

projecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan 

het besluitvormingsproces van de corporatie rondom 

projectontwikkeling en herstructurering. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de  

formalisering van de definitieve ontwerpfase en afge-

leid het aanvragen van de bouwvergunning hebben 

plaatsgevonden.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening hou-

dend met agio of disagio en onder aftrek van trans-

actiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boek-

waarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt 

samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig 

bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd 

van de schulden in de winst- en verliesrekening wordt 

verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar van 

de langlopende schulden is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.

Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden

In het kader van de verkoop van woningen onder 

voorwaarden (VOV) heeft AWV Eigen Haard een 

terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van 

de ontwikkeling van de waarde van de betreffende 

onroerende zaken in het economische verkeer. De 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

Indien de verwachting is dat de terugkoop binnen 

één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de 

kortlopende schulden verantwoord. 

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aan-

gegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 

nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien 

dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke 

oninbaarheid in mindering gebracht. De maximale 

looptijd bedraagt naar verwachting een jaar.

Resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de 

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 

transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 

zijn	gerealiseerd;	verliezen	reeds	zodra	zij	voorzien-

baar zijn.

Huren

Deze opbrengsten betreffen de netto huren (exclusief 

vergoedingen voor levering van zaken en diensten) in 

het boekjaar na aftrek van huurderving leegstand en 

oninbaarheid. De kosten voor oninbaarheid worden 

met ingang van 2013 gepresenteerd onder de huurop-

brengsten, daar waar zij in voorgaand boekjaar werden 

gepresenteerd onder de post overige bedrijfslasten.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege 

gebonden aan een maximum. In 2014 bedroeg dit 

maximumpercentage 4,0% (2,5% reguliere verhoging 

en 1,5% extra huurverhoging) voor huishoudens met 

een inkomen tot € 34.085.

Voor huishoudens met een inkomen tussen  

€ 34.085 - € 43.602 is een maximale huurstijging per  

1 juli 2014 van inflatie en 4,5% toegestaan.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.602 

is per 1 juli 2014 een maximale huurstijging van inflatie 

en 4% toegestaan, te weten 6,5%.

Overheidsbijdragen

Onder deze post zijn de volgende elementen opge-

nomen:

	 •	 vrijval	uit	de	egalisatierekening	rijksbijdragen;	

	 •	 overige	overheidsbijdragen.

Verkoop onroerende zaken

De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo 

van de behaalde verkoopopbrengst minus de boek-

waarde (bestaand bezit). Winsten worden verantwoord 

op het moment van levering (passeren transportakte). 

Resultaten voortvloeiend uit verkopen koopgarant 

worden onder deze post verantwoord.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden 

gebaseerd op basis van verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 
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lineaire methode op basis van de geschatte economi-

sche levensduur. Op grond wordt niet afgeschreven. 

Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening 

gehouden.

Overige waardeverandering materiële vaste activa

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben  

betrekking op de afboeking uit hoofde van een lagere 

bedrijfswaarde ten opzichte van de historische kost-

prijs.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers.

Wet normering topinkomens (WNT)

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) 

heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels 

toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels 

toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aan-

passingswet WNT, als normenkader bij het opmaken 

van deze jaarrekening gehanteerd. Eerder genoemd 

wetsvoorstel mag op grond van de mededeling van de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

van 12 februari 2014 worden toegepast als ware de 

wettekst reeds in werking getreden.
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Toelichting balans
1 Materiële vaste activa

 2014 2013

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 129.507.256 133.144.457

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.900.910 51.213

1.3 (On-)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.409.294 3.499.716

135.817.460 136.695.386

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

 
Woningen en 

woongebouwen 

Onroerende 
zaken niet 

zijnde woningen
Totaal

Stand per 1 januari 2014

Aanschafwaarde 168.444.772 2.501.732 170.946.504

Cumulatieve afschrijvingen -37.377.086 -424.961 -37.802.047

Boekwaarden 131.067.686 2.076.771 133.144.457

Mutaties 

Investeringen 2.789.441 0 2.789.441

Afschrijvingen -3.963.174 -45.493 -4.008.667

Verkocht -829.046 0 -829.046

Naar nieuwe verkoopvoorraad -81.055 0 -81.055

Herclassificatie/herkwalificatie -1.200.822 -307.052 -1.507.874

Totaal mutaties -3.284.656 -352.545 -3.637.201

Stand per 31 december 2014

Aanschafwaarde 168.270.038 2.158.883 170.428.921

Cumulatieve afschrijvingen -40.487.008 -434.657 -40.921.665

Boekwaarden 127.783.030 1.724.226 129.507.256

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

	 •	 Deze	vaste	activa	zijn	gewaardeerd	tegen	historische	kostprijs,	verminderd	met	de	afschrijving	op	basis	van	

verwachte	levensduur	dan	wel	lagere	bedrijfswaarde;

	 •	 De	afschrijvingen	zijn	bepaald	op	basis	van	verwachte	economische	levensduur	en	technische	slijtage,	

rekening houdend met de verwachte restwaarde.

De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.

	 •	 Over	grond	wordt	niet	afgeschreven.	De	bouw	wordt	in	50	jaar	afgeschreven,	renovatie	of	aangekocht	

bezit	in	25	of	40	jaar;	

	 •	 Cv’s,	geisers	en	leidingen	in	20	jaar.

