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Voor u ligt het jaarverslag van Velison Wonen, een woningcorporatie die met een bezit van 

ruim 3600 woningen een belangrijke sociale verhuurder is in de gemeente Velsen. Dagelijks  

zorgen wij er voor dat mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning op een 

veilige, gezonde, betaalbare en steeds energiezuinigere manier kunnen wonen. Dat doen we 

naar beste kunnen. En we hebben daar onze activiteiten in 2015 volledig op gericht. 

Onze werkzaamheden zijn voor inwoners van de gemeente Velsen duidelijk zichtbaar in 

de projecten die we realiseren. Minder zichtbaar voor het grote publiek, maar minstens zo 

belangrijk, zijn onze niet aflatende inspanningen op het gebied van, het (opnieuw) verhuren 

van woningen, het zorgen voor een goede dienstverlening aan onze klanten en het dagelijks 

onderhoud van onze woningen. Allemaal werkzaamheden die horen tot onze kerntaak en 

waarover u in dit verslag kunt lezen.

De praktijken van de corporaties worden door de overheid kritisch gevolgd. Dat is goed, want 

zo kunnen we ons zelf steeds een spiegel voorhouden en wordt de maatschappelijke waarde 

van onze sector zichtbaar. Op die wijze zorgen we er gezamenlijk voor dat het in Nederland 

normaal is en blijft dat iedereen goed kan wonen. 

Velison Wonen kijkt terug op een jaar waarin goede resultaten zijn bereikt. Onze corporatie 

staat er goed voor, zodat wij vol vertrouwen vooruit kunnen kijken. 

 

Voorwoord 
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Inleiding

De afgelopen twee jaar stonden in het teken 

van het versterken van de organisatie; een 

organisatie die een grote volkshuisvestelijke 

bijdrage kan leveren in Velsen. De werkpro-

cessen zijn na de fusie aanzienlijk verbeterd. 

Ook onze financiële positie is goed op orde. 

Dat geeft ons voor 2016 en de jaren daarna 

de ruimte om de huurverhoging waar moge-

lijk te matigen, maar ook om te investeren 

in verduurzaming, herstructurering van ons 

bezit en nieuwbouw. 

Belangrijke stappen
In 2015 hebben wij belangrijke stappen gezet in het 

realiseren van onze volkshuisvestelijke doelen. Wij 

richten ons op onze kerntaak, namelijk het verhuren 

en beheren van goede woningen aan mensen met 

een laag inkomen, waarbij een goede dienstverlening 

en hoge kwaliteit van woningen centraal staan. Maar 

ook mensen met een inkomen tot € 43.782 blijven 

wij op beperkte schaal bedienen, omdat er voor deze 

groep mensen binnen de huursector in Velsen vrijwel 

geen woningen beschikbaar zijn. 

Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van de huren staat onder druk. Met 

de sterke huurstijgingen van de afgelopen jaren en 

met mogelijk sterk oplopende energielasten in het 

verschiet, maakt Velison Wonen werk van het betaal-

baar houden van de huren. Voor het tweede achter- 

eenvolgende jaar hebben we de huren voor onze 

primaire doelgroep slechts verhoogd met de inflatie. 

Velison Wonen heeft in 2015 een onderzoek laten 

uitvoeren naar betaalbaarheid. Mede op grond hiervan 

zijn de streefhuurpercentages van veel van onze com-

plexen naar beneden bijgesteld en is de huurpotentie 

per maand met € 500.000 verlaagd.

Ontwikkelingen in de sector
Herziene Woningwet 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet 

van toepassing. De wet heeft voor Velison Wonen 

geen ingrijpende gevolgen, omdat onze koers er al 

mee in lijn was gebracht. De belangrijkste wijzigingen 

in de wet, bijvoorbeeld rond het werkgebied van de 

corporaties, de governance en de kerntaak DAEB, zijn 

in overeenstemming met de veranderingen die we 

al hebben doorgevoerd. Ook de gewijzigde rol van 

de gemeenten en huurders past in onze werkwijze. 

We geven daaraan inhoud door beide partijen actief 

te informeren over onze plannen en onze financiële 

positie. We werken nauw met hen samen bij nieuw-

bouw, herstructurering en leefbaarheid. De afspraken 

die we maken leggen we vast in gezamenlijk onder-

schreven prestatieafspraken.

Sociaal Huurakkoord Aedes - Woonbond 

Aedes en de Woonbond hebben op 3 juni 2015 een 

sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-

2018, met de mogelijkheid het te verlengen tot 2020. 

In het akkoord staat dat de totale huursom van een 

woningcorporatie vanaf 2016 met niet meer dan één 

procent boven de inflatie mag stijgen. Mede met het 

oog op de betaalbaarheid van de woningen voor 

onze huurders kunnen wij ons goed vinden in deze 

afspraak.

Benchmark

Het afgelopen jaar heeft Aedes in een zogenoemde 

benchmark het bedrijfsmatig presteren en de dienst-

verlening van corporaties tegen het licht gehouden. 
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De benchmark geeft inzicht in de prestaties van 

corporaties op deze beide terreinen. Wij zijn hier een 

groot voorstander van. Het is goed om aan de buiten-

wereld te laten zien dat wij onze bedrijfsvoering nog 

steeds efficiënter maken en onze dienstverlening  

verbeteren. De huidige opzet van de benchmark 

maakt een adequate vergelijking tussen corporaties 

nog niet goed mogelijk, maar in de toekomst zal dat 

wel het geval zijn. 

Onze keuzes en speerpunten 
Onze koers hebben wij vastgelegd in ons onderne-

mingsplan 2014-2017. Binnen deze periode wordt 

gewerkt met jaarplannen om er uitvoering aan te 

geven. Onze inzet is om als krachtige partner in  

continuïteit invulling te geven aan prettig en betaal-

baar wonen in Velsen. Wij kiezen voor een wijkge-

richte aanpak om antwoord te geven op de lokale 

opgaven in ons werkgebied. In ons ondernemingsplan 

en de jaarplannen zijn onze doelstellingen en acties 

gekoppeld aan drie speerpunten van beleid:

	 •	 afgestemd	aanbod;

	 •	 verschil	maken	in	onze	kernen;

	 •	 organisatie	en	dienstverlening.

Resultaten
Rond alle drie de speerpunten van beleid zijn in 2015 

vorderingen gemaakt en resultaten geboekt.  

Een aantal belangrijke resultaten zijn:

	 •	 een	betaalbare	woningvoorraad	door	de	 

streefhuurpercentages van veel complexen te 

verlagen;

	 •	 differentiatie	in	onze	huurprijsstelling,	als	onder-

deel	van	een	passend	woningaanbod;

	 •	 de	inbreiding	van	het	wijkgezondheidscentrum	

De Hofstede, met als doel om de eerstelijnszorg 

bereikbaar	te	houden;

	 •	 de	aankoop	van	vijf	woningen	in	Oud-IJmuiden,	

die	we	nu	verhuren	als	sociale	huurwoning;

	 •	 het	ruimschoots	behalen	van	onze	verkoop-

doelstelling van 20 woningen als middel om de 

diversiteit in de wijk te versterken, wooncarrières 

mogelijk te maken en blijvend te investeren in de 

volkshuisvestelijke	opgaven;

	 •	 overeenstemming	met	de	gemeente	Velsen	 

over een op te stellen overeenkomst voor de 

ontwikkeling van de KPN-locatie en een koop-/

realisatieovereenkomst	met	de	ontwikkelaar;	

	 •	 een	beoordeling,	samen	met	de	gemeente,	van	

de betaalbaarheid van het wonen, als input voor 

ons	nieuwe	huurbeleid	in	2016;

	 •	 een	Strategisch	Voorraadbeleid	met	concrete	

maatregelen ten aanzien van onze woningvoor-

raad	naar	omvang,	samenstelling	en	kwaliteit;

	 •	 een	aangescherpt	inkoopbeleid	door	het	opstellen	 

van een samenwerkingsovereenkomst met onze 

aannemers	voor	het	onderhoud;

	 •	 het	behalen	van	het	KWH-Huurlabel.	

Samenwerking met onze  
stakeholders

Huurdersraad

Onze huurders, onder andere vertegenwoordigd in 

de Huurdersraad, zijn onze belangrijkste stakeholders. 

Met de Huurdersraad vindt iedere twee maanden 

overleg plaats over een breed scala aan onderwerpen: 

van beleid, projecten, dienstverlening en prestatie-

afspraken tot de ontwikkelingen in de sector. Met 

de Huurdersraad is het afgelopen jaar een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin 

de gezamenlijk afspraken zijn opgenomen. Hierin is 

onder meer vastgelegd waar de Huurdersraad advies-

recht over heeft. Velison Wonen vindt het belangrijk 

om de mening en zienswijze van de Huurdersraad 

mee te nemen bij het ontwikkelen van nieuw beleid. 

Daarom was de Huurdersraad ook een belangrijke 

aanwezige tijdens de strategiedag in september. 

De gemeente Velsen 

Met de gemeente Velsen wordt op veel verschillende 

niveaus actief de samenwerking en de verbinding 

gezocht. Als woningcorporatie zijn wij tenslotte voor 

een belangrijk deel verantwoordelijk voor de uitvoering  

van het volkshuisvestelijke beleid in Velsen. De samen-

werking met de gemeente is over het algemeen goed 

tot zeer goed. Over en weer weten we elkaar goed 

te vinden en is duidelijk wat we van elkaar kunnen 

verwachten. 

In 2015 zijn door de drie in Velsen actieve woning-

corporaties - Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en 

Brederode Wonen - en de gemeente Velsen prestatie- 

afspraken opgesteld. Deze afspraken zijn gebaseerd 

op de beleidsplannen van de drie corporaties en de 

woonvisie van de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt 

over de ontwikkeling van de woningvoorraad, duur-

zaamheid, de huisvesting van specifieke doelgroepen, 

de woonruimteverdeling, wonen en zorg en leefbaar-

heid. De afspraken gelden tot en met 2016. 

In het verslagjaar zijn alle fracties van de gemeente- 

raad van Velsen door Velison Wonen uitgenodigd 

voor een presentatie over de werkzaamheden van een 

sociale verhuurder. De fracties kregen door middel 

van deze presentatie een duidelijk beeld van ons werk, 

onze diensten en onze activiteiten. Dit initiatief werd 
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door de politici gewaardeerd en draagt bij aan een 

transparante relatie met de gemeente. 

Met de collega-woningcorporaties in Velsen wordt 

op veel terreinen actief en goed samengewerkt. Op 

diverse niveaus vindt er overleg en afstemming plaats. 

Velison Wonen participeert in de Kennistafel Wonen 

Welzijn & Zorg. Dat is een netwerk dat verkent hoe 

een eigentijds en passend aanbod rondom wonen, 

welzijn en zorg voor Velsen kan worden gecreëerd. 

Organisatie en medewerkers
Onze medewerkers zijn het belangrijkste middel om 

onze volkshuisvestelijke doelen te realiseren. Zij moeten  

zich dan ook goed voelen in de organisatie, hun 

functie en hun werkomgeving. De resultaten van het 

medewerkersonderzoek van het afgelopen jaar gaven 

een goed beeld van de werkbeleving van de mede-

werkers en de verbeterpunten. 

Er wordt hard gewerkt om de dienstverlening aan 

onze klanten te optimaliseren. Onze dienstverlening 

scoort nu al gemiddeld een 7,5, zo blijkt uit de meest 

recente KWH-metingen. 

De organisatie heeft het afgelopen jaar een belangrijke 

stap gezet in het efficiënter maken van het reparatie- 

verzoekproces. Door de aanname van de reparatie-

verzoeken rechtstreeks door de afdeling Vastgoed 

in behandeling te laten nemen, verloopt dit proces 

efficiënter. 

Toekomstverwachtingen 
Het perspectief van Velison Wonen, zowel volkshuis-

vestelijk als financieel, is goed. Voor Velison Wonen is 

er de aankomende jaren geen grote omslag vereist. 

We blijven ons richten op dat waar we goed in zijn: 

mensen een huis bieden door het bouwen en beheren 

van woningen die kwaliteit hebben en betaalbaar zijn. 

In dat kader zoeken we ook de verbinding met  

bewoners en partners op het terrein van zorg en 

welzijn. Met thema’s als vergrijzing, scheiden van 

wonen en zorg en leefbaarheid staan we namelijk met 

elkaar voor de uitdaging om de kernen in Velsen vitaal 

te houden. Hierin past ook een solide organisatie die 

prestaties blijft leveren en interne procedures, werk-

wijzen en risicomanagement goed op orde heeft. 

P.H.M. (Peter) van Ling

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Juni 2016



99

Duurzaamheid:

Deel bezit met energielabel A, B, C: 

59,2 %

Verhuringen  
huurwoningen: 

Aantal medewerkers:

Aantal  
verhuureenheden:

Huurachterstanden: 
2,05% van de totale huurinkomsten 

en servicekosten

Reparatieverzoeken:

Aantal reparatieverzoeken  

per VHE: 1,09

ABC
59,2%

3964

229

67

24

127

11

Hoge sociale huur

Niet-DAEB

Totaal: 37, man: 12, vrouw: 25

Aantal Fte’s: 32.02

Lage sociale huur

Middelhoge sociale  

huur

3739

Score  
klanttevredenheid: 

7,5

AEDES-benchmark: 

B

Investeringen in nieuw- 
bouw en renovatie: 

€ 2,9 miljoen

KERNCIJFERS 2015

Uitgaven aan  
onderhoud: 

€ 4 miljoen

Huuropbrengsten: 

€ 23,2 miljoen

Aantal verkochte 
woningen:

24

Aantal ontruimingen: 

10

Operationeel resultaat: 

€ 6,4 miljoen
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1 

Externe ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen
De werkzaamheden voor woningcorporaties spelen 

zich af in een dynamisch en veranderend speelveld. 

De beleids- en handelingsvrijheid zijn de afgelopen 

jaren beperkt. Inmiddels zijn de gevolgen van de wet- 

en regelgeving grotendeels bekend en geïncorporeerd 

in de activiteiten van Velison Wonen. Minstens zo 

belangrijk zijn de ontwikkelingen op het terrein van 

onder meer demografie en inkomensontwikkeling. 

De Woningwet

Per 1 juli 2015 zijn de Woningwet en het Besluit Toe-

gelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van kracht 

geworden. De belangrijkste consequenties van de 

Woningwet voor de organisatie hebben betrekking op: 

	 •	 de toewijzing van huurwoningen: Velison 

Wonen is verplicht om passend toe te wijzen 

aan minimaal 95% van de huishoudens die recht 

hebben op huurtoeslag. Aan deze groep moet 

Velison Wonen een woning van maximaal € 618 

maandhuur aanbieden (afhankelijk van de huis-

houdenssamenstelling);	

	 •	 scheiding DAEB/niet-DAEB: Velison Wonen is 

verplicht haar diensten van algemeen economisch  

belang (DAEB) administratief te scheiden van de 

niet-DAEB activiteiten. Dit om er voor te zorgen 

dat maatschappelijk bestemd vermogen daad-

werkelijk wordt ingezet voor de maatschappe-

lijke	taken	die	aan	corporaties	zijn	opgedragen;

	 •	 verscherpt intern- en extern toezicht: de 

Autoriteit Woningcorporaties (Aw) ziet toe op 

de prestaties en bedrijfsvoering van de woning-

corporaties. De Aw beoordeelt bovendien (her-)

benoemingen van zowel commissarissen als 

bestuurders;	

	 •	 de cyclus van verantwoording: in samenhang 

met voorgaand punt is er sprake van een grotere 

verantwoordings- en administratieve druk. Bij 

de opstelling van jaarstukken en het maken van 

afspraken dienen de gemeente en huurders- 

organisaties te worden meegenomen. 

Huisvestingswet 

Per 1 januari 2015 trad de nieuwe Huisvestingswet in 

werking. Deze wet biedt gemeenten een instrumen-

tarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling 

en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. 

Hiermee kunnen onevenwichtige en onrechtvaardige 

effecten	van	schaarste	aan	goedkope	woonruimte	

bestreden worden en kan de leefbaarheid worden 

bevorderd.

De sturing via een gemeentelijke huisvestingsverorde-

ning beperkt zich tot die gebieden, woningtypen en 

prijsklassen waar de schaarste betrekking op heeft. 

De gemeente Velsen heeft op 11 juni 2015 een nieuwe 

huisvestingsverordening vastgesteld. 

Sociaal huurakkoord Aedes en de Woonbond

Op 3 juni 2015 is het sociaal huurakkoord gesloten  

voor de periode 2016-2018 tussen Aedes en de 

Woonbond. In dit akkoord staat dat: ”de totale huur-

som van een woningcorporatie vanaf 2016 met niet 

meer dan 1% mag stijgen boven inflatie, inclusief 

harmonisatie;	binnen	dit	kader	kan	de	corporatie	op	

woning-/complexniveau variëren”.

Velison Wonen heeft ervoor gekozen om woningen 

met een goede prijs/kwaliteitverhouding minder in 

huur te verhogen. Zorgpunten ten aanzien van het 

huurakkoord	zijn	het	effect	op	de	huurtoeslag	en	het	

effect	op	het	passend	toewijzen.	

Lokale ontwikkelingen
Prestatieafspraken Wonen Velsen 

Op 10 juni zijn door Velison Wonen, Woningbedrijf 

Velsen, Brederode Wonen en de gemeente Velsen de 

Prestatieafspraken Wonen 2015-2016 ondertekend. 
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Deze afspraken zijn gebaseerd op de beleidsplannen  

van de drie corporaties en de woonvisie van de 

gemeente. De Huurdersraden van de corporaties  

hebben met de prestatieafspraken ingestemd. De 

afspraken gaan over:

	 •	 de	ontwikkeling	van	de	huurwoningvoorraad;

	 •	 duurzaamheid;

	 •	 huisvesting	specifieke	doelgroepen;

	 •	 woonruimteverdeling;

	 •	 wonen	en	zorg;

	 •	 leefbaarheid.

Bod aan de gemeente 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is 

Velison Wonen vanaf 2016 verplicht in overleg met de 

huurdersorganisatie een bod (activiteitenprogramma) 

te doen aan de gemeente en vervolgens in gesprek te 

gaan over nieuwe (herijkte) prestatieafspraken. Eind 

2015 zijn hierover al de eerste gesprekken gevoerd 

met de gemeente.

“Dit bod aan de gemeente gaan wij samen doen 

met onze huurders,” aldus Peter van Ling, directeur- 

bestuurder. “Wat ons betreft komen in het bod 

in ieder geval de verdere verduurzaming van het 

bezit aan de orde, samen met nieuwbouw, betaal-

baarheid en leefbaarheid.”

Demografie en huishoudenssamenstelling

In Velsen zijn grofweg drie woonmilieus te onder-

scheiden: centrum stedelijk en groen stedelijk in 

IJmuiden en Velserbroek en landelijk/dorps in Sant-

poort-Noord en Velsen-Noord (Woonvisie Velsen 

2025 ‘Kennisrijk werken in Velsen’). De bevolkings-

ontwikkeling van Velsen is de laatste 15 jaar stabiel 

geweest. In 2012 telde Velsen 67.300 inwoners en 

30.590 huishoudens. De gemiddelde huishoud-

grootte in Velsen is 2,2. De bevolkingsprognose gaat 

bij gelijkblijvende ontwikkeling uit van een geleidelijke 

groei van de bevolking tot circa 70.000 inwoners in 

2040. Het aantal huishoudens neemt meer toe dan de 

bevolking als gevolg van gezinsverdunning.

Velsen is iets meer vergrijsd dan het landelijke en  

provinciaal gemiddelde. De verwachting is dat de 

vergrijzing doorzet. Het aandeel 65-plussers zal 

toenemen van 18% in 2015 naar 27% in 2040. Opmer-

kelijk is dat het aantal 25- tot 49-jarigen slechts 

beperkt afneemt. Dit hangt samen met een verwachte 

instroom van mensen in die leeftijdscategorie van  

buiten de gemeente, omdat er in Velsen meer 

gebouwd kan worden dan nodig is voor de eigen 

bevolking, waar dat in bijvoorbeeld Amsterdam en 

Haarlem precies andersom is. 

Het aantal huishoudens met een lager inkomen zal de 

komende jaren naar verwachting toenemen (Woning-

marktonderzoek Velsen 2014). Deze toename wordt 

veroorzaakt door de combinatie van de koopkracht- 

ontwikkeling per type huishouden, een toenemend 

aantal kleine huishoudens en de voortschrijdende 

vergrijzing. Wanneer de huishoudens worden inge-

deeld volgens de categorieën die in het huurbeleid 

(huurtoeslag en inkomensafhankelijke huurverhoging) 

gebruikt worden, is hetzelfde patroon te zien. Zo zal 

tot 2025 het aantal huishoudens met een inkomen tot 

€ 34.678 (prijspeil 2015) toenemen.

Betaalbaarheidsonderzoek Velsen 

In juni 2015 is het onderzoek naar betaalbaarheid  

binnen de gemeente Velsen afgerond. 

Uit het onderzoek bleek dat er in de toekomstige 

streefhuursituatie voor een aantal doelgroepen met 

lagere inkomens betaalbaarheidsproblemen kunnen 

ontstaan. Op grond van deze uitkomst heeft Velison 

Wonen haar streefhuurbeleid aangepast. 

Belangrijkste uitkomsten betaal-
baarheidsonderzoek 

Gezinnen (met twee kinderen) in Velsen die huur- 

toeslag ontvangen en in een eengezinswoning 

wonen, hebben gemiddeld gezien de meeste 

betaalbaarheidsrisico’s. 

Ook samenwonenden tot 65 jaar met huurtoeslag 

komen in veel wijken gemiddeld gezien tekort op 

het maandelijkse basisbehoeftebudget.

Met name huurtoeslagontvangers in Duin- en 

Zeewijk, Velsen-Noord en Velserbroek kennen 

betaalbaarheidsrisico’s.

De huishoudens die huren en tot de sociale doel-

groep behoren boven de huurtoeslaggrens (geen 

recht op huurtoeslag), hebben relatief gezien min-

der kans op maandelijks tekort dan huurtoeslag 

gerechtigden.

Voor de sociale doelgroep zijn meergezins- 

woningen in Velsen beter betaalbaar dan eenge-

zinswoningen (met oog voor hogere gemiddelde 

huurprijs en hoger energieverbruik).

De sociale doelgroep neemt de komende 15 jaar 

licht toe. Alhoewel de sociale doelgroep licht 

toeneemt, is er een meer dan voldoende sociale 

woningvoorraad van de in Velsen werkzame  

corporaties. 
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Velison Wonen is als woningcorporatie  

uitsluitend werkzaam binnen de gemeente 

Velsen. Met ongeveer 3800 verhuureenhe-

den is Velison Wonen actief in de kernen 

IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek en 

Santpoort-Noord. 

De koers, missie en ambities zijn vastgelegd 

in het ondernemingsplan 2014-2017, dat 

aansluit bij de opgaven in Velsen. De invulling 

hiervan wordt verder uitgewerkt in jaarplannen.  

Hierin staan de jaarlijkse activiteiten, werk-

zaamheden en de te bereiken resultaten. 

Missie
Samen met huurders en partners op het terrein van 

wonen, zorg en welzijn gaat Velison Wonen voor kernen  

in Velsen waarin het prettig wonen en leven is. De 

corporatie biedt vanuit een optimale dienstverlening 

betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan een 

brede doelgroep.

In de uitwerking van haar missie zoekt Velison Wonen 

steeds naar de verbinding met en participatie van 

bewoners en samenwerkingspartners. Met thema’s als 

betaalbaarheid, duurzaamheid, vergrijzing, scheiden 

van wonen en zorg en leefbaarheid staan de woning-

corporaties, gemeente en zorg- en welzijnspartijen 

voor de uitdaging om de kernen in Velsen vitaal te 

houden. 

Visie & strategie
Om het woonaanbod voor een brede doelgroep te 

combineren met het verbeteren van de woon- en 

leefkwaliteit van de kernen waar Velison Wonen bezit 

heeft, zijn drie speerpunten van beleid geformuleerd. 

Speerpunt 1: Afgestemd aanbod

Velison Wonen richt zich op het bieden van kwalitatief 

goede en bovenal betaalbare huisvesting. De corporatie  

wil er specifiek zijn voor: 

	 •	 mensen	met	een	inkomen	tot	€	34.911	(peil- 

datum	2015);

	 •	 senioren,	mede	gelet	op	de	vergrijzing	en	het	

scheiden	van	wonen	en	zorg;

	 •	 zorgbehoevenden,	mensen	met	een	lichamelijke	

en/of	een	geestelijke	beperking;

	 •	 jongeren	en/of	starters	op	de	woningmarkt.

Daarnaast heeft Velison Wonen oog voor de midden- 

inkomens (€ 34.911 tot € 43.786). Met de nieuwe 

Woningwet is er voor het huisvesten van deze doel-

groep vijf jaar extra ruimte (10%). 

Met betrekking tot de woningportefeuille heeft Velison 

Wonen de volgende strategische keuzes gemaakt.

Divers aanbod: Velison Wonen heeft bewust ingezet 

op eengezinswoningen als sterk product richting 

huur- en koopmarkt. Verkoop wordt ingezet als 

middel om de doorstroming op gang te brengen en 

bewoners een wooncarrière te bieden. Het voornemen  

was om in de periode 2014-2017 100 woningen 

te verkopen. Dat is gelukt. Daarnaast worden in de 

periode 2015-2017 ongeveer 50 nieuwe woningen 

toegevoegd. 

2 

Missie, visie en 
strategisch beleid 
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 “De afgelopen jaren,” legt directeur-bestuurder 

Peter van Ling uit, “hebben wij woningen uit ons 

bezit in een hoger tempo verkocht dan wij van 

te voren hadden ingeschat. Dat heeft financiële 

middelen gegenereerd, waarmee wij de nieuw-

bouwambities die wij hadden, allemaal konden 

realiseren. We zijn nu dus verder dan we gedacht 

hadden te zullen zijn. Om deze reden en de druk 

op de sociale woningmarkt hebben we onze  

verkoopvijver nu ingeperkt.”

Betaalbaar aanbod: conform de nieuwe wet- en 

regelgeving wijst Velison Wonen 80% toe aan de inko-

mensgroep tot € 34.911. Daarnaast wordt 10% gebruikt 

om vrijgekomen woningen met een afgetopte huur-

prijs van € 710.68 toe te wijzen aan woningzoekenden 

met een middeninkomen tussen € 34.911 en € 38.950. 

De overige 10% wordt gebruikt voor maatwerk. Uit-

gangspunt is dat de huurprijs bij ongeveer 90% van de 

woningen beneden de liberalisatiegrens van € 710,68 

blijft (prijspeil 2015).

Aanbod voor zorgbehoevenden: vraagstukken op 

het terrein van wonen en zorg pakt Velison Wonen in 

onderlinge afstemming met zorg- en welzijnspartners 

op. 

Huurbeleid: de huur die Velison Wonen vraagt voor 

woningen na mutatie (de streefhuur) is volgens het 

nieuwe beleid gemiddeld aanzienlijk lager, namelijk 

83% van maximaal redelijk (voorheen 87%). 

Kwaliteit van de woningvoorraad: op basis van het 

Strategisch Voorraadbeleid moeten de woningen van 

Velison Wonen voldoen aan de actuele woontechni-

sche eisen en normeringen van deze tijd. 

Ingezet wordt bovendien op de verduurzaming van 

de woningvoorraad, gericht op het verbeteren van de 

energieprestatie en het beheersbaar houden van de 

woonlasten van de bewoners. In 2015 heeft Velison 

Wonen hierin grote voortgang geboekt.

Speerpunt 2: Verschil maken in onze kernen

Velison Wonen maakt verschil in haar kernen door 

te investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad. 

Het streven is gericht op de verduurzaming van het 

woningbezit met als resultaat een gemiddeld label C  

in 2017. Op deze manier probeert Velison Wonen 

de woonlasten van haar huurders zoveel mogelijk te 

beperken en verlengt de corporatie tegelijkertijd de 

levensduur en toekomstbestendigheid van haar bezit.

IJmuiden: Velison Wonen bezit 45% van de woningen 

die in Oud-IJmuiden herontwikkeld worden. Conform 

de eigen koers en strategie wordt hier gestuurd op 

een	gedifferentieerd	aanbod	aan	woningen.	

Velsen-Noord: de inzet van Velison Wonen is er ook 

in Velsen-Noord, dat vooralsnog een negatief imago 

heeft, op gericht om de aantrekkelijkheid te vergroten  

met	een	gedifferentieerd	aanbod	naar	kwaliteit	en	

betaalbaarheid. Daarnaast wil de corporatie er de 

maatschappelijke infrastructuur versterken. Dit laatste 

gebeurt met het wijkactieplan. Onderdeel hiervan is de 

verkoop van woningen in de complexen Pen-dorp en 

Kruisbeek. 

Velserbroek: in Velserbroek richt Velison Wonen zich 

vooral	op	differentiatie	in	de	prijs-kwaliteitverhouding	

van de woningen. In 2015 is daar een grote slag in 

gemaakt. De voorbereiding van de bouw van 30 

woon-zorgwoningen in het project De Molenweid is 

gestart. 

Voor Santpoort-Noord geldt dat er geen directe 

noodzaak is om activiteiten te ondernemen, anders 

dan het goed blijven beheren van de woningen. 

Leefbaarheid

Prettig wonen en leven in de kernen vraagt om een 

integrale aanpak. Velison Wonen heeft hierin een 

maatschappelijke rol. Op verschillende manieren  

stimuleert de corporatie de leefbaarheid in de wijken.  

De inspanningen die in het kader van sociaal- en 

buurtbeheer worden geleverd, zijn vooral gericht op 

het actief betrekken van buurtbewoners bij de buurt 

waarin zij wonen. 

Speerpunt 3: Dienstverlenende organisatie

De medewerkers zijn het belangrijkste middel om de 

ambities die Velison Wonen heeft als het gaat om de 

volkshuisvesting in Velsen waar te maken. Sinds het 

moment van fusie heeft Velison Wonen ingezet op het 

verstevigen van de organisatie, zowel op het niveau 

van de medewerkers als bedrijfsmatig, met als doel 

het verbeteren van de dienstverlening. In 2015 is als 

gevolg hiervan het KWH-Huurlabel opnieuw behaald. 

Peter van Ling hierover: “We zijn tevreden met de 

uitkomsten van de KWH-meting, maar we zitten 

nog onder het landelijk gemiddelde en daar zitten 

we natuurlijk liever op of boven. We zijn trots op 

wat we doen, en we vinden dat we dat ook goed 

doen. Dat moet ook in de cijfers tot uitdrukking 

komen.”
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Velison Wonen wil haar investeringskracht, capaciteit, 

kennis en kunde inzetten om de komende jaren haar 

rol als maatschappelijk partner waar te maken. Daarbij 

is het doel om de dienstverlening verder te verbeteren 

en met een kerngerichte werkwijze te werken aan een 

passende woningvoorraad. Goed beheer, tijdig onder-

houd, een snelle afhandeling van reparatieverzoeken 

en een uitstekende communicatie zijn aspecten die de 

organisatie structureel meet. 

In het ondernemingsplan van Velison Wonen zijn 

voor de interne organisatie de volgende kernwaarden 

benoemd: 

	 •	 proactief:	Velison	Wonen	is	ondernemend	en	

toont verantwoordelijkheid in een optimale 

dienstverlening aan huurders, partners en col-

lega’s;

	 •	 resultaatgericht:	zonder	de	financiële	continuï-

teit uit het oog te verliezen, gaat Velison Wonen 

voor het beste resultaat, door juist de extra stap 

te	zetten	die	nodig	is;	

	 •	 samenwerken:	samen	met	haar	partners	en	col-

lega’s pakt Velison Wonen vraagstukken op op 

het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Velison Wonen gebruikt de Aedes-benchmark, waarin 

door de corporatie gemiddeld werd gescoord, om 

zichzelf een spiegel te kunnen voorhouden. De cor-

poratie toetst hiermee of zij voldoet aan haar eigen 

randvoorwaarde om vanuit financiële continuïteit op 

volkshuisvestelijk terrein van toegevoegde waarde te 

kunnen zijn voor Velsen. Gedurende de looptijd van 

het ondernemingsplan geldt bovendien als voor-

waarde dat Velison Wonen voldoet aan de door de Aw 

en het WSW gestelde normen. 

Visitatie 
Eind 2015 is gestart met de uitvoering van de visitatie, 

die doorloopt tot in 2016. In een visitatie worden de 

maatschappelijke prestaties van corporaties beoor-

deeld op de terreinen maatschappelijke opgaven en 

ambities, belanghebbenden, vermogen en gover-

nance. 

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit en voldoende faciliteringsvolume  

is nodig om projecten ten behoeve van de volks-

huisvestelijke doelen in het werkgebied van Velison 

Wonen te borgen. Behalve naar de maatschappelijke 

meerwaarde kijkt de corporatie ook naar de finan-

ciële gezondheid op langere termijn. In 2015 heeft 

dit, net als in voorgaande jaren, geresulteerd in een 

positief oordeel van de Aw, een positief saldo opera-

tionele kasstroom, aan de borgingsvoorwaarden van 

het WSW, waarmee voldoende faciliteringsvolume 

beschikbaar is om projecten uit te voeren in het werk-

gebied van Velison Wonen. De financiële beoordeling 

richt zich op zes toezichtterreinen:

	 •	 kwaliteit	financiële	verantwoording;

	 •	 behoud	maatschappelijk	gebonden	vermogen;

	 •	 financieel	risicobeheer;

	 •	 liquiditeit;

	 •	 solvabiliteit;

	 •	 draagkracht	vermogen.

Toekomstperspectief
Velison Wonen werkt als ‘maatschappelijk onderne-

mer’ aan de huisvesting van mensen met een laag 

inkomen in Velsen, samen met huurders, gemeente, 

collega-corporaties en partners op het terrein van 

wonen, welzijn en zorg. 

De circa 3.600 huurwoningen die wij in ons bezit 

hebben, bevinden zich in de kernen IJmuiden, Velsen- 

Noord, Velserbroek en Santpoort-Noord. Hier zetten 

we ons in om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren.

Ons ondernemingsplan, opgesteld voor de jaren 

2014-2017, is opgebouwd rond de speerpunten breed 

aanbod voor een diverse doelgroep, verschil maken in 

onze kernen en een dienstverlenende organisatie. 