Investeringen:

	 •	 In	2014	is	fase	2	van	het	project	Duinwijk	opgeleverd,	de	investeringen	bedragen	€	1.555.636;

	 •	 Het	bloot	eigendom	van	een	aantal	woningen	in	de	Zeeheldenbuurt	is	afgekocht	voor	een	bedrag	van	 

€	850.722;	

	 •	 De	overige	investeringen	ad	€	383.083	hebben	betrekking	op	diverse	complexen.	
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Bedrijfswaarde 

Per 31 december 2014 bedraagt de gecalculeerde bedrijfswaarde voor het sociaal vastgoed € 189,2 mln. In 

de bedrijfswaarde is rekening gehouden met de bijdrage verhuurderheffing tot einde levensduur. De bedrijfs-

waarde voor sociaal en commercieel vastgoed bedraagt € 220,9 mln. Rekening is gehouden met het aangepaste 

planmatig onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning. Bij de terugneming van de waardeverandering 

op basis van het verschil tussen bedrijfswaarde en boekwaarde van een PMC in 2013 is uitgegaan van de com-

plexindeling van fusiecorporatie Velison Wonen. De bedrijfswaarde van de complexen van Velison Wonen ligt 

ruim hoger dan de boekwaarde. De waardeverminderingsverliezen zijn dan ook in de jaarrekening 2013 terug- 

genomen. 

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

 2014 2013

Project KPN 2.206.609 0

Project Blok 10 A 169.016 0

Project Hofstede 467.277 24.018

Project Molenweid 58.008 27.195

2.900.910 51.213

Mutaties in 2014

 

Stand per 1 januari 2014 51.213

Investeringen project KPN 25.325

Beginbalans project KPN van balanspost Overige voorraden 2.181.284

Investeringen project Hofstede 443.259

Investeringen project Molenweid 30.813

Investeringen project Blok 10 A 169.016

Totaal mutaties 2.849.697

Stand per 31 december 2014 2.900.910

De KPN-locatie is een ontwikkellocatie van ca. 48 appartementen in de sociale sector in het centrum van  

IJmuiden.

Het project de Hofstede is een inbreidingsproject in het Wijkgezondheidscentrum Velserbroek, in 2014 is er voor 

een bedrag van € 443.259 geïnvesteerd.

De Molenweid is een woonvoorziening van 30 appartementen en algemene ruimte op basis van gescheiden 

wonen en zorg, in 2014 bedraagt de investering € 30.813.

Blok 10 A is een nieuwbouwlocatie in Oud-IJmuiden, Velison Wonen neemt vijf woningen af voor de sociale 

verhuur. De investering bedraagt € 169.016.
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1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

 2014 2013

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.409.294 3.499.716

Mutaties in 2014

 Auto's
Gebouw  

en inrichting
Overig  

inventaris
Totaal

Stand per 1 januari 2014

Aanschafwaarde 78.503 3.347.699 850.333 4.276.535

Cumulatieve afschrijvingen -38.607 -190.633 -547.579 -776.819

Boekwaarden 39.896 3.157.066 302.754 3.499.716

Mutaties 

Investeringen 0 51.660 128.633 180.293

Afschrijvingen -11.461 -92.056 -167.198 -270.715

Totaal mutaties -11.461 -40.396 -38.565 -90.422

Stand per 31 december 2014

Aanschafwaarde 78.503 3.399.359 978.966 4.456.828

Cumulatieve afschrijvingen -50.068 -282.689 -714.777 -1.047.534

Boekwaarden 28.435 3.116.670 264.189 3.409.294

Afschrijvingen:

De auto’s worden, rekening houdend met een restwaarde, in vijf jaar lineair afgeschreven.

Het kantoorpand van Velison Wonen wordt in 40 jaar afgeschreven.

De interne verbouwing van het kantoorpand wordt in 20 jaar afgeschreven, de overige inventaris in vijf jaar lineair.
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2 Vastgoedbeleggingen

 2014 2013

Commercieel vastgoed in exploitatie 17.720.468 16.956.853

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

Woningen en 
woongebouwen

Onroerende 
zaken niet 

zijnde woningen
Totaal

Stand per 1 januari 2014

Aanschafwaarde 14.946.063 3.485.077 18.431.140

Cumulatieve afschrijvingen -1.071.652 -402.635 -1.474.287

Boekwaarden 13.874.411 3.082.442 16.956.853

Mutaties 

Investeringen 13.822 0 13.822

Afschrijvingen -297.327 -74.671 -371.998

Verkocht -238.990 20 -238.970

Naar nieuwe verkoopvoorraad -147.113 0 -147.113

Herclassificatie/herkwalificatie 1.496.265 11.609 1.507.874

Totaal mutaties 826.657 -63.042 763.615

Stand per 31 december 2014

Aanschafwaarde 16.479.977 3.569.269 20.049.246

Cumulatieve afschrijvingen -1.778.909 -549.869 -2.328.778

Boekwaarden 14.701.068 3.019.400 17.720.468

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het 

bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huur-

toeslaggrens bedroeg per 1 juli 2014 € 699,48 (per 1 juli 20313 € 681,02).

2.2 (On)roerende zaken Verkoop onder Voorwaarden

 2014 2013

11 Woningen Velsen-Noord 1.699.520 1.974.400

26 Woningen De Vrijheit 2.524.200 2.613.630

14 Woningen De Vreede 2.038.650 2.174.560

6 Woningen De Voorwaarts 924.000 1.005.600

Stand per 31 december 2014 7.186.370 7.768.190
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3 Financiële vaste activa

 2014 2013

Deelneming Kennemerhave Beleggingen B.V. 0 1.000

Leningen u/g 271.000 271.000

Te vorderen BWS-subsidies 99.749 194.542

370.749 466.542

3.1 Deelneming Kennemerhave Beleggingen B.V.

Het verloop is als volgt weer te geven:

 2014 2013

Saldo per 1 januari 2014 1.000 18.000

Storting liquide middelen -1.000 -17.000

Saldo per 31 december 2014 0 1.000

Kennemerhave Beleggingen B.V. is in 2014 opgeheven.  

  
3.2 Leningen u/g  

Het verloop is als volgt weer te geven:

 2014 2013

Te ontvangen vorderingen 271.000 271.000

Saldo per 31 december 2014 271.000 271.000

Dit betreft vorderingen als het gevolg van de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders in Velsen-Noord. 