Zij zijn de bakens waarlangs wij varen om op koers te 

blijven. En aan elk baken hebben wij doelen gekop-

peld, die wij in de toekomst willen gaan behalen.

 1. Een afgestemd aanbod: Met een afgestemd 

aanbod spelen we in op de diverse doelgroepen 

die afhankelijk zijn van een huurwoning. Betaal-

baarheid staat hoog in het vaandel. We wijzen 

minimaal 80% toe aan de primaire inkomens-

groep, maar kijken ook naar mogelijkheden 

voor de middengroep. We hebben ons huur-

beleid aangepast op basis van een betaalbaar-

heidsonderzoek en we hebben bovendien het 

gemiddelde streefhuurpercentage met 4% naar 

beneden gebracht. Verder gebruiken we verkoop 

om de doorstroming richting de koopmarkt op 

gang te brengen en onze bewoners wooncar-

rière te bieden. Afgelopen jaren hebben we 150 

woningen verkocht. Naar de toekomst is onze 

inzet erop gericht om jaarlijks vijf woningen te 

verkopen, terwijl we aan de andere kant verjon-

gen door jaarlijks ongeveer 20 tot 30 woningen 

toe te voegen. 

 2. Verschil in onze kernen: We blijven ook de 

aankomende jaren investeren in het verbeteren 
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van de woon- en leefkwaliteit in de kernen. Dit 

doen we samen met de gemeente, collega-

corporaties, onze zorg- en welzijnspartners en 

de bewoners. Naast de start bouw van 48 sociale 

huurwoningen op de voormalige KPN-locatie 

richten we ons onder meer op het verbeteren 

van energieprestaties en de nieuwbouw van 

(zorg-)woningen. 

  We voeren tot 2017 bij 350 woningen energe-

tische maatregelen door, met als doel om in 

ditzelfde jaar gemiddeld op energielabel C uit 

te komen. Op de langere termijn gaan we voor 

gemiddeld label B. Tot en met 2025 voeren we 

daartoe bij ruim 1.000 woningen een energie-

verbetering door. Op deze wijze snijdt het mes 

aan twee kanten: we zorgen voor een verminde- 

ring van de woonlasten voor onze huurders, 

en investeren tegelijkertijd in een duurzame 

woningvoorraad. 

  Onderdeel van dit speerpunt is ook dat we blijven  

investeren in de leefbaarheid van de wijken.  

Binnen de kaders van de wet- en regelgeving 

valt dan te denken aan het stimuleren van wijk- 

initiatieven, buurtbemiddeling, ‘schoon, heel & 

veilig’, etc. De combinatie van al deze onder-

delen maakt dat wij duidelijk aanwezig zijn en 

blijven in onze kernen.

 3. Dienstverlenende organisatie: mede door de 

grote inzet van onze medewerkers is de dienst-

verlening aan onze klanten goed op peil gebleven.  

Sinds het moment van fusie hebben we ingezet  

op het verstevigen van onze organisatie, zowel 

op het niveau van de medewerkers als bedrijfs-

matig (procedureel, Plan-Do-Check-Act, et 

cetera). Onze dienstverlening stond daarbij 

voorop wat heeft geresulteerd in het behalen 

van het KWH-label in het eerste fusiejaar. We 

hebben onze huurders niet uit het oog verloren. 

  We handelen als organisatie naar onze kern-

waarden proactief, resultaatgericht en samen-

werken. De aankomende periode zit de 

uitdaging met name in het nog verder professio-

naliseren van onze organisatie. 

Voor Velison Wonen is de aankomende jaren geen 

grote omslag vereist. Vanuit zowel volkshuisvestelijk 

als financieel oogpunt ziet de toekomst er zonnig uit. 

We blijven ons richten op dat waar we goed in zijn: 

mensen een huis bieden door het bouwen en beheren  

van woningen die een goede kwaliteit hebben en 

betaalbaar zijn. 

Met onze bewoners en partners staan we voor de 

uitdaging om de kernen in Velsen vitaal te houden. 

We besteden gezamenlijk aandacht aan thema’s als 

vergrijzing, wonen en zorg en leefbaarheid.

Wij zetten ons blijvend in voor het leveren van goede 

prestaties, met een solide organisatie die haar interne 

procedures en werkwijzen en haar risicomanagement 

goed op orde heeft. 

Verantwoord maatschappelijk 
ondernemen

Maatschappelijk ondernemen is een term die past bij 

Velison Wonen. Voor Velison Wonen kenmerkt dit zich 

met name door:

	 •	 Toekomstgericht vastgoed: onze nieuwbouw 

is levensloopbestendig en geschikt voor meer-

dere doelgroepen. Woningen die bijvoorbeeld 

vandaag bewoond worden door senioren, zijn 

morgen in te zetten voor jongeren of starters op 

de woningmarkt. Door op deze wijze bezig te 

zijn met ons vastgoed dragen we bij aan de pas-

sendheid en aantrekkelijkheid van onze woning-

voorraad en voorkomen we leegstand. 

	 •	 Verantwoord materiaalgebruik: bij nieuwbouw 

en bij de ingrepen die we doen in onze bestaande  

woningvoorraad, maken we gebruik van duur-

zame materialen. We gaan voor materialen die 

energiezuinig zijn, milieuverantwoord en lang 

meegaan. Denk bijvoorbeeld aan FSC hout en 

water verdunbare verf. 

	 •	 Duurzaamheid en betaalbaarheid: we zetten 

ons in op het verduurzamen van het woning-

bezit. We gebruiken duurzame materialen en 

treffen	energetische	maatregelen	waarmee	we	

de energiezuinigheid van onze woningvoor-

raad vergroten, de woonlasten van onze huur-

ders omlaag brengen en daarmee investeren 

in betaalbaarheid. Zo snijdt het mes aan twee 

kanten: dát is voor ons bij uitstek verantwoord 

ondernemerschap. 

	 •	 Oplossingsgerichtheid: onze vraagstukken en 

problemen vragen vaak om maatwerk en/of een 

integrale oplossing. Prettig wonen gaat namelijk 

verder dan de woning alleen. Daarom zijn we 

erop gebrand om per wijk en per buurt bewoners  

en partners op het terrein van wonen, zorg en 

welzijn bij ons werk te betrekken. Samen met 

hen pakken we vraagstukken op en zorgen we 
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voor passende oplossingen. Een gezamenlijke 

aanpak voorkomt dat we eenzijdig handelen, 

verbreedt ons eigen perspectief en leidt vaak tot 

een oplossing die ‘werkt’. 

Op deze wijze geven we invulling aan ‘maatschappelijk  

verantwoord ondernemen’ en, belangrijker nog, 

geven we kleur aan onze eigen inzet. Onze huurders 

herkennen ons in de activiteiten die we ondernemen 

en de wijze waarop we handelen. Hiervoor waarderen 

ze ons ook, zoals blijkt uit het feit dat we in 2015 het 

KWH-Huurlabel hebben behaald. Voor ons een teken 

dat we op de goede weg zijn!



17

In 2015 heeft de wijziging van wet- en regel-

geving, zoals de nieuwe Huisvestingswet 

en de Woningwet, gevolgen gehad voor 

de wijze van toewijzing en de woonruimte-

verdeling. De regionale bindingseisen zijn 

komen te vervallen en de corporaties kregen 

in de loop van 2015 wat extra ruimte om 

woningen toe te wijzen aan een bredere 

inkomensgroep, de zogenaamde 80-10-10-

regel. De gewijzigde regelgeving maakt aan-

passingen in het woonruimteverdeelsysteem 

noodzakelijk. Deze zijn in het najaar van 2015 

gerealiseerd. 

In de kaders komt, tenzij anders vermeld, Daniëlle 

Metten, manager Wonen, aan het woord.

Verdeling woningbezit

Aantal vhe 
31-12-2015

Aantal vhe 
31-12-2014

Verhuureenheden DAEB < € 710,68 3.337 3.392

Verhuureenheden niet-DAEB > € 710,68  222 182

Onzelfstandige verhuureenheden DAEB  54 54

Maatschappelijk vastgoed DAEB  7 7

Commercieel vastgoed  11 11

Garages DAEB en niet-DAEB  108 107

Totaal verhuureenheden 3.739 3.753

“70% van ons bezit bevindt zich onder de eerste  

aftoppingsgrens en 10% onder de tweede. Daar-

naast bevindt zich nog 10% daarboven, maar 

onder de DAEB-grens en is 10% niet-DAEB. Aan 

het eind van 2016 gaan we deze rubricering 

evalueren en kijken we of de percentages zouden 

moeten worden aangepast, omdat er groepen 

huurders door in de knel komen.“

Binnen het woningbezit zijn er met name door de 

verkoop van bestaand bezit mutaties geweest. Het 

verschil in aantallen tussen eind 2014 en eind 2015 

wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

	 •	 overdracht	van	een	garage;

	 •	 vijf	nieuwbouwwoningen	blok	10	Oud- 

IJmuiden;	

	 •	 één	woning	is	omgezet	van	Koopgarant	naar	

huur;

	 •	 21	woningen	verkocht.	

Door huurverhogingen en mutaties zijn 46 verhuur- 

eenheden overgegaan van de categorie DAEB naar de 

categorie niet-DAEB.

3 

Toewijzing, verhuur, betaalbaarheid  
en verkoop van woningen 
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Samenstelling bezit naar bouwjaar 
en woningtype

Samenstelling bezit verslagjaar

Zelfstandige huurwoningen  

Goedkoop < 403,06 575

Betaalbaar < 618,24 2.134

Duur tot huurtoeslaggrens  
< 710,68

628

Duur boven huurtoeslaggrens  
> 710,68

222

Zelfstandige huurwoningen 3.559

Onzelfstandige huurwoningen 55

Totaal woongelegenheden 3.614

Garages 108

Overig onroerend goed 17

  

Totaal bezit 3.739

Bouwvorm en bouwperiode 

Bouwjaar
Eengezins-
woningen

Etagebouw 
zonder lift

Etagebouw 
met lift

Hoogbouw
Onzelfstan-
dige woon-
eenheden

Totaal

tot 1945 421 0 0 0 0 421

van 1945-1959 712 487 0 0 3 1202

van 1960-1969 24 102 0 0 0 126

van 1970-1979 0 0 0 0 0 0

van 1980-1989 349 126 32 0 0 507

van 1990-1999 450 148 127 249 5 979

van 2000-2009 101 0 39 30 17 187

van 2010 & later 49 0 82 31 30 192

 2106 863 280 310 55 3614

Toewijzing
Woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen

Ter voorbereiding op het passend toewijzen aan 

woningzoekenden met een inkomen dat recht geeft 

op huurtoeslag, is het woonruimteverdeelsysteem 

aangepast. Deze aanpassing zorgt ervoor dat woning-

zoekenden met een inkomen onder de huurtoeslag-

grenzen voorrang krijgen op een woning met een 

passende huurprijs.

Het systeem kent drie verschillende modellen waarin 

de	woningen	kunnen	worden	aangeboden;

Aanbodmodel

60% van de woningen werd in 2015 via het aanbod-

model aangeboden. Toewijzing vindt in dit model 

plaats op volgorde van langste inschrijfduur in combi-

natie met eventueel gestelde voorrangsregels. 

Het lotingmodel

Via het lotingmodel werd in 2015 8% van de woningen  

geadverteerd. Niet de inschrijfduur, maar loting 

bepaalt of men kandidaat voor de woning wordt. In 

dit model worden met name woningen met een hoge 

mutatiegraad aangeboden.
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Het Direct te huur-model

Woningen die niet via het aanbodmodel tot verhuring 

leiden worden direct te huur aangeboden volgens het 

principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. In 

2015 werd 6% van de vrijgekomen woningen via dit 

model verhuurd. Het gaat hier om woningen uit zowel 

de sociale huur als de vrije sectorhuur. 

“Binnen het woonruimteverdeelsysteem Wonen 

in Velsen worden drie modellen gehanteerd. Het 

lotingsmodel gebruiken we voor mensen die snel 

een woning nodig hebben, bijvoorbeeld in het 

geval van een scheiding. Het lotingsmodel geeft 

die mensen dan een kans, ook als ze nog niet 

als woningzoekende stonden ingeschreven. Het 

Direct te huur-model gebruikten we voor wonin-

gen in het moeilijke segment, bijvoorbeeld voor 

woningen die door hun hoge huurprijs moeilijk 

verhuurbaar zijn. Voor de verhuur van dit soort 

woningen schakelen we ook wel makelaars in. 

Verreweg de meeste woningen worden verhuurd 

door middel van het aanbodmodel, dat uitgaat 

van inschrijfduur.”

In 2015 zijn er ook enkele woningen binnen dit  

systeem aangeboden met een voorrangslabel. De 

labels die Velison Wonen gebruikt zijn de 65+ labels 

voor specifieke seniorenwoningen, de gezinslabels 

voor grote eengezinswoningen en de 23-labels voor 

enkele kleine appartementen specifiek voor jongeren 

en starters die afhankelijk zijn van huursubsidie.

Eenpersoonhuishoudens
Inkomens-
grens WHT

>€ 403,06
€ 403,06- 
€ 576,87

€ 576,87-
€ 710,68

> € 710,68 Totaal

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 21.950 10 35 26 1 72

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 21.950 0 10 7 4 21

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 21.950 0 6 13 0 19

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 21.950 0 2 3 0 5

Tweepersoonshuishoudens
Inkomens-
grens WHT

>€ 403,06
€ 403,06- 
€ 576,87

€ 576,87- 
€ 710,68

> € 710,68

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 29.800 1 12 16 1 30

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 29.800 0 2 9 8 19

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 29.825 0 6 4 0 10

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 29.825 0 2 3 0 5

Drie- of meerpersoonshuishoudens
Inkomens-
grens WHT

>€ 403,06
€ 403,06- 
€ 618,24

€ 618,24 - 
€ 710,68

> € 710,68

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 29.800 0 8 17 1 26

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 29.800 0 3 4 14 21

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 29.825 0 1 0 0 1

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 29.825 0 0 0 0 0

Totaal 11 87 102 29 229

Niet alle woningen worden via het woonruimtever-

deelsysteem aangeboden. Er worden ook woningen 

direct via een intermediair (SIG, Zorgbalans, de  

Waerden, het RIBW en het Nova college), via bemid-

deling (statushouders, urgenten en herstructurerings-

kandidaten) of via de WMO-afdeling van de gemeente 

Velsen toegewezen. 

Bemiddeling

In 2015 werd 26% van de woningen verhuurd via 

bemiddeling.

Inschrijvingen

Na ondertekening van een huurcontract vervalt de 

inschrijfduur en worden de woningzoekenden uitge-

schreven op Wonen in Velsen. Op 31 december 2015 

stonden nog 7.591 woningzoekenden ingeschreven 

als woningzoekende.

Toewijzingsnormen overheid

In 2015 zijn vijf sociale huurwoningen toegewezen aan  

huurders met een inkomen hoger dan de inkomens- 

norm van de overheid van € 34.911. Zij vallen onder de 

zogenaamde 10%-vrijstellingsruimte. Daarnaast is er 

sinds september 2015 binnen de Woningwet nog eens 

10% extra vrijstellingsruimte om de inkomensgroep 

tussen de € 34.911 en € 38.950 te huisvesten. Binnen 

deze groep hebben drie toewijzingen plaatsgevonden. 

Hiermee blijft Velison Wonen ruim onder de norm van 

10%. 

Tabel woningtoewijzing:
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Verhuur van woningen
Verhuringen 2015

In 2015 zijn er 229 woningen en zes garages  

beschikbaar gekomen die (opnieuw) verhuurd  

konden worden. 

De toewijzingen hebben in de diverse huurprijs- 

categorieën als volgt plaatsgevonden: 

Categorieën huurprijs BBSH Aantal verhuureenheden

Lage sociale huur < € 403,06  11 woningen

Middelhoge sociale huur € 403,06 - € 618,24 127 woningen

Hoge sociale huur € 618,24 - € 710,68  67 woningen

Totaal 205 woningen

Niet-DAEB Woningen Aantal verhuureenheden

Huurprijs > € 710,68 24 woningen

Totaal 24 woningen

Verhuurleegstand
In 2015 bedroeg de huurderving als gevolg van ver-

huurleegstand van ruim € 50.000. Deze leegstand is 

voor het grootste deel te wijten aan de moeizame 

verhuur van woningen in de vrije huursector. Om de 

leegstand te beperken is de samenwerking gezocht 

met enkele makelaars. Dit om een breder bereik te 

hebben onder woningzoekenden.

Een aantal woningen voor de specifieke doelgroep 

WMO, die via de gemeente Velsen worden toege-

wezen, hebben langere tijd leeggestaan, omdat op 

het moment van het vrijkomen van de woning geen 

kandidaat beschikbaar was. 

Betaalbaarheid 
Huur(beleid) 

De huurprijs wordt berekend op basis van het per 

complex bepaalde streefhuurpercentage van de 

maximaal redelijk huur (op basis van woningwaarde-

ringspunten). In 2015 zijn deze percentages opnieuw 

vastgesteld als onderdeel van het Strategisch Voor-

raadbeleid. Velison Wonen vroeg in 2015 gemiddeld 

72,29% van de maximaal redelijke huur. 

WOZ-waarde in maximaal redelijke huur

Met ingang van oktober 2015 is de WOZ-waarde van 

de woning meegerekend in de woningwaarderings-

punten. Dat heeft voor alle woningen tot verandering 

van de maximaal redelijke huur geleid. Voor zittende 

huurders heeft dat geen directe gevolgen, zolang hun 

huidige huur niet boven de nieuwe maximaal redelijke 

huur uitkomt. In zes gevallen heeft deze wijziging tot 

een verlaging van de huidige huur geleid. 

Streefhuurbeleid

In het kader van het nieuwe streefhuurbeleid van 

Velison	Wonen	is	gestreefd	naar	differentiatie	in	alle	

wijken qua huurklassen en woningtypen, zodat de 

verschillende doelgroepen goed bediend kunnen 

worden. De streefhuurpercentages zijn per complex 

bepaald op 65%, 70%, 75%, 80%, 85% en 90% van de 

maximaal redelijke huur. De woningen in de DAEB-

klasse worden standaard afgetopt op een huur van 

maximaal € 710,68. De woningen in het segment  

niet-DAEB worden afgetopt op € 900. 

Om schommelingen in de maximaal redelijke huur en 

de streefhuur te voorkomen worden in 2016 voor alle 

woningen extra aftoppingsgrenzen bepaald conform 

de passendheidsgrenzen uit de Woningwet. 

“De ingrepen die wij in ons huurprijsbeleid heb-

ben gedaan door de streefhuurpercentages aan 

te passen zijn een succes”, aldus Daniëlle Metten, 

manager Wonen. “De streefhuur is een percen-

tage van de maximaal redelijke huur. Voorheen lag 

die bij ons rond de 80%, maar in 2015 hebben we 

ons	huurbeleid	gedifferentieerd,	met	streef- 
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Huurverhoging 2015

In 2015 heeft het Ministerie de volgende percentages 

voor de maximale huurverhoging vastgesteld:

	 •	 2,5%	voor	huishoudens	met	een	inkomen	onder	

of	gelijk	aan	€	34.229;

	 •	 3%	voor	huishoudens	met	een	inkomen	boven	 

€	34.229	maar	onder	of	gelijk	aan	€	43.786;

	 •	 5%	voor	huishoudens	met	een	inkomen	boven	 

€ 43.786. 

Velison Wonen heeft besloten om de huurverhoging 

voor de eerste twee doelgroepen minimaal te hou-

den om knelpunten in de betaalbaarheid voor deze 

doelgroepen te voorkomen. De huishoudens met een 

inkomen boven € 43.786 vormen de zogenaamde 

scheefwoners;	zij	kregen	in	2015	de	maximale	huur-

verhoging. 

“Door middel van een flankerend huurbeleid, dus 

door gebruik te maken van een grotere huurver-

hoging, daar waar mogelijk, proberen we scheef-

wonen tegen te gaan. Scheefwoners zouden 

op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheid 

om naar een appartement te verhuizen, en de 

voordelen daarvan. Dit zou een onderdeel kunnen 

worden van ons bod aan de maatschappij: adver-

teren met de mogelijkheid voor senioren om zich 

in een persoonlijk gesprek met ons te oriënteren 

op alternatieve woonruimte.”

Velison Wonen heeft de volgende percentages door-

gevoerd bij de huurverhoging 2015-2016:

	 •	 1%	voor	huishoudens	met	een	inkomen	onder	of	

gelijk	aan	€	34.229;

	 •	 1,5%	voor	huishoudens	met	een	inkomen	boven	

€	34.229	maar	onder	of	gelijk	aan	€	43.786;

	 •	 5%	voor	huishoudens	met	een	inkomen	boven	 

€ 43.786. 

Er zijn 45 bezwaarschriften ingediend tegen de inko-

mensafhankelijke huurverhoging, waarvan er 31 zijn 

gehonoreerd. 

Huurachterstanden, betalings- 
regelingen en WSNP

Huurachterstanden

Op 31 december 2015 bedroeg de bruto huur- 

achterstand 2,05% van de totale huurinkomsten en 

servicekosten (2,5% in 2015). Velison Wonen werkt 

doorlopend aan het zo laag mogelijk houden van de 

huurachterstanden, door in een vroeg stadium van 

huurachterstand	de	betreffende	huurder	te	benaderen	

en te proberen om tot een oplossing te komen.

Contractueel moet de huur op de eerste van de 

maand voldaan zijn. Een aantal huurders betaalt de 

lopende huur gedurende de maand (de zogeheten 

slepers). Om een oplopende huurachterstand te voor-

komen, is er een zogenaamde slepersactie gehouden. 

Alle huurders met een maand huurachterstand zijn 

benaderd om de huur per de eerste van de maand te 

voldoen. Velison Wonen biedt de mogelijkheid om 

door middel van een betalingsregeling de huur- 

achterstand in te lopen. 44 Huurders hebben van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt.

In 2015 waren er gemiddeld 315 huishoudens met een 

huurachterstand (374 huishoudens in 2014).

“Het afgelopen jaar is de huurachterstand ten 

opzichte van 2014 afgenomen,” legt manager 

Financiën Siebe van den Berg uit, “omdat we  

preventief te werk gaan, door het Klant Contact  

Centrum en Huurincasso de huurders te laten 

benaderen, en soms door een huisbezoek te 

doen. Zo’n telefoontje of bezoekje is vaak al 

genoeg om huurders weer in de pas te laten 

lopen. Ook benaderen we de zogenoemde slepers,  

huurders die hun huur aan het eind van de maand 

betalen, in plaats van aan het begin. Een deel van 

hen is weer aan het begin van de maand de huur 

gaan betalen.” Maar tegenover de lagere huur-

achterstand staan wel meer betalingsregelingen 

en ook vonden er meer huisuitzettingen plaats. 

“Iedereen die een huurachterstand oploopt heeft 

een eigen, uniek verhaal. Voor de oplossing van 

de financiële problemen van huurders, moeten we 

daarom altijd maatwerk leveren. En dat lukt ons 

ook. Soms doen we dat alleen, maar soms, als de 

problematiek onze expertise overstijgt, schakelen 

we Socius of PLANgroep in, een organisatie voor 

maatschappelijke dienstverlening.” 

huren die, bij mutatie, variëren van 60-90%. Uit 

een betaalbaarheidsonderzoek van de gemeente, 

uitgevoerd door Atrivé, bleek namelijk dat een 

deel van onze bewoners bij handhaving van het 

oudere beleid, in de problemen zouden kunnen 

komen, en dat wilden we natuurlijk niet. Door de 

verlaging van de streefhuren worden woningen 

niet alleen betaalbaarder, maar ook de prijs-kwali-

teitverhouding neemt toe. Aanvullend onderzoek 

van Atrivé bevestigt dat wij met ons nieuwe beleid 

aan het oplossen van betaalbaarheidsproblemen 

hebben bijgedragen.”
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Betalingsregelingen

Samen met de huurder zoekt Velison Wonen altijd 

naar oplossingen om te voorkomen dat er een deur-

waarder moet worden ingeschakeld. Een huurder met 

een betalingsachterstand heeft de mogelijkheid om 

één	keer	per	jaar	een	betalingsregeling	te	treffen.	De	

huurachterstand dient vervolgens in maximaal zes 

termijnen te worden voldaan. Eind 2015 waren er 183 

lopende betalingsregelingen (146 in 2014).

Voorkomen van huisuitzettingen

Om huisuitzettingen te voorkomen gaat Velison 

Wonen bij huurders met een huurachterstand van 

twee maanden op huisbezoek. De huurders worden 

geïnformeerd over de mogelijkheden om betalings- 

afspraken te maken. Als de problematiek complexer is 

dan verwacht, dan heeft Velison Wonen de mogelijk-

heid om Socius (Maatschappelijke Dienstverlening) 

in te schakelen. De huurder kan dan deelnemen aan 

het preventieproject ‘Voorkomen van huisuitzettin-

gen’. Het preventieproject is samen met de Gemeente 

Velsen, Socius, PLANgroep en de andere lokale 

corporaties opgezet. Gezinnen met kinderen waarbij 

huisuitzetting dreigt worden altijd aangemeld bij het 

preventieproject. Deelname hieraan is niet vrijblijvend. 

Socius begeleidt de huurders en bepaalt of de beta-

lingsproblemen oplosbaar zijn. Is de problematiek te 

groot voor Socius dan kan de huurder doorgestuurd 

worden naar de Schuldhulpverlening. Socius is in 2015 

elf keer ingeschakeld (in 2014 vijf keer). Velison Wonen 

en de gemeente Velsen dragen ieder voor 50% bij in 

de kosten per huurder, die € 750 bedragen.

Minnelijke trajecten en Wet schuldsanering Natuur-

lijke Personen (WSNP)

Huurders met complexe betalingsproblemen kunnen  

in aanmerking komen voor een minnelijk traject of 

schuldhulpverlening. Voor een minnelijke regeling is 

geen rechterlijke uitspraak nodig, voor schuldhulp-

verlening wel. Doorgaans zal een rechter vragen of 

er	een	minnelijke	regeling	is	getroffen,	voordat	hij	

bepaalt of de huurder kan deelnemen aan de WSNP.

Huurders kunnen door Socius doorgestuurd worden 

naar Schuldhulpverlening, maar zij kunnen ook zelf 

Schuldhulpverlening benaderen. De gemeente Velsen 

heeft voor de schuldhulpverlening een samenwerkings- 

overeenkomst gesloten met PLANgroep. PLANgroep 

beoordeelt of een huurder in aanmerking komt voor 

een minnelijke regeling. Dit kan als alle schuldeisers 

akkoord gaan met het betalingsvoorstel van PLAN-

groep. 

In 2015 maakten 13 huurders gebruik van het minne-

lijke traject en 32 huurders van de WSNP (39 in 2014).

Ontruimingen

Ondanks alle preventieve maatregelen is het niet altijd 

mogelijk een ontruiming te voorkomen. In enkele 

gevallen wijst de huurder alle aangeboden hulp af of is 

de problematiek te groot. In 2015 zijn tien woningen 

ontruimd, waarvan acht woningen op basis van huur-

achterstand, één woning vanwege een wietplantage 

en één op basis van overlast.

De politie heeft in een woning een hennepplantage 

ontmanteld, conform het convenant ‘Stop thuis de 

Wiet’. De huurder van deze woning heeft zijn over-

eenkomst ’vrijwillig’ opgezegd.

De kosten die met ontruimingen gepaard gaan, zijn 

aanzienlijk. Velison Wonen tracht de kosten te verhalen  

op de vertrokken huurder, maar realiseert zich dat de 

verhaalmogelijkheden beperkt zijn.

Doelgroepen

Inkomensdoelgroepen

DAEB-bezit 

De kernvoorraad van Velison Wonen bestaat uit alle 

woningen met een huurprijs onder de huurtoeslag-

grens van € 710,68 (peiljaar 2015). Deze woningen 

behoren tot het zogenaamde DAEB- of sociale 

huursegment. Om in aanmerking te komen voor deze 

woningen geldt een maximaal gezamenlijk verzamel-

inkomen van € 34.911 per huishouden. 

Niet-DAEB bezit

Woningen met een huurprijs hoger dan € 710,68 (peil-

jaar 2015) behoren tot het zogenaamde niet-DAEB- of 

vrije sector huursegment. Bij toewijzing wordt geen 

huisvestingvergunning afgegeven. In deze huurprijs-

klasse geldt een gezamenlijk minimaal verzamel- 

inkomen van € 34.911.

Woondoelgroepen

Senioren 65+

Velison Wonen heeft een aantal woningen specifiek 

gelabeld voor 65+ en/of als zorgwoningen. In 2015 

zijn 40 woningen met dit label aan de doelgroep 

verhuurd. 

Gezinnen

Velison Wonen streeft er samen met de collega- 

corporaties en de gemeente Velsen naar om meer 

gezinnen aan te trekken binnen Velsen. Enkele 

complexen met grote eengezinswoningen worden 

dan ook met voorrang aan gezinnen toegewezen. In 

2015 zijn 40 woningen met dit label aangeboden en 

verhuurd. 
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Jongeren en starters tot 23 jaar

Velison Wonen probeert voor jongeren het toetreden 

tot de woningmarkt eenvoudiger te maken, onder 

andere door een klein deel van de woningen met 

voorrang aan te bieden aan jongeren tot 23 jaar die 

afhankelijk zijn van huursubsidie. In 2015 zijn er geen 

woningen met dit label aangeboden, omdat er geen 

mutaties van woningen met dit label zijn geweest.

Verkoop van bestaand bezit

Verkoopresultaat

De verkoopdoelstelling voor 2015 was bepaald op 20 

woningen. Met een verkoopresultaat van 24 woningen 

(21 woningen bestaand bezit en drie Koopgarant- 

woningen) is de verkoopdoelstelling voor 2015 behaald.

Reguliere verkoop

In 2015 zijn er 24 woningen beschikbaar gekomen 

voor verkoop waarvan 21 zijn verkocht. Van de 21 

woningen zijn 18 woningen op de vrije markt ver-

kocht en drie woningen aan zittende huurders. Bij 

drie woningen zijn verkoopstimulerende maatregelen 

ingezet, zoals het stijlen van de woning of het laten 

maken van artist impressions van de inrichting. 

Verkoop onder Voorwaarden

Velison Wonen heeft op 1 januari 2016 53 Koop-

garantwoningen, waarvan 42 in IJmuiden en 11 in 

Velsen-Noord, die zijn verkocht met een korting 

van 20% op de taxatiewaarde. Velison Wonen heeft 

een terugkoopverplichting voor deze woningen. De 

waardeverandering bij terugkoop wordt verdeeld tus-

sen de koper (70%) en Velison Wonen (30%). Velison 

Wonen streeft ernaar het aantal Koopgarantwoningen 

te verminderen door woningen na terugkoop op de 

vrije markt te verkopen of op te nemen in de verhuur-

portefeuille. 

In 2015 zijn zeven woningen teruggekocht. Wegens 

het grote aantal terugkopen binnen één complex, 

en het risico dat Velison Wonen concurrent van haar 

eigen markt zou worden, zijn twee woningen weer 

doorverkocht met de Koopgarantregeling en is één 

woning in de sociale huur opgenomen. Er zijn drie 

woningen op de vrije markt verkocht en één woning 

stond per 31 december 2015 nog te koop. 

Wijziging verkoopstrategie

Tot juli 2015 werden de voor verkoop gelabelde 

complexen zowel bij mutatie als aan zittende huurders 

verkocht. Maar door het snel behalen van de verkoop-

doelstelling, de implementatie van de Woningwet, 

het hebben van voldoende investeringsruimte en de 

toenemende druk op de sociale woningmarkt heeft 

Velison Wonen de verkoopportefeuille met bijbeho-

rende strategie aangepast.

Zo kregen huurders tot juni 2015 € 7500 korting 

bij de aankoop van een woning in de voormalige 

Kennemerhave-complexen. Deze regel is afgeschaft, 

behalve voor de zittende huurders in Pen-Dorp in 

Velsen-Noord. Zij zijn zonder de korting niet in staat 

de woning aan te kopen én het benodigde onderhoud 

uit te voeren.

De voor verkoop gelabelde woningen in de complexen  

Kruisbeek in Velsen-Noord en de Galle Promenade in 

Velserbroek blijven beschikbaar voor aankoop door 

zittende huurders én voor verkoop bij mutatie. In het 

complex Galle Promenade wil Velison Wonen verkopen  

zolang de meerderheid van de woningen in haar bezit 

blijft.

Verkoopportefeuille

Na de wijziging van de verkoopstrategie zijn eind 2015 

nog 90 woningen beschikbaar voor verkoop: 85 in 

Velsen-Noord en 5 in Velserbroek. 

Siebe van den Berg zegt over de Koopgarant-

woningen: “Wij hebben niet de behoefte onze 

Koopgarantwoningen volledig af te stoten, maar 

we willen het aantal wel terugbrengen. Toezicht-

houders zien ze als een risico, omdat je je ver-

plicht hebt ze terug te kopen en ze in die zin op 

de begroting drukken. Maar laten we wel wezen: 

dat risico bestaat alleen als alle eigenaren van 

Koopgarantwoningen hun woning op precies 

hetzelfde moment aan ons terug zouden willen 

verkopen. En de kans dat dat gebeurt is natuurlijk 

uitermate klein. Dus wij vinden niet dat dat risico 

aannemelijk is.”
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Velison Wonen staat dicht bij haar huurders, 

bewoners en partners en wil op het terrein 

van wonen optimaal presteren. De dienst-

verlenende organisatie is dan ook een van 

de drie speerpunten in het Ondernemings-

plan 2014-2017. Velison Wonen werkt daarbij 

samen met haar stakeholders in de wijken  

en onze huurdersvertegenwoordiging als 

Huurdersraad en Bewonerscommissies. 

Onze dienstverlening wordt het hele jaar 

getoetst door het KWH.

Leefbaarheid
Het leefbaarheidsbudget van Velison Wonen wordt 

onder andere ingezet voor ’Schoon, Heel, Veilig & 

Sociaal’ in de wijken van Velsen. Op verschillende 

manieren stimuleert Velison Wonen de leefbaarheid 

rondom haar woningen. De corporatie investeert in de 

sociale leefbaarheid om cohesie in de buurt te verster-

ken, overlast te verminderen en veiligheid te bevorde-

ren met projecten als Inbraakpreventie en Horen, Zien 

en Melden. Daarnaast investeert Velison Wonen in de 

fysieke leefbaarheid, zoals groenvoorzieningen in  

binnen- en buitentuinen en verlichting in de poorten 

ter bevordering van de veiligheid. 