De regeling is met toestemming van het toenmalige Ministerie van VROM, gedateerd 11 april 2003, uitgevoerd. 

 
3.3 Te vorderen BWS-subsidies  

Het verloop is als volgt weer te geven:

 2014 2013

Saldo per 1 januari 2014 194.542 285.859

Rente 7.447 10.924

Te ontvangen jaarlijkse bijdrage -102.240 -102.241

Saldo per 31 december 2014 99.749 194.542

Het betreft een vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning gebonden Subsidies (BWS). Het betreft 

subsidie voor woningen aan de Kerkstraat (3,785%) aflopend in 2016 en voor de Schulpen (3,75%) aflopend in 

2015. 
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VLOTTENDE ACTIVA

4 Voorraden

 2014 2013

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 342.418 342.946

4.2 Overige voorraden 0 2.181.284

342.418 2.524.230

De verkoopportefeuille bestaat ultimo 2014 uit 10 woningen met een geschatte verkooptaxatiewaarde van  

€ 1.380.000. Deze is gebaseerd op onafhankelijke taxatierapporten (opgemaakt in 2014).   

De bedrijfswaarde van de verkoopportefeuille bedraagt € 297.777 voor zeven DAEB woningen.  

De marktwaarde in verhuurde staat voor twee niet-DAEB woningen bedraagt € 304.021. Eén voormalig Koopga-

rantwoning wordt in de vrije markt verkocht (€ 115.000).  

  

De ‘Overige voorraden’ betreffen de grondwaarde met geactiveerde rentekosten en diverse kosten van de KPN-

locatie, deze post is in 2014 verantwoord onder de post exploitatie in ontwikkeling, omdat de verwachting is dat 

in 2015 de contracten met de projectonwikkelaars getekend worden voor de bouw van circa 48 appartementen.
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5 Vorderingen

 2014 2013

5.1 Huurdebiteuren 358.349 224.665

5.2 Gemeenten 0 3.792

5.3 Overige vorderingen 299.029 333.345

5.4 Overlopende activa 114.966 30.202

772.344 592.004

5.1 Huurdebiteuren    

De specificatie naar aantal huurders met een achterstand in aantal maanden luidt als volgt:

 2014 2013 31-12-2014 31-12-2013

1 Maand of minder 146 184 69.108 73.830

Tussen 1 en 2 maanden 55 54 49.765 47.676

Tussen 2 en 3 maanden 29 28 45.980 37.896

Tussen 3 en 4 maanden 25 15 52.085 30.479

Tussen 4 en 5 maanden 17 14 47.320 31.664

Tussen 5 en 6 maanden 8 4 23.475 9.884

Meer dan 6 maanden 33 17 187.345 73.395

313 316 475.078 304.824

Vertrokken huurders 64 51 97.606 62.137

Totaal woningen 377 367 572.684 366.961

Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0

Totaal corporatie 377 367 572.684 366.961

Af: vermoedelijk oninbaar 214.335 142.296

358.349 224.665

De huurachterstand bedraagt 2,46% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen (2013 1,64%).

De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld op basis van ouderdom van de vorderingen. Vorderingen op huurders 

die gebruik maken van de WSNP of minnelijke regeling worden direct ten laste van de voorziening gebracht.

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

 2014 2013

Boekwaarde per 1 januari 2014 142.296 141.235

Onttrekkingen -60.984 -58.457

Toevoegingen 133.023 59.518

Boekwaarde per 31 december 2014 214.335 142.296
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5.2 Gemeenten

 2014 2013

De specificatie per ultimo het boekjaar:

Bijdrage woningaanpassing minder validen 0 3.792

5.3 Overige vorderingen

 2014 2013

Nog te ontvangen verzekeringsclaim 11.957 15.907

Nog te ontvangen rente 46.918 79.330

Nog te ontvangen overige debiteuren 96.859 123.965

Nog te ontvangen diversen 143.295 114.143

299.029 333.345

Te ontvangen verzekeringsclaim betreft nog te ontvangen uitkeringen van de verzuimverzekering en een uitke-

ring van de brandverzekering.  

Nog te ontvangen rente betreft hoofdzakelijk de rente van de Zakelijke Spaarrekening bij de ING.

5.4 Overlopende activa

 2014 2013

Vooruitbetaalde assurantiepremie 93.567 0

Vooruitbetaalde erfpacht 1.044 1.044

Vooruitbetaalde huur kantoor 8.596 8.402

Vooruitbetaalde abonnementskosten 88 81

Vooruitbetaald overig 11.671 20.675

114.966 30.202

6 Liquide middelen 

 2014 2013

ING rekening courant plus 0 388.230

Bank Nederlandse Gemeenten/Abn-Amro 2.224.565 93.927

Kas 4.427 7.489

ING spaarrekening 8.567.182 195

ING projecten 0 540

Kruisposten 0 515

ING stortingsrekening 371 7.091

ING extra bonus rekening 0 9.914.031

Totaal 10.796.545 10.412.018

Velison heeft een kredietfaciliteit bij de BNG ten bedrage van € 1,5 miljoen. De kredietfaciliteit bij de ING bank is 

in 2014 beëindigd.



66

7 Eigen vermogen

 2014 2013

Overige reserves 38.051.724 24.026.318

Resultaat boekjaar 6.834.980 14.025.406

44.886.704 38.051.724

7.1 Overige reserves

Algemene reserve  

Het verloop is als volgt:

 2014 2013

Saldo per 1 januari 2014 38.051.724 24.026.318

Resultaat boekjaar 6.834.980 14.025.406

Saldo per 31 december 2014 44.886.704 38.051.724

8 Voorzieningen

 2014 2013

8.1 Reservering jubileumuitkeringen 89.700 44.800

8.2 Reservering loopbaanontwikkeling 101.000 61.800

8.3 Voorziening verlieslatende contracten 87.000 62.193

277.700 168.793

In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke mede-

werker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling. 

Voor 2015 zijn nog geen concrete budgetaanvragen bekend. Het karakter van de voorziening is overwegend 

langlopend.  

  

De voorziening verlieslatende contracten heeft betrekking op het voormalig kantoorpand. In verband met de 

fusie met stichting AWV Eigen Haard is het voormalig kantoorpand van Kennemerhave met ingang van januari 

2014 niet meer in gebruik. Het bestuur verwacht dat de huurcontracten, met een looptijd tot augustus 2021 

uiterlijk 1 september 2015 zijn afgewikkeld. De huurverplichtingen tot en met augustus is nominaal opgenomen 

met een voorziening verlieslatende contracten.
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9 Langlopende schulden

 2014 2013

9.1 Schulden/Leningen overheid 5.411.903 6.070.089

9.2 Schulden/Leningen kredietinstellingen 105.570.049 111.097.071

9.3 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden

7.099.884 7.746.105

9.4 Overige schulden 34.963 35.327

118.116.799 124.948.592

9.1 + 9.2 Schulden/Leningen overheid en kredietinstellingen   

Het verloop van de leningen is als volgt:

Leningen van 
overheid

Leningen  
krediet- 

instellingen
Totaal

Stand per 1 januari 2014

Leningen overheid/kredietinstellingen 6.572.203 117.642.411 124.214.614

Af: aflossingsverplichting voorgaand jaar -502.114 -6.545.340 -7.047.454

6.070.089 111.097.071 117.167.160

Mutaties boekjaar

Af: aflossingen -502.114 -6.544.193 -7.046.307

Af: vervroegde aflossingen -126.318 0 -126.318

Bij: nieuwe leningen 0 0 0

-628.432 -6.544.193 -7.172.625

Stand per 31 december 2014

Leningen overheid/kredietinstellingen 5.943.771 111.098.218 117.041.989

Af: aflossingsverplichting komend jaar -531.868 -5.528.169 -6.060.037

5.411.903 105.570.049 110.981.952

Voor de leningen van 2014 gelden rentevoeten die variëren van 1,45 tot 7,85%. 

De gemiddelde rentevoet over 2014 bedraagt 3,89%. De gemiddelde looptijd van de leningen is 14 jaar.

Van de schuldrest heeft € 85,3 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen van alle leningen bedragen € 6.060.037 en zijn op de 

balans opgenomen onder de kortlopende schulden. 
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Rente- en kasstroomrisico

Hierna is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage, termijn renteherziening en naar resterende 

looptijd.

Rente- 
percentages

€
Rente- 
herziening

€
Resterende 
looptijd

€

Roll-over 7.000.000
van 1 tot 6 
maanden

 3.500.000 < 1 jaar  3.469.682 

0%-1% 0
van 6 tot 12 
maanden

 9.918.147 van 1 tot 5 jaar  28.279.911 

1%-2% 581.117 van 1 tot 5 jaar  46.279.911 
van 5 tot 10 
jaar

 23.795.934 

2%-3% 15.155.469
van 5 tot 10 
jaar

 24.888.500 
van 10 tot 15 
jaar

 15.440.750 

3%-4% 34.345.437 > 10 jaar  32.455.431 
van 15 tot 20 
jaar

 4.014.681 

4%-5% 45.350.958 > 20 jaar  42.041.031 

5%-6% 13.896.377

> 6% 712.631

117.041.989  117.041.989  117.041.989 

9.3 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

 2014 2013

57 Koopgarantwoningen 7.099.884 7.746.105

De bij de levering van de woning ontvangen liquide middelen vertegenwoordigen een terugkoopverplichting 

die wordt opgenomen (als langlopende schuld) onder Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken onder 

voorwaarden verkocht. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op basis van terugkoopprijs per 

balansdatum.  

  

9.4 Overige schulden

 2014 2013

Saldo waarborgsommen 34.963 35.327

De waarborgsommen zijn geheven uit hoofde van de huurovereenkomst. Over de betaalde waarborgsommen 

wordt bij teruggave geen rente vergoed.
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10 Kortlopende schulden

 2014 2013

10.1 Schulden aan kredietinstellingen 6.060.037 7.047.454

10.2a Schulden aan gemeenten 0 188.779

10.2b Schulden aan leveranciers 899.903 2.180.488

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 250.795 203.005

10.4 Schulden ter zake van pensioenen 51.450 35.822

10.5 Overige schulden 290.002 349.717

10.6 Overlopende passiva 2.172.964 2.240.849

9.725.151 12.246.114

10.1 Schulden aan kredietinstellingen

 2014 2013

Binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen 6.060.037 7.047.454

6.060.037 7.047.454

10.2.a Schulden aan gemeenten

 2014 2013

Te betalen inzake erfpacht 0 170.598

Te betalen erfpacht Zeeheldenbuurt 0 18.006

Te betalen diversen 0 175

0 188.779

10.2.b Schulden aan leveranciers

 2014 2013

Schulden aan leveranciers 899.903 2.180.488

899.903 2.180.488

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 2014 2013

Omzetbelasting 173.498 119.891

Loonbelasting 52.357 62.536

Premies sociale verzekeringen 24.940 20.578

250.795 203.005
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10.4 Schulden ter zake van pensioenen

 2014 2013

SPW premies pensioen 51.386 34.948

SVW premies OVP en FSOW 64 874

51.450 35.822

10.5 Overige schulden

 2014 2013

Huurtoeslag 0 404

Verlof, bonus en functiewaardering 80.000 47.000

Te betalen accountantskosten 40.811 15.500

Te verrekenen servicekosten 61.182 40.426

Te betalen kosten woonruimteverdeelsysteem 16.388 13.381

Diversen 91.621 233.006

290.002 349.717

10.6 Overlopende passiva

 2014 2013

Niet vervallen rente 1.855.319 1.987.775

Vooruitontvangen huur 236.919 168.845

Overige 80.726 84.228

2.172.964 2.240.848

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen  

  
Deelneming in de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Obligoverplichting  

Ingevolge het reglement van het WSW neemt iedere deelnemer deel in het risico waartoe de stichting WSW 

zich voor de deelnemers borg heeft gesteld. De bijdrage is maximaal 3,85% van het schuldrestant van de door 

de deelnemer aangegane lening waarvoor het WSW zich borg heeft gesteld. De stichting WSW zal overgaan tot 

invordering van deze bijdrage als het vermogen van het WSW onder de minimumgrens van 0,25% van de gega-

randeerde uitstaande schuldrestanten komt.  