Sociale leefbaarheid

Samenwerken in de wijk

De gemeente Velsen, Stichting Welzijn Velsen, Politie 

Velsen, het Wijkplatform en de woningcorporaties zijn 

vaste deelnemers in de wijkteams. Zij werken samen 

aan een wijkplan met projecten die een schone, hele 

en veilige openbare ruimte bevorderen. De input voor 

deze wijkplannen komt vanuit de leefbaarheidsmonitor  

en signalen uit de wijk. 

Om deze signalen nog beter te op te kunnen vangen 

is het project Wijkteam in de Wijk in 2015 voorgezet. 

De wijkteams komen letterlijk met een wijkmobiel naar 

bewoners toe om met hen te praten over de leefbaar-

heid in de wijk en eventuele knelpunten.

Veilig

Ook het project ’Horen, Zien en Melden’ is voortgezet. 

Velison Wonen heeft haar bewoners meegenomen 

in het gebruik van sociale media bij inbraakpreventie. 

Bij ’Horen, Zien en Melden‘ worden wijkbewoners via 

sociale media verzocht bij verdachte situaties en mis-

drijven contact op te nemen met de politie.

 

Daarnaast heeft Velison Wonen haar medewerking 

verleend aan een presentatie ’Voorlichting Inbraakpre-

ventie’, waarvoor haar bewoners werden uitgenodigd. 

Sociaal

Overlast

In 2015 heeft Velison Wonen 94 overlastmeldingen 

in behandeling genomen. Er zijn diverse soorten 

overlast: geluidsoverlast, agressie en burenruzies en 

overlast die veroorzaakt wordt vanuit een sociale 

problematiek. 

4 

Voor en met 
bewoners
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Aard klacht Locatie Aantal

Omgeving/vervuiling Velsen-Noord 4

Sociaal medisch
Velserbroek
Velsen Noord

3
3

Geluidsoverlast
IJmuiden
Velserbroek
Velsen-Noord

18
5

10

Agressie/burenruzie
Velsen-Noord
IJmuiden
Velserbroek

10
14
4

Sociaal
IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek

8
6
2

Drugs IJmuiden 1

Tuin
Velserbroek
IJmuiden

4
2

Totaal 94

Bij de behandeling van overlastzaken wordt goed 

samengewerkt met derden zoals de politie en maat-

schappelijke hulpverlening. Eén ernstige overlast- 

situatie heeft geleid tot een procedure gericht op  

ontbinding van een huurovereenkomst, wat resul-

teerde in een ontruiming. 

Buurtbemiddeling

Velison Wonen heeft in 2015 opnieuw Buurtbemid-

deling ingezet om overlastzaken en burenruzies op te 

lossen. In 2015 zijn er elf zaken door Velison Wonen 

doorverwezen. Buurtbemiddeling richt zich op herstel 

van communicatie en op (het ontwikkelen van) de 

kracht van mensen om zelf hun conflicten op te 

lossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemid-

delaars. Buurtbemiddeling heeft in 2015 58% van de 

zaken opgelost.

Kleine projecten

In Velsen-Noord ondersteunde Velison Wonen  

Stichting Welzijn Velsen door de verhuur van een 

ruimte in het seniorencomplex de Schulpen, waarin 

een ontmoetingspunt en tweedehands kledingwinkel 

waren ondergebracht. De winkel heeft een nieuwe 

locatie gekregen elders in de wijk en het contract is 

dan ook eind 2015 opgezegd.

Velison Wonen ondersteunde daarnaast de Stichting 

Vrienden van Velsen-Noord, die de leefbaarheid en 

sociale samenhang in Velsen-Noord bevordert door 

het ondersteunen en begeleiden van evenementen en 

projecten en het lokaal vervoeren van senioren. 

Een buurtinitiatief in Velsen-Noord tenslotte, waarbij 

bewoners de woonomgeving van hun woningen wil-

den opknappen, is financieel ondersteund.

Fysieke leefbaarheid

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 buurt of wijk. Vaak gaat het om 

tuinonderhoud, het onderhouden van speeltoestellen 

en achterpadenverlichting.

In 2015 heeft Velison Wonen onder andere geïnves-

teerd in:

	 •	 het	onderhouden	en	opknappen	van	tuinen	en	

plantsoenen;

	 •	 het	herstellen	of	aanbrengen	van	poortverlich-

tingen	bij	achterpaden;

	 •	 het	onderhouden	en	controleren	op	veiligheid	

van speeltoestellen.

Betrekken van bewoners bij beleid 
en beheer 

Huurdersraad

De huurders, onder andere vertegenwoordigd in de 

Huurdersraad, zijn de belangrijkste stakeholders van 

Velison Wonen. Er heeft het afgelopen jaar vier keer 

een regulier overleg tussen de Manager Wonen en 

de Huurdersraad plaatsgevonden. Daarnaast heeft de 

Huurdersraad een overleg gehad met de Raad van 

Commissarissen in juni en met het managementteam 

in december. 

In 2014 is gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming  

van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die op 

12 januari 2015 is ondertekend. Hierin zijn bevoegd-

heden en taken van corporatie en Huurdersraad 

vastgelegd. Ook staat hierin opgenomen waar de 

Huurdersraad adviesrecht over heeft. In 2015 heeft 

de Huurdersraad advies uitgebracht over de volgende 

onderwerpen:

	 •	 asbestbeleid;

	 •	 huurbeleid	2015-2016;

	 •	 prestatieafspraken;

	 •	 huurverhogingsbeleid	2015;

	 •	 klachtenprocedure;

	 •	 Sociaal	Statuut	Velsen;

	 •	 Strategisch	Voorraadbeleid.

Om de werkzaamheden van de Huurdersraad goed 

te kunnen uitvoeren is een budget van € 23.500 ter 

beschikking gesteld, waarvan € 17.788 is besteed. 

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 leef-
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baarder te maken. Velison Wonen kan op haar beurt 

knelpunten signaleren en deze in samenspraak met de 

bewonerscommissie proberen op te lossen. 

In 2015 zijn alle leden van de bewonerscommissies 

van Velison Wonen uitgenodigd voor een thema- 

bijeenkomst ‘Beleving in de Wijk’. De wijkagent  

presenteerde het project ‘Horen, Zien, Melden’.  

Vervolgens kon men in gesprek met stichting Welzijn 

over Buurtbemiddeling, met de gemeente Velsen over 

de groenvoorzieningen in hun buurt, met de Huur-

dersraad en met medewerkers van Velison Wonen 

over communicatie en het gebruik van sociale media. 

Folder bewonerscommissies

Om de bewonersparticipatie te stimuleren is een 

informatiefolder opgesteld. Doel van de folder is 

bewoners en nieuwe huurders te bereiken voor het 

opstarten van een bewonerscommissie in hun wijk of 

complex.

Bewonerscommissie Melklaan e.o. (Velsen-Noord)

In het kader van het doorvoeren van energetische 

maatregelen aan het complex Melklaan e.o., hebben de  

bewoners van het complex een bewonerscommissie 

opgericht. In samenwerking met de commissie- 

leden heeft Velison Wonen twee bewonersavonden 

georganiseerd. Tijdens deze avonden is in samen- 

werking met de aannemer het plan van aanpak gepre-

senteerd.

Bewonerscommissie Heuvelwijk (IJmuiden-Noord)

Met deze bewonerscommissie is onder meer gespro-

ken over het verbeteren van tuinonderhoud in de  

binnen- en omliggende tuinen in de wijk. Velison 

Wonen heeft een inventarisatie gemaakt van wat er 

moet gebeuren en een plan van aanpak opgesteld. 

Ook is de voortgang besproken van de werkzaam- 

heden in het kader van de versteviging van de balkon-

constructies. 

Wonen en zorg
Vooral door de sterke vergrijzing in haar werkgebied 

zet Velison Wonen zich al jaren in voor de huisvesting 

van bewoners met een zorgbehoefte. Het landelijke 

beleid is erop gericht inwoners met beperkingen zo 

veel en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

Regionale onderzoek Wonen en Zorg

Op regionaal niveau is er door IJmond en Zuid-

Kennemerland in 2014-2015 onderzoek gedaan naar 

de vraag of de huidige woningvoorraad in voldoende 

mate geschikt is voor de extramuralisering van de 

zorg. Daaruit blijkt dat ouderen die de wens hebben  

in de huidige woning te blijven wonen daar in de 

praktijk ook vaak in slagen. Met wat aanpassingen aan 

de woning én de benodigde ondersteuning blijkt het 

merendeel van de woningvoorraad geschikt om in te 

blijven wonen, ook als men met ouderdomsbeperkin-

gen te maken krijgt. De knelpunten die er zijn liggen 

met name op het gebied van verdelingsvraagstukken.  

Er komen voor sommige specifieke doelgroepen 

onvoldoende goedkope sociale huurwoningen vrij. 

Deze knelpunten doen zich in de regio IJmond minder  

vaak voor dan in de regio Zuid-Kennemerland. 

Zorgaanbod

Velison Wonen beschikt over twee zorgcomplexen: 

De Schulpen in Velsen-Noord en de Hofstede in 

Velserbroek met in totaal 211 verhuureenheden. 

Daarnaast heeft Velison Wonen 135 woningen die 

met voorrang aan 65+ kandidaten worden aange-

boden en 446 woningen die via het WMO-loket van 

de gemeente Velsen of een intermediaire zorgpartij 

worden aangeboden aan woningzoekenden met een 

specifieke zorgbehoefte. 

Seniorencheck

Velison Wonen heeft in 2015 haar huurders van 85 jaar 

en ouder (leeftijd hoofdbewoner) een gratis senioren- 

check aangeboden. 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 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. 

WonenPlus biedt diverse diensten om het langer thuis 

wonen mogelijk te maken en sociaal isolement te 

voorkomen. De klussen, zoals administratieve werk-

zaamheden, worden door vrijwilligers gratis of tegen 

een geringe vergoeding uitgevoerd. 
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Kwaliteit dienstverlening/Klant-
vriendelijkheid

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.

KWH-Huurlabel

Velison Wonen vindt de mening van de huurders 

inzake de kwaliteit van de dienstverlening erg belang-

rijk en wilde in 2015 het KWH-Huurlabel behouden.

Met het KWH-Huurlabel wordt de kwaliteit van dienst-

verlening van de corporatie onderzocht en transparant 

gemaakt. De verwachtingen die huurders hebben ten 

aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening zijn 

vertaald in kwaliteitseisen op zeven onderdelen:

	 •	 contact;

	 •	 woning	zoeken;

	 •	 nieuwe	woning;

	 •	 huur	opzeggen;

	 •	 reparaties;

	 •	 onderhoud;

	 •	 uiten	van	ontevredenheid.

Op basis van doorlopend onderzoek gedurende het 

jaar beoordeelt KWH of de kwaliteit van de dienst-

verlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Door het 

onderzoek kan de corporatie leren en verbeteren. Bij 

iedere corporatie wordt hetzelfde onderzocht, zodat 

de resultaten onderling vergelijkbaar zijn. 

In 2015 heeft Velison Wonen het KWH-Huurlabel 

weten te behalen met de volgende cijfers:
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Huurcommissie

In 2015 is één kwestie voorgelegd aan de Huurcom-

missie. Het betrof een verzoek tot huurverlaging op 

grond van een gebrek. Het verzoek is gegrond ver-

klaard en heeft geleid tot een tijdelijke huurverlaging 

tot het moment waarop het gebrek is verholpen.

Regionale Geschillencommissie 

In 2015 zijn drie zaken voorgelegd aan de Regionale 

Geschillencommissie, waarvan er twee gegrond zijn 

verklaard. De Commissie heeft in één geval aange-

stuurd op een bemiddelingsgesprek en dat gesprek 

heeft met goed gevolg plaatsgevonden. In de tweede 

zaak	is	de	eiser	in	het	gelijk	gesteld;	Velison	Wonen	

heeft het advies van de Commissie opgevolgd. De 

andere zaak is ingetrokken door de aanmelder voordat 

inhoudelijke behandeling had plaatsgevonden. 

Duurzaamheid
Bewonersgedrag

Ter bevordering van gedragsverandering is op de  

’Dag van de duurzaamheid’ informatie gegeven over 

de mogelijkheden om bewust om te gaan met energie 

en over uiteenlopende duurzame initiatieven. Diverse 

professionele partijen hebben zich daar samen met 

de gemeente Velsen en de corporaties gepresenteerd. 

Kinderen van basisscholen in de wijken in IJmuiden 

waren uitgenodigd om mee te denken en te leren 

over duurzaamheid. De dag was georganiseerd door 

de wijkteams.
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Een van de speerpunten van Velison Wonen 

is dat de woningen technisch en woon-

technisch van goede kwaliteit zijn. Daarvoor 

investeert Velison Wonen continue in het 

onderhoud en verbetering van haar woning-

voorraad. Het gaat daarbij om de efficiënte 

inzet van zowel financiën als kennis en 

expertise.

In 2015 is de aandacht vooral uitgegaan naar 

de verhoging van de energieprestatie van de 

woningen.

In de kaders komt, tenzij anders vermeld, Huub 

Ostendorf, manager Vastgoed aan het woord.

Algemeen
In 2015 is in totaal ruim € vier miljoen aan planmatig  

en dagelijks onderhoud besteed. Anders dan was 

begroot werd er minder aan planmatig onderhoud 

uitgegeven en meer aan dagelijks onderhoud.

Oorzaak was de nog niet geheel stabiele vastgoed-

sturing. De begroting 2015 was immers een optelsom 

van de twee onderhoudsinzichten van de rechtsvoor-

gangers.

In 2015 is daarom versneld de conditiemeting voor het 

gehele bezit afgerond, op basis waarvan een consis-

tente jaar- en meerjarenbegroting 2016 is opgesteld. 

Bovendien ontstond er op die manier een duidelijk 

beeld van de technische kwaliteit van het bezit. Dit 

was nodig om de complex- en onderhoudstrategieën 

in beeld te brengen, om van daaruit de kwaliteit van 

het bezit op het voorgenomen peil te brengen dan 

wel te behouden. De hiervoor benodigde personele 

bezetting is inmiddels qua capaciteit, competenties en 

kennis op orde.

Het leveranciersmanagement ten behoeve van het 

reparatie- en mutatieonderhoud is geheel operatio-

neel. Hierdoor worden kosten en kwaliteit veel beter 

beheerst. In de service level agreements is uitdrukkelijk 

ook de service aan en de tevredenheid van huurders 

opgenomen. Hiervoor wordt vanaf 2015 de klant-

tevredenheid bij het dagelijks onderhoud doorlopend 

gemeten. De uitslagen laten een hoge klanttevreden-

heid zien.

Diverse	processen	zijn	in	2015	geoptimaliseerd;	

waaronder het mutatieproces. In 2016 wordt ook aan 

het inkoopbeleid en de processen rond het overige 

onderhoud verder gestalte gegeven.

Het thema duurzaamheid is ingevuld met de start van 

het energetisch verbeteren van de woningen aan de 

Melklaan, het vervangen van verlichting door led- 

 lampen in een aantal gemeenschappelijke ruimten, 

het opnemen van FSC-hout in de programma’s van 

eisen en het standaard saneren van eventueel aanwe-

zige asbest bij mutatiewoningen. 

Onderhoudsstaat van het bezit
In 2015 is een start gemaakt met de conditiemetingen 

van	het	bezit	conform	de	NEN	2767;	de	metingen	van	

33 complexen zijn geactualiseerd. De NEN 2767- 

normering geeft een methode om de conditie van 

bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige 

wijze vast te leggen. De uitkomsten van de inspecties 

worden per complex vertaald naar een conditiescore. 

Tijdens de inspecties worden alleen de buitenzijde en 

eventuele algemene ruimtes van een complex  

geïnspecteerd. Alle overige zaken worden niet mee-

5
De kwaliteit van onze 
woningen en beheer 
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genomen. Energetische gebreken worden door  

middel van EPA-inspecties geïnventariseerd.

Planmatig onderhoud

Velison Wonen heeft in 2015 € 2,3 miljoen geïnvesteerd  

in planmatig onderhoud. De uitgaven bestonden uit  

€ 1,9 miljoen voor planmatig onderhoud en € 0,4 mil-

joen voor het vervangen van 140 cv-ketels.

Op hoofdlijnen zijn de volgende onderhoudswerk-

zaamheden uitgevoerd:

Complex Naam Activiteit

102 Van Poptaplantsoen e.o. Aanpassen balkonconstructie

104 Kortenaerstraat e.o Dak- en schilderwerkzaamheden

107 Nobelstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

207 Popelstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

302 Kerkstraat Dak-, schilder- en liftwerkzaamheden

404 Grote Beerstraat Schilder- en liftwerkzaamheden

405 Planetenweg 108 e.v. Schilderwerkzaamheden

411 Doorneberglaan e.o. Schilderwerkzaamheden

503 Geelvinckstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

504 Geelvinckstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

507 Wijkerstraatweg Liftwerkzaamheden en vloerbedekking vervangen

809 Ans Rosendahlstraat Metselwerk en houtrotherstel

819 Floraronde e.o. Dak- en schilderwerkzaamheden

930 Fresiastraat Liftwerkzaamheden

Dagelijks onderhoud 
Dagelijks onderhoud valt uiteen in reparatieonderhoud 

en mutatieonderhoud. 

Reparatieonderhoud

Reparatieonderhoud is het, na melding door een 

klant, in een kort tijdsbestek repareren/herstellen van 

geconstateerde (kleine) gebreken en storingen aan 

de woning. Ze kunnen 24 uur per dag via de website 

worden doorgegeven. Ook is het mogelijk voor klan-

ten om tijdens de openingstijden de verzoeken tele-

fonisch door te geven. Hierbij krijgen de klanten een 

technisch administratief medewerker aan de telefoon. 

Die bepaalt vervolgens of het repartieverzoek door 

een van de eigen vaklieden kan worden opgelost, of 

door een van de vaste leveranciers (aannemers) die 

reparaties voor Velison Wonen uitvoeren. Als de oor-

zaak van de klacht tijdens de melding niet helder 

is, kan er voor worden gekozen om een afspraak in 

te plannen met de opzichter voor een inspectie ter 

plaatse.

Buiten kantoortijden en in het weekeinde wordt er 

gebruik gemaakt van een Boodschappendienst. Het 

verhelpen van storingen op of aan de woningen die 

echt niet kunnen worden uitgesteld tot de volgende 

werkdag, worden via deze Boodschappendienst opge-

dragen aan de vaste aannemers van Velison Wonen.

Reparatiemeldingen bestaan over het algemeen uit 

kleine standaardverzoeken of verzoeken die vallen 

onder het serviceabonnement. Als er grote ingrepen 

moeten worden verricht om een gebrek te herstellen, 

of als eenzelfde gebrek in een complex herhaalde-

lijk wordt gemeld, dan wordt bekeken of er sprake is 
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van een structureel probleem in dat complex. Is dat 

het geval, dan wordt het gebrek vanuit het planmatig 

onderhoud hersteld.

Reparatieverzoeken 2015 2014

Kosten reparatieverzoeken € 841.595 € 732.073

Aantal reparatieverzoeken 3964 3.288

Gemiddelde kosten per 
reparatieverzoek

€ 212 € 223

Aantal reparatieverzoeken 
per VHE*

1,09 0,91

* Een getal van rond 1 is gebruikelijk

Serviceabonnement 

Voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties  

die een huurder zelf moet uitvoeren biedt Velison 

Wonen als extra service het serviceabonnement aan. 

Voor een bedrag van € 5 per maand is een huurder 

verzekerd van vakkundige reparaties door een van de 

eigen vaklieden voor een groot deel van het huurders-

onderhoud. Eind 2014 maakten 1753 huurders gebruik 

van deze extra service. In 2015 is het aantal deelnemers  

toegenomen: 1886 huurders hebben van het service-

abonnement van Velison Wonen.

Mutatieonderhoud

Mutatieonderhoud is het onderhoud dat na een huur-

opzegging moet worden uitgevoerd om een woning 

opnieuw aan de door Velison Wonen vastgestelde 

kwaliteitseisen te laten voldoen, zodat de woning 

weer kan worden verhuurd. De werkzaamheden die 

daarvoor moeten worden uitgevoerd kunnen varië-

ren van alleen het nalopen van een aantal standaard 

kwaliteitsaspecten tot ingrijpende vervangingen 

waarbij keuken, badkamer en toilet worden aangepakt 

en eventueel een CV-installatie wordt aangelegd. Het 

mutatieonderhoud wordt door een van de vaste aan-

nemers in opdracht van Velison Wonen uitgevoerd.

Bij complexen die ouder zijn dan 25 jaar worden de 

mutaties benaderd als planmatig onderhoudsproject. 

Er wordt dan een werkomschrijving opgesteld.

Mutaties 2015 2014

Kosten mutatieonderhoud € 393.358 € 451.514 

Aantal mutaties 235 244

Gemiddelde kosten per 
mutatie

€ 1.673 € 1.850

Leveranciersmanagement
In 2015 zijn door de vijf grootste leveranciers voor met 

name het reparatie- en mutatieonderhoud de raam- 

overeenkomsten van het leveranciersmanagement 

ondertekend. Hierin zijn de verwachtingen over de 

te verrichten prestaties duidelijk en meetbaar opge-

steld. De prestaties van elke afzonderlijke leverancier 

worden per kwartaal geanalyseerd en besproken. 

Eventuele verbeterpunten worden na overleg direct 

vastgelegd en opgepakt. 

Op basis van onder meer de door KWH gestelde eisen 

zijn er service level agreements opgesteld voor de 

leveranciers met daarin afspraken over:

	 •	 het	aantal	reparaties	dat	op	het	afgesproken	

moment	moet	worden	uitgevoerd;

	 •	 het	personeel	van	de	leverancier	(klantgericht,	

representatief en vakkundig).

Sinds 1 augustus zijn de service level agreements van 

kracht. 

In het vierde kwartaal van 2015 hebben de eerste 

kwartaalevaluaties met de leveranciers plaatsgevon-

den. De ervaringen bij zowel Velison Wonen als de 

leveranciers zijn positief en leidden direct tot verras-

sende inzichten die verbeteringen in de toekomst 

mogelijk maken.
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Klanttevredenheid bij reparatie- 
onderhoud

Na het uitvoeren van reparatieverzoeken wordt een 

enquête aan de klanten verstuurd. Het doel hiervan is 

inzicht verkrijgen in de tevredenheid van de klanten 

als het gaat om de uitvoering van reparatieverzoeken. 

In de tabel hieronder zijn de resultaten van heel 2015 

gepresenteerd.

Klanttevredenheid
Afspraak binnen 1 dag 

gemaakt
Werkplek netjes 

achtergelaten
Tevredenheid over 

de reparatie

ja nee ja nee ja nee

Totaal 90% 10% 99% 1% 98% 2%

Eigen dienst 95% 5% 99% 1% 98% 2%

Derden 83% 17% 99% 1% 98% 2%

In 2015 was de response bijna 50%. In totaal zijn er 

1521 ingevulde enquêtes retour gekomen. De uitkom-

sten mogen als representatief worden beschouwd  

en hebben als input gediend voor het leveranciers- 

management. 

“Wij toetsen daarmee hoe we zelf scoren en hoe 

degenen die wij inhuren scoren. Daar kunnen 

wij dan, indien noodzakelijk, op sturen. Met de 

uitkomsten van het onderzoek kunnen wij boven-

dien het verloop van onze processen analyseren 

en zo nodig verbeteren.”

Contract onderhoud 
Contract onderhoud is onderhoud waarvan de kosten 

als servicekosten aan huurders in rekening worden 

gebracht, alsmede onderhoud waarvan de kosten ten 

laste komen van Velison Wonen.

Onder de eerste categorie vallen:

	 •	 onderhoud	cv-installaties;

	 •	 schoonmaken/ramen	lappen	trappenhuizen.

De belangrijkste vormen van onderhoud die in de 

tweede categorie vallen zijn:

	 •	 onderhoud	automatische	deuren;

	 •	 onderhoud	hydrofoorpomp;

	 •	 onderhoud	drainagesysteem.

In 2015 is € 463.211 aan kosten gemaakt voor contract 

onderhoud. Daarmee zijn de kosten in lijn met de in 

de begroting opgenomen € 473.000.

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 heeft 

Velison Wonen hier intern afspraken over gemaakt:  

Velison Wonen heeft, binnen de geldende wetgeving,  

als doel 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. Ook is vastgelegd wanneer bewoners in 

hun huis kunnen blijven en wanneer tijdelijke huis-

vesting nodig is en welke vergoedingen daarmee 

gemoeid zijn. Tijdens mutatie- onderhoud wordt (als 

er geen recente inventarisatie beschikbaar is) altijd een 

nieuwe asbestinventarisatie uitgevoerd. Indien nodig 

worden asbestbronnen gesaneerd. Om asbestsane-

ringen goed te kunnen volgen en op een gestructu-

reerde manier uit te laten voeren is door de overheid 

het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) ingericht. De 

verwachting is, dat in de nabije toekomst het werken 

in dit systeem bij asbestsaneringen verplicht wordt. 

Velison Wonen heeft hierop geanticipeerd en werkt al 

sinds januari 2015 met het LAVS.
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Woningaanpassingen in het kader 
van de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt 

er onder meer voor dat mensen met beperkingen 

door ouderdom, handicap of 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, douche-

zitjes, verhoogde toiletpotten, beugels en elektrische 

oplaadpunten voor scootmobiels.

In 2015 is door Velison Wonen voor € 22.500 aan der-

gelijke voorzieningen gerealiseerd. De kosten worden 

achteraf door de gemeente vergoed.

De gemeente Velsen is zich aan het heroriënteren op 

de vergoedingenstructuur. Dit kan in 2016 gevolgen 

hebben voor het beleid van Velison Wonen ten aan-

zien van dit soort werkzaamheden.

In het kader van de WMO zijn in 2015 minder 

woningen aangepast dan in 2014. “Onze woningen  

zijn eigenlijk allemaal levensloopbestendig. Dat 

wil zeggen: voor iedereen die gezond is tot en 

met mensen die aanspraak moeten maken op een 

zorgzwaartepakket 3.”

Glasverzekering
Bij glasschade biedt de glasverzekering van Velison 

Wonen uitkomst. Als bewoners zo’n verzekering heb-

ben, dan maakt deze onderdeel uit van de huurover-

eenkomst;	de	kosten	ervan	worden	in	de	maandelijkse	

huur verrekend. In alle nieuwe huurcontracten wordt 

de glasverzekering standaard aangeboden en opge-

nomen. 

Vereniging van Eigenaren
Velison Wonen is samen met particuliere eigenaren 

actief in tien Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het 

beheer van de VvE’s wordt voor acht van de tien VvE’s 

door Velison Wonen uitgevoerd. Van twee VvE’s wordt 

het beheer uitbesteed aan een externe VvE Beheerder.

VvE Beheer door Velison Wonen:

	 •	 Het	Baken	in	IJmuiden	(19	huur-	en	23	koop- 

woningen	en	2	bedrijfsruimten);

	 •	 Mercurius	in	IJmuiden	(30	huur-	en	39	koop- 

woningen	en	1	koopbedrijfsruimte);

	 •	 De	Vreede	in	IJmuiden	(20	huur-	en	14	koop- 

woningen);

	 •	 De	Vrijheit	in	IJmuiden	(46	huur-	en	36	koop- 

woningen);

	 •	 De	Voorwaarts	in	IJmuiden	(14	huur-	en	 

12	koopparkeerplaatsen);

	 •	 Bickerlaan	in	Santpoort	Noord	(14	huur-	en	 

5	koopwoningen);

	 •	 Wulverderlaan	in	Santpoort	Noord	(8	huur-	en	 

8	koopwoningen);

	 •	 De	Witte	Toren	in	Velserbroek	(18	huur-	en	 

8 koopwoningen).

Externe VvE beheerder:

	 •	 Dok	10	in	IJmuiden	(5	huur-	en	22	koopwoningen);

	 •	 De	Tender	(2	klaslokalen).

In 2015 heeft Velison Wonen door de deelname in de 

VvE’s een totale (onderhouds)uitgave gedaan van  

€ 182.708.

Investeringen
Velison Wonen richt zich behalve op onderhoud ook 

op	het	verbeteren	en	vernieuwen	van	haar	bezit;	dit	

zijn speerpunten van beleid. Door woningverbetering 

voldoen woningen weer aan de eisen van deze tijd 

en wordt de energieprestatie ervan verbeterd. Omdat 

de woningen daardoor langer meegaan, wordt ook 

de huurpotentie groter. Het realiseren van nieuw-

bouwwoningen maakt het mogelijk om sneller een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan een passende 

woningvoorraad in Velsen. Door nieuwbouw wordt 

het woningbezit van de corporatie verjongd.

Projecten
Velison Wonen investeert in sociale huurwoningen 

voor ouderen, gezinnen, starters en mensen die zorg 

behoeven. De bouw- en projectenportefeuille is alleen 

gericht op activiteiten die vallen in de categorie Dien-

sten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). 

Oud-IJmuiden 

In Oud-IJmuiden is een herontwikkeling ingezet van 

een verouderd bedrijventerrein naar een nieuwe wijk 

met een mix van woningen, architectuurstijlen en 

woninggroottes. Sinds 2009 is de transformatie van 

het gebied ten noorden van de Oranjestraat gefaseerd 

in uitvoering gebracht. Velison Wonen heeft er met de 

ontwikkeling en realisatie van de woongebouwen De 

Vreede, De Vrijheit en De Voorwaarts (148 woningen) 

een grote bijdrage aan geleverd. In 2015 deed Velison 

Wonen dat door de aankoop van twee turnkey-pro-

jecten.

Oud-IJmuiden Dok 10

De vijf appartementen die Velison Wonen in 2014 

in Dok 10 aan de Oranjestraat turnkey afnam van 
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BPD (voorheen Bouwfonds) werden in november 

2015 opgeleverd en verhuurd. De appartementen 

zijn levensloopbestendig en vallen in het middeldure 

huursegment. Met de realisatie van Dok 10 is de eerste 

fase van de herontwikkeling van Oud-IJmuiden afge-

rond. 

Oud-IJmuiden Dok 12B 

Velison Wonen nam in 2015 het besluit om nog eens 

acht woningen af te nemen van BPD in Oud-IJmuiden.  

Het gaat om zes eengezinswoningen en twee appar-

tementen in Dok 12. De woningen worden aangebo-

den in het sociale huursegment onder de DAEB grens 

van € 710.

Peter van Ling, directeur-bestuurder, zegt hier-

over: “In 2015 hebben wij bovendien besloten 

ook in Dok 12B woningen van BPD af te nemen, 

en wel zes eengezinswoningen en twee apparte-

menten. Ook voor Dok 12C hebben we plannen. 

Wat wij in Oud-IJmuiden doen wordt door onze 

huurders enorm gewaardeerd. Dat kun je onder 

meer zien aan de manier waarop zij met elkaar 

de eigen woonomgeving onderhouden, en zo 

de leefbaarheid in het gebied op niveau houden. 

Dat is belangrijk, nu wij zelf door de veranderde 

regelgeving minder ruimte hebben om leefbaar-

heidsinitiatieven te ontplooien.”

Wijkgezondheidscentrum Velserbroek (WGC)

In Velserbroek is Velison Wonen eigenaar van het 

woon-zorgcomplex De Hofstede. Het complex 

bestaat uit 140 appartementen. Velison Wonen startte 

in november 2014 met de verbouwing en uitbreiding  

van het wijkgezondheidscentrum aan de Aletta 

Jacobsstraat. In 2015 werd het project opgeleverd. In 

totaal is er na de verbouwing circa 300 m2 extra prak-

tijkruimte beschikbaar gekomen. Bovendien zijn de 

nogal gedateerde behandelruimtes gemoderniseerd.

Het WGC heeft voor de inwoners van Velserbroek en 

zeker ook voor de oudere bewoners van De Hofstede 

een essentiële functie. 

Door de uitbreiding is het brede aanbod aan zorg-

voorzieningen in Velserbroek voor de toekomst veilig-

gesteld. Door de aanwezigheid van de zorgvoorzie-

ningen direct in de buurt, kunnen bewoners langer in 

hun eigen wijk en huis blijven wonen. De verbouwing 

past binnen de strategie van Velison Wonen om wijk-

gericht te werken. Het WGC wordt gehuurd door de 

stichting Wijkgezondheidscentrum Velserbroek (SWV) 

waarin onder meer huisartsen, een fysiotherapeut en 

een apotheker participeren. Met het WGC is overeen-

stemming over een verlenging van de huurovereen-

komst voor tien jaar.

De verbouwing van het WGC Velserbroek is binnen de 

financiële	doelstellingen	gebleven;	er	was	een	investe-

ring mee gemoeid van € 1,21 miljoen.

De Hofstede Velserbroek

In het complex De Hofstede kan zorg worden  

verleend aan de bewoners op grond van een CIZ- 

indicatie en WLZ (Wet Langdurige Zorg) of via de 

WMO. Belangstellenden zonder indicatie kunnen zich 

vanaf de leeftijd van 75 jaar ook inschrijven. Zorg-

balans is verantwoordelijk voor de intramurale zorg. 

Bewoners van de Hofstede kunnen voor de meeste 

andere zorgvoorzieningen terecht in het wijkgezond-

heidscentrum. 

Onderzoek uitbreiding De Hofstede

In 2015 startte Velison Wonen een onderzoek naar de 

haalbaarheid van de uitbreiding van het woongebouw 

De Hofstede met tien woningen, door het gedeeltelijk 

optoppen van het complex met één bouwlaag. 

Het toevoegen van tien woningen, ieder met een 

oppervlakte van circa 73 m2, betekent een kortere 

wachtlijst voor een woning in De Hofstede. 

KPN-locatie

In 2015 is in samenwerking met de gemeente Velsen, 

Hoorne Vastgoed BV uit Uitgeest en HBB Ontwikke-

ling BV uit Heemstede een haalbaarheidsonderzoek 

gedaan naar de ontwikkeling van deze zogenaamde 

KPN-locatie, waar Velison Wonen eigenaar van is. 