Per 31 december 2014 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 4.438.742 uit hoofde van de 

door het WSW verstrekte borgstellingen.  

  
Huurverplichtingen  

De huurverplichting voor het pand Plein 1945 nr. 8 en nr. 12 loopt tot en met juli 2021.  

Voor 2015 is € 87.000 opgenomen als verlieslatend huurcontract.  

De nominale waarde van de huurverplichtingen tot einde looptijd bedraagt circa € 670.000.  

  
Aangegane verplichtingen  

Ultimo het boekjaar is er sprake van een (restant)verplichting ad € 621.940 inzake de werkzaamheden voor het 

Wijkgezondsheidscentrum Velserbroek, waarvoor opdrachten met derden zijn aangegaan en die nog niet geheel 

of gedeeltelijk zijn afgewikkeld.  
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Verzekering  

Het vastgoed is in 2014 bij Raetsheren van Orden verzekerd tegen brand- en stormschade.   

De	verzekerde	som	bedraagt	€	330.520.425.	Het	feitelijk	verzekerde	bedrag	ligt	hoger;	Raetsheren	van	Orden	

vergoedt bij schade de werkelijke herbouwwaarde van het perceel.  

  
OZB taxatie  

Het vastgoed is in 2014, peildatum 01.01.2013, voor de WOZ getaxeerd op € 595,4 miljoen (2013:  

€ 653,3 miljoen).  

Er loopt nog een bezwaarschrift tegen de hoogte van de WOZ-waarde voor 2014.  

  
Volmacht WSW  

Velison Wonen heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW (als bedoeld 

in het Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, artikel 30), zodat het WSW in 

staat wordt gesteld om, wanneer daartoe aanleiding is, over te gaan op hypotheekvestiging op het bezit dat de 

woningcorporatie in onderpand heeft gegeven. Velison Wonen heeft haar volledige bezit in onderpand gegeven.
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Kengetallen (per ultimo boekjaar)

Boekjaar 2014 2013 2012 2011 2010

Gegevens bezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie

Woningen en woongebouwen 3.574 3.621 3.645 3.655 3.595

Garages 107 115 116 124 124

Onzelfstandige wooneenheden/zorg- 
instellingen

54 50 35 35 20

Overige onroerende zaken 18 22 23 23 23

Totaal 3.753 3.808 3.819 3.837 3.762

Prijs/kwaliteitsverhouding

Gemiddeld aantal punten WWS * 142

Gemiddelde netto huurprijs * 518

Puntprijs eerste 80 punten 4,82 4,70 4,59 4,48 4,43

Puntprijs 81 punten en hoger 5,26 5,14 5,02 4,90 4,84

Het verhuren van woningen

Mutaties woningen 248 246 250 271 261

Mutatiegraad woningen 6,9 6,8 6,8 7,5 7,3

Huurachterstand in % 2,46 1,64 1,55 1,17 1,26

Huurderving in % 1,26 1,34 1,07 0,78 1,06

Financiële continuïteit

Solvabiliteit 25,9 21,7 14,5 10,2 10,0

Liquiditeit 1,2 1,1 1,0 0,3 0,6

Rentabiliteit eigen vermogen 15,2 36,9 33,1 2,2 -62,5

Rentabiliteit vreemd vermogen 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

Rentabiliteit totaal vermogen 6,6 11,2 8,2 3,7 -2,9

Cashflow (x € 1.000) 11.492 19.500 12.063 3.355 -6.967

Balans en winst- en verliesrekening

Eigen vermogen/woning 12.561 10.509 4.604 4.399 4.373

Opbrengsten/woning 7.979 7.529 7.741 6.046 5.788

Jaarresultaat/woning 1.914 3.873 2.180 98 -2.732

Personeelsbezetting

Aantal Fte's ultimo boekjaar 31,95 32,83 31,49 32,22 30,36

* Vanwege de fusie per 1-1-2014 zijn een aantal kengetallen van oude jaren niet te herleiden.
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Toelichting winst- en verliesrekening

Bespreking jaarresultaat

De winst- en verliesrekening over 2014 sluit met een voordelig jaarresultaat van € 6.834.980.

Het jaarresultaat over 2014 is in vergelijking met 2013 met ongeveer € 7.190.000 afgenomen.

Deze afname van het resultaat bestaat uit:

Nadeliger door:

Terugnemingen en afboekingen materiële vaste activa als gevolg van mutaties in de 
bedrijfswaarde. In 2014 geen terugnemingen en afboekingen, dit was in 2013 nog  
€ 8.096.000 voordelig.

-8.096.000

Hogere personeelskosten wegens betaalde vergoeding voortvloeiend uit afgesloten vast-
stellingsovereenkomsten.

-37.000

Hogere kosten gemaakt voor de afgesloten serviceabonnementen. -8.000

Hogere overige bedrijfslasten hoofdzakelijk wegens een hogere bijdrage verhuurderhef-
fing.

-1.541.000

Lagere overige bedrijfsopbrengsten hoofdzakelijk wegens de restitutie BTW van het KPN-
terrein in 2013.

-5.000

Mutatie waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden per saldo € 44.000 nadeliger. -44.000

Overige posten per saldo nadeliger. -1.000

Voordeliger door:

Per saldo € 872.000 hogere huuropbrengsten. De huuropbrengsten namen toe met  
€ 867.000 als gevolg van nieuwbouw, de huurverhoging en huurverhoging bij mutaties. 
De huurderving nam af met € 5.000.