Uitgangspunt was om een nieuw gebouw te realiseren 

dat past in de omgeving, met woningen en voorzie-

ningen die een toegevoegde waarde hebben voor 

het centrum van IJmuiden. In december 2015 is het 

haalbaarheidsonderzoek positief afgerond. 

Op grond hiervan is besloten tot het realiseren van 

een supermarkt met daarboven, verdeeld over een 

aantal woontorens, 57 appartementen, waarvan 

Velison Wonen er 48 zal afnemen voor de sociale 

verhuur. De plannen, die in 2017 uitgevoerd zullen 

gaan worden, hebben de steun van onder andere het 

wijkplatform.

De Molenweid

Op locatie De Molenweid in Velserbroek stond 

voorheen een basisschool, die in 2015 is gesloopt. 

De locatie is door de gemeente Velsen aangewezen 

als ontwikkellocatie voor nieuwbouwactiviteiten. De 

gemeente Velsen en de woningcorporaties hebben 

in 2014 onderzoek gedaan naar de woon- en zorg-

behoeften van inwonenden van de gemeente Velsen. 

Uit dat onderzoek is gebleken dat er in Velserbroek 

behoefte bestaat aan woonruimte voor ouderen met 

een intensieve zorgvraag die niet meer zelfstandig 

kunnen wonen. 



34

Velison Wonen heeft in samenwerking met Zorgbalans  

een visie ontwikkeld om hier op deze locatie in te 

voorzien. Het project bestaat uit 30 tweekamerappar-

tementen, verspreid over drie verdiepingen. Per ver-

dieping wordt er bovendien een gemeenschappelijke 

ruimte gerealiseerd. In 2015 is het definitieve ontwerp 

van het nieuwe gebouw gemaakt door de architect. 

Met de gemeente Velsen is in juli 2015 een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten, waarin ook de koop van 

de grond is geregeld. De grond is in november 2015 

door Velison Wonen afgenomen. 

“De appartementen worden zo gebouwd,” aldus 

Peter van Ling, “dat ze op termijn ook voor 

reguliere verhuur in aanmerking zouden kunnen 

komen. De omgevingsvergunning is inmiddels 

binnen, dus in 2016 kunnen we met de bouw 

starten. Zorg is een speerpunt van de gemeente 

Velsen en wij leveren daar vanuit onze kerntaak 

graag een bijdrage aan. Dit doen wij behalve met 

De Molenweid ook met de verbouwing van het 

wijkgezondheidscentrum De Hofstede in Velser-

broek. We zijn aan het onderzoeken of we daar 

nog extra woningen toe kunnen voegen.”

Melklaan e.o.

In het ondernemingsplan van Velison Wonen is de 

ambitie opgenomen om in 2017 de energie-prestaties 

van het bezit zodanig te hebben verbeterd dat het 

energielabel gemiddeld C is (volgens de rekenmetho-

diek in 2014). Om die ambitie waar te maken wordt 

in 2015, 2016 en 2017 telkens een project uitgevoerd 

waarin bij ruim 100 woningen de energieprestaties  

worden verbeterd. In de meerjarenbegroting is 

hiervoor de komende drie jaar telkens € 1.200.000 

vrijgemaakt.

Het eerste project dat energetisch wordt aangepakt 

zijn de 122 eengezinswoningen uit 1948 in de Melk- 

laan e.o. in Velsen-Noord. In 2015 hebben besluit- 

vorming hierover en de voorbereiding ervan plaats- 

gevonden.

De woningen worden geïsoleerd en voorzien van zon-

nepanelen. Door deze werkzaamheden kan een zeer 

hoge energie-index (voorheen energielabel A) voor 

vrijwel alle woningen worden bereikt. Velison Wonen 

verhoogt door deze ingreep het comfort in de woning 

en verlaagt de energiekosten van haar huurders.

Om een hoge energieprestatie te bereiken, worden 

dak, begane grondvloer en de spouwmuur geïsoleerd. 

In alle woningen wordt op de begane grond HR ++ 

glas aangebracht en de ramen kierdicht gemaakt. In 

de badkamer wordt het ventilatiesysteem aangepast. 

Daarnaast worden de woningen voorzien van nieuwe 

voordeuren. Door deze maatregelen wordt als het 

ware een ‘warme deken’ om de woning gecreëerd en 

daarmee worden de stookkosten van de huurders  

verlaagd. Op de daken worden zonnepanelen 

geplaatst.

Aan de huurders wordt geen huurverhoging doorbe-

rekend voor de energetische aanpak. Wel wordt een 

bijdrage in de servicekosten gevraagd van € 10 voor 

het plaatsen van de zonnepanelen.

Bij mutatie en op verzoek van zittende huurders wordt 

na de energetische ingreep een nieuw binnenpakket 

(met huurverhoging) aangeboden, zodat naast het 

wooncomfort ook de woonkwaliteit wordt aangepakt. 

Door deze ingreep zijn de woningen geschikt voor de 

toekomst.

Voor het project Melklaan is een bewonerscommissie 

opgericht. Deze bewonerscommissie is betrokken bij 

de voorbereiding van het project. In het eerste kwar-

taal van 2016 wordt gestart met de werkzaamheden. 

De geschatte bouwtijd is ongeveer zes maanden.

In de woningen aan de Melklaan worden, in 

goede harmonie met de bewoners, energetische 

maatregelen aangebracht. “Door bouwkun-

dige maatregelen wordt het energielabel naar B 

gebracht. Door de plaatsing van zonnepanelen op 

vrijwel alle woningen, krijgen die woningen een 

A-label. Verder hebben we dakisolatie aange-

bracht, dubbel glas en vloerisolatie. Het gaat hier 

om net na-oorlogse woningen, met als opval-

lend kenmerk enigszins frivole voordeuren. Het 

was voor de bewoners van het grootste belang 

dat die deuren weliswaar werden verbeterd, maar 

ook hun bijzondere karakter zouden behouden. 

Dat is gelukt. Het is goed om voeling te houden 

met onze bewoners. Door bij ze over de vloer te 

komen, weet je hoe belangrijk het is om energe-

tische maatregelen door te voeren en er dus een 

verlaging van de woonlasten gerealiseerd wordt, 

zonder dat hier een huurverhoging tegenover 

staat.”
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Inleiding
Het aantal vluchtelingen in Nederland is in 2015 fors 

gestegen, dus er moet voor meer mensen huisvesting  

gevonden worden. Dat is een maatschappelijke 

opgave, voor de sector als geheel en voor ons als 

Velison Wonen. Net als onze collega-corporaties 

maken wij afspraken met de gemeente over het aantal 

vergunninghouders voor wie wij een huis kunnen 

regelen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere 

doelgroepen die met voorrang een woning moeten 

toegewezen krijgen, zoals mensen die langdurig ziek 

zijn of gehandicapten. En natuurlijk naar de reguliere 

woningzoekenden.

Door inkomensdaling en huurstijging raken steeds 

meer huurders financieel in de knel. Dat merken wij 

eveneens bij Velison Wonen en wij delen de bezorgd-

heid in de samenleving hierover. Corporaties moeten 

onder meer door de door het kabinet opgelegde 

verhuurderheffing in toenemende mate keuzes maken 

tussen de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de 

kwaliteit van hun woningvoorraad. Dat vergt goed 

overleg met de belanghebbenden, allereerst natuurlijk 

met onze huurders, maar tevens tussen het bestuur 

van de corporatie en de Raad van Commissarissen 

(RvC). Betaalbaarheid en kwaliteit van onze voorraad 

zijn belangrijke onderwerpen op de agenda geweest 

dit jaar (en zullen dat ook in de toekomst blijven). 

Een ander thema dat ons bezighoudt, is de verande-

rende woonbehoefte in Nederland, bijvoorbeeld door 

de toenemende vergrijzing: binnen een paar jaar na nu 

wonen er in ons land meer mensen van boven de 50 

dan daaronder. Nu al is één op de drie huurders ouder 

dan 65 jaar en daar moet Velison Wonen rekening 

mee houden. Daarnaast zijn er zorgbehoevende huur-

ders die vaak een aangepaste woning nodig hebben. 

Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar woningen 

voor alleenstaanden. Al deze ontwikkelingen moeten 

wij meenemen in de (meerjaren-)planning van onze 

corporatie. 

Dit, tezamen met allerhande wijzigingen in de wet- en 

regelgeving in onze sector, maakt dat de RvC heeft 

besloten te blijven werken met een vijfkoppige raad. 

Er zijn twee vacatures binnen de RvC ontstaan, één 

door het aanvaarden van een nieuwe functie (R.J.P. 

Jansen) en één door het verstrijken van de statutaire 

zittingstermijn (J.M. Staatsen). Na een zorgvuldige 

selectieprocedure hebben wij twee nieuwe kandidaat-

leden voorgedragen om benoemd te worden. Zodra 

de minister ons zijn zienswijze dienaangaande heeft 

medegedeeld, kunnen wij hen definitief benoemen.

Het afgelopen jaar kenmerkt zich te midden van 

bovenstaande turbulentie door een zeer stabiele 

verhouding tussen toezicht en bestuur. Peter van Ling 

en zijn kundige managementteam hebben op een 

doordachte en verantwoorde wijze leiding gegeven 

aan onze corporatie. De RvC is hen daar erkentelijk 

voor. Voorts bedankt de RvC de Huurdersraad en de 

ondernemingsraad voor de constructieve wijze van 

samenwerken. Tenslotte gaat onze grote waardering 

uit naar alle medewerkers van Velison die dag in, dag 

uit voor onze huurders hun werk doen. Wij kijken met 

vertrouwen uit naar de voortzetting hiervan in 2016.

Namens de Raad van Commissarissen, 

Hans Stellingsma, voorzitter

6 

Verslag van de 
Raad van Commissarissen 
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Intern toezicht en bestuur
Velison Wonen hanteert de in 2015 door Aedes en 

VTW vastgestelde Governance Code Woningcor-

poraties 2015. De vijf principes van de Code worden 

toegepast. 

Bij de maatschappelijke taak van Velison Wonen past 

een integere bedrijfscultuur. De kern hiervan ligt in 

onze integriteitscode en klokkenluidersregeling. Elke 

vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. 

Het bestuur en de leden van de RvC zijn zich bewust 

van hun voorbeeldfunctie op het gedrag van anderen, 

zowel binnen als buiten de organisatie. De integriteits-

code wordt jaarlijks besproken tijdens een mede-

werkersbijeenkomst en een RvC-vergadering en is 

daarnaast regelmatig een onderdeel van het afdelings-

werkoverleg. 

Velison Wonen is een stichting die wordt bestuurd 

door één bestuurder. De RvC houdt toezicht op de 

bestuurder en op de algemene gang van zaken. De 

raad beslist over benoeming, beoordeling, beloning, 

schorsing en ontslag van de bestuurder. De huidige 

bestuurder heeft een benoeming voor onbepaalde 

tijd. Zijn aanstelling heeft plaatsgevonden voor 1 juni 

2015 (1 oktober 2009). Dit is passend conform de 

wettelijke overgangsregeling. 

De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

zijn eigen functioneren. Een (her)benoeming van een 

lid	van	de	raad	is	gebaseerd	op	het	desbetreffende	

functieprofiel van de commissaris. Het bestuur en  

de RvC blijven hun kennis ontwikkelen door mid-

del van het volgen van trainingen en cursussen. Het 

Permanente Educatie-systeem wordt toegepast, in 

overeenstemming met het gestelde daarover in de 

Governancecode

De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie 

en realisatie van de doelstellingen van Velison Wonen 

zoals opgenomen in het ondernemingsplan Velison 

Wonen 2014-2017. Velison Wonen betrekt de stake-

holders bij de beleidsvorming. De corporatie is per  

1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting 

Wooncorporatie Kennemerhave en AWV Eigen Haard.

Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de 

vier jaar onder de loep genomen door middel van een 

maatschappelijke visitatie. Om de fusie en ook al de 

eerste resultaten van de fusie mee te kunnen nemen 

in de visitatie is gevraagd aan Aedes om Velison  

Wonen dispensatie te verlenen en om de visitatie te 

mogen laten plaatsvinden over de jaren 2011 t/m 

2015, waardoor de visitatie voor Velison Wonen van 

veel meer waarde is dan wanneer slechts één fusiejaar 

in de visitatieperiode zou zijn meegenomen.  

Het bestuur van Aedes heeft Velison Wonen de 

gevraagde dispensatie verleend. De voorbereiding 

van de visitatie heeft plaatsgevonden in 2015 en de 

uitvoering ervan zal plaatsvinden in het eerste kwartaal 

van 2016. 

De bestuurder legt verantwoording af aan de raad. 

Hij verschaft de raad tijdig de informatie die nodig is 

voor de uitoefening van zijn taak. Ook bespreekt hij 

het interne risicobeheersing- en controlesysteem. De 

organisatie bestaat uit vier afdelingen: Wonen, Vast-

goed, Staf en Financiën. De managers vormen samen 

met de bestuurder het managementteam.

De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen 

bestuur en RvC is vastgelegd in een bestuursregle-

ment. De regels met betrekking tot de werkwijze van 

de RvC zijn vastgelegd in een reglement Raad van 

Commissarissen. 

Goedkeuring jaarrekening
De RvC heeft kennis genomen van het verslag van 

het bestuur en de directie over het boekjaar 2015. De 

opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag 2015 zijn 

door BDO Audit & Assurance BV gecontroleerd en van 

een goedkeurende verklaring voorzien. De RvC stelt 

de jaarrekening vast nadat hij kennis heeft genomen 

van het accountantsrapport 2015 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. 

Vanwege het vertrek van drs. R.J.P. Jansen per 31 juli 

2015 en het aanstaande vertrek van drs. J.M. Staatsen 

medio 2016 heeft in 2015 een externe werving plaats-

gevonden. De procedure is begeleid door het bureau 

Public Spirit. Uit de procedure zijn twee kandidaten 

geselecteerd. Eén van de twee te benoemen kan-

didaten zal worden benoemd op voordracht van de 

Huurdersraad. 

Voor beide kandidaten is in het kader van de fit en 

proper-test een zogenoemde zienswijze geschiktheid 

en betrouwbaarheid gevraagd aan de minister voor 

Wonen en Rijksdienst. De uitslag hiervan wordt begin 

2016 verwacht. 

De RvC heeft de procedure samen met de Huurders-

raad en de bestuurder doorlopen in nauw overleg en 

in goede harmonie. De RvC wil hierover nadrukkelijk 

zijn waardering voor uitspreken. 
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Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar 

benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. 

Het rooster van aftreden is als volgt:

R.J.P. Jansen 1 augustus 2015 afgetreden

J.M. Staatsen april 2016 niet herbenoembaar

M.M.A.E. Heemskerk september 2017 niet herbenoembaar

J. Stellingsma september 2017 niet herbenoembaar

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

Deskundigheid en nevenfuncties
De deskundigheid van de raad is op peil gehouden 

door geregelde interactie van leden van de raad met 

professionals werkzaam in de sector (met name VTW 

en accountants). Ook de door de leden gevolgde 

cursussen en symposia dragen bij aan de deskundig-

heid van de raad. Er is daarnaast frequent contact met 

medewerkers uit de organisatie. Voor een deel van de 

leden van de raad loopt de deskundigheidsbevorde-

ring bovendien langs de lijnen van hun reguliere werk.

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. Geen relevante nevenfuncties. 

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. 

Drs. R.J.P. Jansen, geboren 16 februari 1957. Tot 31 juli 

2015 lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter  

van de Auditcommissie. Benoemd op voordracht van 

de Huurdersraad van Velison Wonen. Afgetreden eind 

juli 2015. Beroep: organisatie- en bestuursadviseur, 

zelfstandig gevestigd en geassocieerd met Twynstra 

Gudde Adviseurs en Managers. Relevante nevenfunc-

ties: 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 Chamber of Commerce). 

In de loop van 2015 is de heer W. Beekers als trainee 

toegetreden tot de Raad. Het traineeship heeft een 

tijdsduur van één jaar. De heer W. Beekers wordt in dit 

traject begeleid door de voorzitter van de raad.

De RvC meent met zijn samenstelling een evenwichtig  

profiel te hebben en een goede mix van kennis,  

kwaliteiten en eigenschappen. Enerzijds is er sprake 

van relatief veel bestuurlijke en ambtelijke ervaring, 

anderzijds van deskundigheid op het gebied van volks-

huisvesting, bedrijfseconomie, fiscaliteit en 

organisatorische expertise. De samenstelling van 

de RvC voldoet aan de statutaire bepalingen en aan 

bovengemeld profiel. 
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Permanente Educatie (PE) is als verplichting voor 

bestuur en raad opgenomen in de Governance Code 

Woningcorporaties. In 2015 hebben de leden van de 

RvC de volgende aantallen PE-punten behaald.

 
Aantal behaalde PE-punten over 
2015

 Minimaal te behalen punten in 
2016/2017

J. Stellingsma 75 0

M.M.A.E. Heemskerk 19 0

J.M. Staatsen geen 10

M.A.E. Hagen-Tervoort geen 10

Zelfevaluatie
Jaarlijks bespreekt de RvC het eigen functioneren en 

dat van de individuele leden. Op 27 november 2015 

heeft de Raad van Commissarissen van Velison Wonen 

een zelfevaluatie gehouden onder begeleiding van 

een externe deskundige. 