872.000

Hogere netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille. 373.000

Minder betaalde erfpacht wegens afkoop van de erfpacht aan de Zeeheldenbuurt in 2014. 41.000

Hogere opbrengsten servicecontracten. 14.000

Lagere afschrijvingskosten op materiële vaste activa. 823.000

Lagere onderhoudskosten hoofdzakelijk wegens minder uitgaven voor planmatig onder-
houd.

357.000

Minder uitgaven voor leefbaarheid. 4.000

Per saldo lagere rentelasten en -baten, deze namen per saldo af met € 58.000. De rente-
lasten namen per saldo af met € 105.000, de rentebaten namen af met € 47.000.

58.000

Jaarresultaat per saldo lager -7.190.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

11 Huuropbrengsten

 2014 2013

Huren woningen en woongebouwen 22.139.843 21.192.723

Huren overige onroerende zaken 738.011 818.091

22.877.854 22.010.814

Huurderving wegens leegstand -157.994 -236.821

Huurderving wegens oninbaarheid -133.023 -59.291

Per saldo 22.586.837 21.714.702
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De huuropbrengst is met circa € 867.000 toegenomen als gevolg van jaarlijkse huurverhogingen het in gebruik 

nemen van twee nieuwe complexen eind 2013 en als gevolg van geriefsverbeteringen en huurharmonisatie bij 

mutatie.  

Per 1 juli 2014 zijn de huren gemiddeld verhoogd met 3,52%.

12 Opbrengsten servicecontracten

 2014 2013

Vergoedingen servicekosten 459.493 453.359

Vergoedingsderving servicekosten wegens leegstand -3.902 -3.875

Te verrekenen servicekosten met huurders -50.121 -39.271

Opbrengst serviceabonnement 79.578 61.060

485.048 471.273

13 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

 2014 2013

Verkoop sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 5.396.426 5.005.329

Verkoop onder voorwaarden 11.001 29.120

5.407.427 5.034.449

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen (47 woningen en 

12 garages) van bestaand bezit sociaal en commercieel vastgoed aan derden en is als volgt te specificeren:

Sociaal en commercieel vastgoed bestaand bezit

 2014 2013

Opbrengst verkopen bestaand bezit 6.900.579 6.948.800

Af: direct toerekenbare kosten -202.996 -350.958

Af: boekwaarde -1.301.157 -1.592.513

Verkoopresultaat bestaand bezit 5.396.426 5.005.329

Verkoop onder voorwaarden

 2014 2013

Resultaat 11.001 -12.172

Mutaties onderhanden werk 0 41.292

Verkoopresultaat bestaand bezit 11.001 29.120
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14 Overige bedrijfsopbrengsten

 2014 2013

Doorberekende kosten aan derden 33.217 22.135

BTW voormalig KPN-terrein 0 3.830

Overige 5.430 17.053

38.647 43.018

De doorberekende kosten aan derden betreffen zaken als doorbelaste administratiekosten aan huurders, de 

VvE’s, de winkelstichting en de verhuur van een zendmast van KPN.

BEDRIJFSLASTEN  

  
15 Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

 2014 2013

Woningen en woongebouwen 4.260.501 4.151.638

Onroerende zaken niet zijnde woningen 120.164 157.033

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 270.715 1.166.095

4.651.380 5.474.766

16 Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

 2014 2013

Duurzaam lagere bedrijfswaarde Stratingplantsoen (Velsen-Noord) 0 -755.000

Duurzaam lagere bedrijfswaarde Ladderbeekstraat (Velsen-Noord) 0 -613.178

Duurzaam lagere bedrijfswaarde De Vrijheit en De Vreede (IJmuiden) 0 -2.400.000

Duurzaam lagere bedrijfswaarde De Voorwaarts (IJmuiden) 0 -592.110

Duurzaam lagere bedrijfswaarde Verzetsheld en Melkfabriek (IJmuiden) 0 -3.735.000

Per saldo waardeverandering 0 -8.095.288

17 Erfpacht

 2014 2013

Gemeente Velsen 10.363 51.587

Dit betreft de jaarlijks verschuldigde canon aan de gemeente Velsen. De daling is het gevolg van de afkoop van 

het erfpachtcanon van 57 woningen in de Zeeheldenbuurt in de gemeente Velsen.  
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18 Lonen en salarissen

 2014 2013

Salarissen inclusief vakantiegeld 1.896.105 1.923.952

Ontvangen ziekengeld, WAO-uitkering -79.230 -140.725

Doorbelasting uren Technische dienst -92.860 -91.227

1.724.015 1.692.000

Het aantal werknemers omgerekend in fte’s per 31 december 2014 bedraagt 31,95 (2013: 32,83).

19 Sociale lasten

 2014 2013

Sociale lasten uitvoeringsinstelling 274.555 261.324

Ziektewetverzekering 60.309 50.923

334.864 312.247

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: 

WNT) in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Velison Wonen van 

toepassing zijnde regelgeving voor het WNT-maximum voor de woningcorporaties klasse E.

Naam: 
P.H.M. van 

Ling
W. Masten-

broek

Functie of functies
Directeur-
bestuurder

Directeur-
bestuurder

Duur dienstverband in 2014 1/1-31/12 1/1-30/9

Omvang dienstverband 0,94 1

Gewezen topfunctionaris nee nee

Dienstbetrekking ja ja

Beloning 94.524 75.327

Belastbare onkostenvergoedingen 4.681 433

Beloningen betaalbaar op termijn 21.076 15.976

Totale bezoldiging 120.281 91.736

Toepasselijk WNT-maximum 123.344 97.950

De directie valt in de overgangsregeling van de WNT, nu de gemaakte bezoldigingsafspraak (ruim) voor 1 januari 

2013 zijn overeengekomen. Dat betekent dat de bezoldiging overeenkomstig de wettelijke regeling in zeven jaar 

zal worden aangepast.  

Per 1 oktober is het dienstverband met de heer W. Mastenbroek, middels een gerechtelijke uitspraak beëindigd.
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Naam: 
S.J. van den 

Berg

Functie of functies
Manager 
financiën

Duur dienstverband in 2014 1/1-31/12

Omvang dienstverband 1

Gewezen topfunctionaris ja

Dienstbetrekking ja

Beloning 87.046

Belastbare onkostenvergoedingen 3

Beloningen betaalbaar op termijn 18.600

Totale bezoldiging 105.649

Toepasselijk WNT-maximum 130.600

De heer S.J. van den Berg was bij de rechtsvoorganger van Velison Wonen manager financiën en lid van het 

bestuur.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldi-

ging boven het toepasselijke WNT maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding 

op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ont-

slaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

20 Pensioenlasten

 2014 2013

Pensioen- en VUT premies 337.782 355.239

21 Onderhoudslasten 

 2014 2013

Reparatie- en klachtenonderhoud

 - werkzaamheden door derden 639.213 606.688

 - werkzaamheden door eigen dienst 92.860 62.906

732.073 669.594

Mutatie onderhoud 451.514 284.527

Contract onderhoud 438.105 467.999

Totaal dagelijks onderhoud 1.621.692 1.422.120

Planmatig onderhoud 1.933.355 2.429.428

Bijdrage onderhoud Verenigingen van Eigenaren 113.213 173.965

3.668.260 4.025.513
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22 Leefbaarheid

 2014 2013

Kosten sociale activiteiten 33.941 41.783

Kosten fysieke activiteiten 88.897 84.728

122.838 126.511

23 Lasten servicecontracten

 2014 2013

Kosten servicekosten 369.933 378.656

Kosten serviceabonnement 60.866 43.884

430.799 422.540
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24 Overige bedrijfslasten

 2014 2013

Beheerskosten:

Overige personeelskosten 387.018 328.760

Huisvestingskosten 259.237 288.151

Bestuurskosten 18.903 7.531

Vergoeding commissarissen 48.226 64.851

Vervoerskosten 16.360 7.250

Algemene kosten 837.127 1.119.521

Subtotaal beheerskosten 1.566.871 1.816.064

Heffingen:

Belastingen 1.165.083 1.158.263

Verzekeringen 61.536 62.384

Verhuurderheffing 2.112.295 85.092

Bijdrageheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting 736.896 784.625

Subtotaal heffingen 4.075.810 2.090.364

Overige bedrijfslasten:

Afboeken div. vervallen projecten 0 0

Fusiekosten 52.192 235.865

Diversen 0 11.684

Subtotaal overige bedrijfslasten 52.192 247.549

Totaal overige bedrijfslasten 5.694.873 4.153.977

In de huisvestingskosten is € 87.000 opgenomen als verlieslatend huurcontract van het pand aan Plein 1945.

 

Tegen de hoogte van de WOZ-waarde is bezwaar aangetekend. Het bezwaarschrift is nog niet afgehandeld. De 

hoogte van de WOZ-waarde is bepalend voor de aanslag verhuurderheffing. Tegen de hoogte van de aanslag 

verhuurderheffing is bezwaar aangetekend, ook dit bezwaarschrift is nog niet afgehandeld.

De vergoeding commissarissen omvatten periodiek betaalde beloningen, representatiekosten en overige kosten.

De bestuurskosten omvatten representatiekosten en overige kosten, beloning is opgenomen onder de salaris-

kosten.  

De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2013 maximaal 

5% (lid) of 7,5% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de 

bestuurder (klasse E). Een commissaris die voor 1 januari 2013 is benoemd en wiens vergoeding hoger is dan de 

WNT aangeeft, kan deze hogere vergoeding blijven ontvangen tot het moment van herbenoeming op basis van 

overgangsrecht.  
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Bezoldiging commissarissen 2014 (bedragen exclusief BTW)

Naam Functie Bezoldiging

J. Stellingsma Voorzitter 9.625

M.M.A.E. Heemskerk Lid 6.500

M. Hagen Lid 5.443

J.M. Staatsen Lid 6.500

R.J.P. Jansen Lid 6.500

De totale kosten van de raad van commissarissen bedroeg in 2014 in totaal € 48.226 (2013: € 64.851).  

Mevrouw Hagen is op 28 februari 2014 toegetreden, de overige RvC leden waren geheel 2014 lid van de Raad.

Algemene kosten 

 2014 2013

Accountantskosten 154.523 170.271

Advieskosten 183.010 391.893

Automatiseringskosten 240.591 204.759

Bewonersblad 8.899 87.027

Bewonerscommissies en Huurdersraad 12.594 22.857

Incassokosten 23.098 61.105

Kantoorkosten 149.575 145.119

Woonruimteverdeelsysteem 10.416 62.615

KWH label 15.468 0

Overige algemene kosten 38.953 -26.125

837.127 1.119.521

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden

 2014 2013

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden -289.890 0

Bij het waarderen van de woningen die verkocht zijn onder voorwaarden wordt jaarlijks de mutatie van de  

actuele waarde (marktwaarde op basis van contract) verantwoord onder de post niet gerealiseerde waarde- 

veranderingen verkoop onder voorwaarden.
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Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder voorwaarden

 2014 2013

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder voorwaarden 246.281 0

De waardeveranderingen van de terugkoopverplichting wordt jaarlijks verantwoord onder de post Waarde- 

veranderingen van verplichtingen verkopen onder voorwaarden, rekening houdend met de daling van de 

waarde-ontwikkeling en het terugontvangen van de korting.  

  
Honoraria externe accountant en directe kosten jaarverslag 

 2014 2013

Controle van de jaarrekening 72.626 110.721

Fiscale werkzaamheden 59.815 59.550

Overige kosten jaarverslag 22.082 0

154.523 170.271

Onder de post fiscale werkzaamheden, worden tevens de kosten voor de fiscale werkzaamheden voor de WOZ 

bezwaren verantwoord. De kosten voor het jaarverslag hebben betrekking op de waardering van ons bezit. 

 

  
25 Financiële baten en lasten

25.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

 2014 2013

Renteopbrengsten BWS-subsidies 4.760 8.334

25.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 2014 2013

Geactiveerde rente op voorraden 0 218.572

Rentebaten op vorderingen 1.908 14.015

Rentebaten op uitstaande middelen en overige rentebaten 44.484 76.156

46.392 308.743

In 2014 is er geen toerekening van rentelasten naar de projecten, gezien de historische lage rentevergoeding. 
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25.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

 2014 2013

Rentelasten leningen overheid 316.531 496.263

Rentelasten leningen kredietinstellingen 4.376.632 4.530.016

Overige rentelasten 22.185 13.282

4.715.348 5.039.561

Overzicht renteresultaat

 2014 2013

Rentelasten en soortgelijke kosten

Langlopende schulden

Rente leningen overheid en kredietinstellingen 4.693.163 5.026.279

Overige rentelasten 22.185 13.282

Doorberekend aan projecten 0 -218.572

Totaal rentelasten 4.715.348 4.820.989

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Financiële vaste activa

- Rente m.b.t. te vorderen BWS-subsidies 4.760 8.334

Vorderingen

- Overige rente 1.908 14.015

Liquide middelen

- Rente op uitgezette middelen 44.484 76.156

Totaal rentebaten 51.152 98.505

Per saldo rentelast 4.664.196 4.722.484
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26 Belastingen

 2014

De belastinglast 2014 is als volgt bepaald:

Commercieel resultaat 2014 voor belastingen 6.834.980

Bij:

Fiscaal lagere afschrijvingen 4.313.064

Saneringssteun 736.896

Gemengde kosten 4.400

5.054.360

Af:

Fiscaal lagere boekwinst verkoop 5.351.731

Fiscale afschrijving disagio leningen o/g 180.000

Investeringsaftrek 9.784

Fiscaal minder geactiveerd 1.013.575

Mutatie fiscale onderhoudsvoorziening 291.878

6.846.968

Belastbaar bedrag voor verliesverrekening 5.042.372

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesreke-

ning. Daarbij is rekening gehouden met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

Er wordt geen actieve belastingvordering gevormd voor verrekenbare verliezen, in verband met de onzekerheid 

over de realisatie van de verrekening met toekomstige winsten.

  

Deze onzekerheid ziet enerzijds toe op de termijn waarop eventuele verliezen gecompenseerd worden en 

anderzijds als gevolg van de induidelijkheid op dit moment hoe om te gaan met de fiscale verlizen van de voor-

malige fusiepartners. In 2015 zal Velison Wonen de omvang van de verliezen die eventueel zullen voortvloeien 

uit waardering naar lagere WOZ-waarden bepalen en zal een fiscale meerjarenplanning worden opgezet. 

Bestemming jaarresultaat

 2014 2013

Het jaarresultaat is toegevoegd aan:

Overige reserves 6.834.980 14.025.406
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Kasstroomoverzicht enkelvoudig (volgens de directe methode) (Bedragen x € 1.000)

 2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren en vergoedingen 23.061 22.152

Overheidsontvangsten 102 102

Overige bedrijfsontvangsten 40 274

Renteontvangsten 123 200

Saldo ingaande kasstromen 23.326 22.728

Uitgaven:

Erfpacht 6 51

Personeelsuitgaven 2.621 2.476

Onderhoudsuitgaven 4.351 3.793

Overige bedrijfsuitgaven 3.221 3.374

Renteuitgaven 4.892 5.131

Sectorspecifieke heffing 737 785

Verhuurderheffing 2.112 85

Leefbaarheid 109 147

Vennootschapsbelasting 0 -350

Saldo uitgaande kasstromen 18.049 15.492

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.277 7.236

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

MVA Ingaande kasstroom 

Verkoopontvangsten 6.389 7.524

Verkoopontvangsten VOV 978 0

MVA Uitgaande kasstroom 

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 295 2.966

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 2.412 3.979

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 977 110

Aankoop grond 855 0

Investeringen overig 477 322

Externe kosten bij verkoop 85 364

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 5.101 7.741

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 2.266 -217
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 Vervolg kasstroomoverzicht 2014 2013

FVA

Ontvangsten 11 17

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 11 17

Kasstroom uit (des)investeringen 2.277 -200

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand: Nieuwe leningen 0 2.700

Uitgaand: Aflossing leningen 7.176 6.854

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -7.176 -4.154

Mutatie liquide middelen 378 2.882

Wijziging kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1 januari 2014 10.412 7.530

Liquide middelen per 31 december 2014 10.797 10.412
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van commissarissen van Stichting Velison Wonen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport/verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Velison Wonen te IJmuiden 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening 

over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de bepalingen inzake de 

jaarrekening als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh), richtlijn 

645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 

overeenstemming met de bepalingen inzake het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh 

en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden, rubriek A van het Accountantsprotocol Bbsh in Bijlage III bij het Bbsh en het 

Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 

wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

13

Accountantsverklaring

Tel: +31 (0)72 518 30 00
Fax: +31 (0)72 518 30 99
info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 9340, 1800 GH Alkmaar
Comeniusstraat 4 a, 1817 MS Alkmaar
Nederland
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 

accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 

afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 

van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 

echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 

van de toegelaten instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten 

instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de-jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Stichting Velison Wonen per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met 

artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 28, onderdeel b van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde jaarverslag, melden 

wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor 

zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

is opgesteld, en of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g BW bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 

wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:391 lid 4 BW.

Alkmaar, 9 juni 2015

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

w.g. drs. R.H. van Leersum RA CIA

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186,
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en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
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