De zelfevaluatie heeft zich toegespitst op de kern-

functies van de RvC: het toezicht houden, de advies- 

en klankbordrol en de werkgeversrol. Daarnaast is 

ook uitvoerig stil gestaan bij het functioneren van 

het team en de diverse teamrollen binnen het team. 

Voorafgaand aan de zelfevaluatie is een vragenlijst 

ingevuld en is door de externe deskundige individueel 

gesproken met alle leden van de RvC en de directeur-

bestuurder. Ook de trainee is betrokken bij de zelf-

evaluatie. De uitkomsten van de gesprekken en de 

vragenlijsten zijn besproken in een bijeenkomst van de 

RvC. 

Geconcludeerd is dat het toezicht in het algemeen 

goed op orde is. De RvC wordt goed geïnformeerd 

door de bestuurder. Er is een stevige en professionele 

RvC	en	er	zijn	goede	en	zakelijke,	effectieve	onder-

linge relaties. De relatie met de directeur-bestuurder 

is open en professioneel. De RvC is tevreden over het 

functioneren van de directeur-bestuurder en tevens 

over de relatie tussen RvC en directeur-bestuurder. 

Ook de informatievoorziening is de laatste jaren sterk 

verbeterd;	sinds	kort	wordt	gewerkt	met	een	dash-

board. 

De	aandachtspunten	die	zijn	gesignaleerd	betreffen	de	

versterking van de rol van de RvC bij de strategievor-

ming. De RvC is voornemens meer ruimte te maken 

voor verdieping en strategische onderwerpen en het 

aantal RvC-vergaderingen hiervoor uit te breiden. De 

raad wil bovendien de beoordelingssystematiek verder 

aanscherpen;	hierin	worden	ook	de	competenties	van	

de directeur-bestuurder nadrukkelijk meegenomen. 

Daarnaast is de RvC voornemens om elke vergadering 

aan het eind kort te evalueren. Vanuit de strategische 

onderwerpen voor de komende drie tot vijf jaar, zal 

de opleidingsbehoefte van de RvC voor de komende 

periode in kaart worden gebracht.

Integriteit
Integriteit is een belangrijk thema voor de RvC. Hoewel  

zich tot op heden geen situaties hebben voorgedaan 

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. 

Noch uit externe noch uit interne contacten is in 2015 

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 richtingge-

vend. 

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 

de 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 van Velison 

Wonen per 1 januari 2014.

Toezicht en werkzaamheden
Vanuit de haar in de statuten, het reglement en de 

Governance Code opgedragen taken, heeft de RvC in 

het verslagjaar onder meer de volgende werkzaamhe-

den verricht:
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	 •	 goedkeuring	volkshuisvestingsverslag,	jaarverslag	

en	jaarrekening	2014;

	 •	 goedkeuring	begroting	2016	en	meerjarenbe-

groting 2016 t/m 2020 beoordeling rapportages 

kwartaalinformatie en periodieke management 

informatie;

	 •	 goedkeuring	jaarplan	2016	en	Strategisch	Voor-

raadbeleid	2015-2025;	

	 •	 goedkeuring	Addendum	Mandaterings-	en	pro-

curatieregeling	2015;	

	 •	 toezien	op	opvolging	aanbevelingen	Manage-

mentletter	accountant;

	 •	 goedkeuring	investering	in	de	ontwikkeling	van	

de KPN-locatie in centrum IJmuiden. 

	 •	 bespreking	van	de	plannen	voor	de	uitbreiding	

Wijkgezondheidscentrum Velserbroek en het 

duurzaamheidsproject	Velsen-Noord;	

	 •	 aankoop	van	8	nieuwbouwwoningen	in	project	

Dok	12	Oud-IJmuiden;	

	 •	 gespreksverslagen	over	ontwikkelingen	van	

lopende	projecten;

	 •	 kennisname	van	bestuursbesluiten	en	medede-

lingen	van	de	bestuurder;

	 •	 benoeming	van	twee	nieuwe	RvC-leden;	

	 •	 vaststelling	vergoedingen	RvC;	

	 •	 continueren	zelfevaluatie	RvC;

	 •	 bespreking	van	tal	van	onderwerpen	van	strate-

gische	en	beleidsmatige	aard	met	de	bestuurder;	

	 •	 bespreking	van	de	implementatie	nieuwe	regel-

geving Woningwet. 

Vergaderingen
In 2015 hebben er vijf plenaire RvC-vergaderingen 

plaatsgevonden in aanwezigheid van de bestuurder:

	 •	 er	is	een	keer	vergaderd	met	de	ondernemings-

raad	en	een	keer	met	de	Huurdersraad;	

	 •	 bij	één	vergadering	was	de	accountant	aanwezig,	 

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	heeft	ook	een	bijeenkomst	strategie	plaats- 

gevonden met bestuur, MT, andere medewerkers 

en	Huurdersraad;	

	 •	 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).

Remuneratie
De Remuneratiecommissie, die in 2015 bestond uit de 

RvC-leden Heemskerk en Staatsen, heeft zich in 2015 

met name bezig gehouden met activiteiten in het 

kader van de beoordeling van de bestuurder.

Begin 2015 zijn met de bestuurder de prestatieafspra-

ken voor dat jaar in concept geformuleerd. Na bespre-

king in de RvC zijn ze vervolgens formeel vastgesteld. 

De commissie heeft eind 2015 bezien of en in welke 

mate de afgesproken prestaties zijn gerealiseerd. De 

commissie heeft haar oordeel voorgelegd aan de RvC. 

De RvC heeft met dat oordeel ingestemd. De com-

missie heeft begin 2016 de beoordeling besproken 

met de bestuurder. Namens de RvC heeft de commis-

sie de bestuurder medegedeeld tevreden te zijn over 

de gerealiseerde prestaties en over - in meer alge-

mene zin - zijn functioneren als bestuurder. 
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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. De directeur- 

bestuurder ontvangt een maandelijkse onkostenver-

goeding en heeft een dienstverband van 34 uur per 

week.

Jaar Totaal inkomen Belastbare Vergoedingen Pensioenslasten Totaal

2015 96.991 4.364 19.967 121.322

In het kader van de Permanente Educatie heeft de 

directeur-bestuurder het afgelopen jaar ledenbijeen-

komsten bijgewoond van Aedes en het NVBW en was 

hij aanwezig bij diverse seminars. Hij is lid van een 

management follow-up groep van Aedes en heeft 

in dat kader deelgenomen aan twee bijeenkomsten 

van ruim anderhalve dag. Daarnaast is hij lid van een 

intervisiegroep.

Voor 2015 heeft de bestuurder van Velison Wonen het 

volgende aantal PE-punten behaald.

 
Aantal behaalde PE-punten over 
2015

 Minimaal te behalen punten in 
2016/2017

P.H.M. van Ling 37 71

Auditcommissie 
Velison Wonen kent een auditcommissie. De voorzitter  

van deze commissie was tot 31 juli 2015 de heer Jan-

sen. Vanaf 31 juli vervult mevrouw Heemskerk deze 

rol van voorzitter en de heer Stellingsma is lid van de 

Auditcommissie. De commissie kwam samen met 

de controller, de manager financiën en de directeur-

bestuurder vier keer bijeen.

Gesproken werd over onder meer de interne finan- 

ciële en managementrapportages, de externe verslag-

legging, de accountantscontrole en de Management-

letter, de werking van de interne risicobeheersings- en 

-controlesystemen, de conceptbegroting 2016, de 

meerjarenbegroting 2016-2020, treasury-aangelegen-

heden en de uitwerking van een nieuw controleplan.

Besluitvorming
De RvC hanteert het consensusmodel bij het nemen 

van besluiten. Genomen besluiten zijn duidelijk 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 2015  

€ 78.929, waarvan € 46.434 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 (VTW).

Raad van Commissarissen Velison Wonen

De heer J. Stellingsma (voorzitter)

Mevrouw M.A.E. Hagen-Tervoort

Mevrouw M.M.A.E. Heemskerk

De heer J.M. Staatsen

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet

IJmuiden, 6 juni 2016



41

De Raad van Commissarissen spreekt een positief 

oordeel uit over het gevoerde beleid in 2015 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

7 

Oordeel 
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De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering  

van 6 juni 2016 de jaarrekening over 2015 van Velison 

Wonen vastgesteld. Hierbij zijn het accountantsrapport  

(toegelicht door de accountant) en de reactie daarop 

van de directeur-bestuurder betrokken. Geconsta-

teerd is dat de accountant een goedkeurende verkla-

ring bij de jaarrekening gaat afgeven.

Op grond van de verstrekte informatie en eigen 

bevindingen heeft de Raad van Commissarissen van 

Velison Wonen de jaarrekening van Velison Wonen en 

het Volkshuisvestingsverslag over 2015 vastgesteld en 

verleent hij de directeur-bestuurder décharge.

De Raad van Commissarissen,

De heer J. Stellingsma (voorzitter)

Mevrouw M.A.E. Hagen-Tervoort

Mevrouw M.M.A.E. Heemskerk

De heer J.M. Staatsen

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet

Verklaring van de 
Raad van Commissarissen 

van Stichting Velison Wonen 

8 
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In het verslagjaar, het tweede jaar na de fusie, 

is de inrichting van de organisatie afgerond. 

Door personele wijzigingen op met name de 

afdeling Vastgoed moesten er dit jaar veel 

functies opnieuw worden ingevuld. Dit is 

aangegrepen als een kans om de organisatie 

toekomstbestendig te maken, door mede-

werkers aan te trekken die beschikken over 

de competenties, ervaring en de kennis die 

nodig zijn om de doelstellingen en ambities 

van de organisatie te realiseren. Toekomst-

gerichte kennis en vaardigheden van mede-

werkers zijn in hoge mate bepalend voor de 

verdere professionaliseringslag die Velison 

Wonen wil maken.

9 

 
De organisatie 
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Resultaten organisatiedoelen vanuit het jaarplan 2015

Doelstelling 2015 Doelstelling 2015 bereikt

Te bouwen aan 

een resultaat- 

gerichte cultuur;

In 2015 is veel energie gestoken in de verdere professionalisering van de organisatie. Er 

is met name aandacht besteed aan: 

De kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening is gemeten en geanalyseerd en waar nodig is de 

dienstverlening verbeterd. De meting en analyse hebben een aantal praktische ver-

beteringen tot gevolg gehad. Zo is er een scheiding aangebracht tussen telefonische 

reparatieverzoeken en overige vragen. Reparatieverzoeken komen sindsdien direct op 

de afdeling Vastgoed terecht. Op die manier wordt de klant beter geholpen en wordt 

de telefonische wachttijd verkort. Op het gebied van klachten is er een klachtenproce-

dure vastgesteld. En er is een werkgroep Klantcontactregistratie opgericht om er voor te 

zorgen dat klantvragen goed worden geregistreerd en intern op de juiste manier worden 

uitgezet. De medewerkers van het Klant Contact Centrum hebben eind 2014 een  

training gevolgd op het gebied van het professioneel en klantgericht te woord staan van 

klanten. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op de kwaliteit van de dienstverlening 

in 2015: de wijze waarop een klant te woord wordt gestaan is eenduidiger geworden.

Eenduidigheid van besluitvorming

Sinds de fusie is het besluitvormingsproces steeds verder geüniformeerd. Het besluit- 

vormingsproces verloopt nu op een eenduidige manier. Er wordt gewerkt met een  

format voor directiebesluiten. 

Efficiënte werkprocessen

De intake van reparatieverzoeken is verplaatst naar de afdeling Vastgoed en het mutatie-

proces is geoptimaliseerd. Er is veel aandacht besteed aan het aanbrengen van structuur 

op de afdeling Vastgoed. De medewerkers hebben duidelijkere taken en rollen gekregen. 

De afdeling Vastgoed werkt sinds 2015 met een bedrijfsbureau. Daarnaast is er veel aan-

dacht geweest voor het op de juiste wijze gebruiken van het programma KlantVenster 

(zie hieronder), waardoor het klantproces efficiënter is gaan verlopen. 

Aandacht voor afstemming, controles en verbeteringen (beleid en proces) binnen en 

tussen afdelingen.

Eind 2015 een begin gemaakt om processen te toetsen en waar nodig te optimaliseren 

of op te zetten. In 2016 zal dit een vervolg hebben.

Een goede ondersteuning vanuit ICT (digitalisering & automatsering) voor de interne 

organisatie, maar ook in relatie tot de externe omgeving. 

Met het invullen van de functie van medewerker informatiemanagement in 2015, is 

voorzien in ICT-ondersteuning voor de interne organisatie, maar ook in relatie tot de 

externe omgeving.

Het meten van 

de medewerkers- 

beleving één jaar 

na de fusie;

Medewerkersonderzoek na fusie

In het verslagjaar zijn de resultaten van het medewerkersonderzoek bekend geworden. 

De respons was 94,3%. Als gefuseerde organisatie scoorde Velison Wonen goed aan de 

‘gevolgenkant’ (vooral op de vitaliteitskenmerken) en iets minder met betrekking tot de 

tevredenheid over de functie, samenwerking van de afdelingen, kwaliteit en klantge-

richtheid. Uit het onderzoek bleek verder dat de medewerkers Velison Wonen als één 

organisatie ervaren en zij de redenen waarom de fusie heeft plaatsgevonden, begrijpen. 

De resultaten van het onderzoek zijn tijdens een dialoogbijeenkomst aan de mede-
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Doelstelling 2015 Doelstelling 2015 bereikt

werkers gepresenteerd. Zij kregen de gelegenheid vier verbeterpunten te kiezen uit 

de slechter scorende werkfactoren. Gekozen is voor de werkfactoren kwaliteit, klant-

gerichtheid, taakduidelijkheid en samenwerking. Per verbeterpunt is een projectgroep 

samengesteld die in drie bijeenkomsten tot een plan van aanpak is gekomen. Deze  

projectgroepen werden begeleid door een projectleider vanuit de afdeling P&O.  

Verbeterpunten uit het plan van aanpak worden in 2016 geïmplementeerd. 

Een evaluatie van 

het programma 

KlantVenster;

				•				In	2014	is	KlantVenster	E-Archief	in	gebruik	genomen	als	digitaal	archief	en	klant-

contactregistratie systeem. In 2015 is toepassing van het programma in de ver-

schillende processen verder geoptimaliseerd. KlantVenster levert een belangrijke 

bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening en het realiseren van een efficiën-

tere manier van werken. Het heeft structuur gebracht in het uitzetten van huur-

dersverzoeken in de organisatie, overzicht gecreëerd in het contact tussen Velison 

Wonen en de huurder en doorlooptijden inzichtelijk gemaakt. 

				•				Uit	de	evaluatie	kwam	ook	de	potentie	op	het	vlak	van	contractmanagement	en	

transparantie in aanbesteding aan relaties naar voren. Deze punten zijn benoemd 

en er worden in 2016 organisatiebrede aanvullende afspraken over gemaakt. 

Het optimaliseren 

van de automati-

sering;

In 2015 is een inventarisatie uitgevoerd van de softwarepakketten die binnen de orga-

nisatie worden gebruikt en de wijze waarop ze door medewerkers worden toegepast. 

Hierdoor is een helder beeld ontstaan van de toepassingen die Velison Wonen in huis 

heeft, hoe deze worden gebruikt en waar aanvullende behoeften liggen. Het gebruik van 

modules binnen pakketten is beter afgestemd. In 2016 wordt een kader bepaald waar de 

toekomstige software omgeving aan moet voldoen voordat aanvullende software wordt 

geselecteerd.

Aedes-benchmark 
In de benchmark van Aedes, die inzicht biedt in de 

onderlinge prestaties van woningcorporaties, scoort 

Velison Wonen ten aanzien van beïnvloedbare 

bedrijfslasten (€ 915) beter dan het landelijke gemid-

delde (€ 925). Met betrekking tot onderhoud/instand-

houdingskosten heeft Velison Wonen € 1.360 per VHE 

uitgegeven terwijl landelijk € 1.765 is uitgegeven.

De waardering van huurders voor de dienstverlening 

ligt met een 7,2 onder het landelijke gemiddelde 

van 7,4. In de Aedes-benchmark is gekeken naar het 

gemiddelde rapportcijfer over de tevredenheid van 

huurders in drie primaire processen: het betrekken van 

een nieuwe woning, de uitvoering van reparaties en 

het verlaten van een woning. Vervolgens is per proces 

en over het totaal een onderverdeling gemaakt in een 

A-, B- en C-label. Het A-label staat voor de 33% best 

scorende corporaties op het gebied van kwaliteit. 

Velison Wonen heeft een B-label behaald en behoort 

daarmee tot de middengroep.

Velison Wonen is niet ontevreden met de resultaten  

die bereikt zijn in de Aedes-Benchmark, stelt 

manager Financiën Siebe van den Berg. “Maar de 

methodiek moet nog wel verfijnd worden, zodat 

de resultaten van de benchmark betere vergelij-

kingen tussen corporaties mogelijk maken.” 

 

De organisatie

Bestuur

De corporatie wordt aangestuurd door een directeur-

bestuurder, de heer Van Ling. De heer Van Ling heeft 

naast zijn functie als directeur-bestuurder ook een 

eigen BV voor organisatieadvies en management. In 

2015 heeft hij vanuit deze BV geen werkzaamheden 

verricht.

Managementteam

Het managementteam draagt de verantwoordelijk-

heid voor het goed functioneren van de eigen afdeling 
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en is onder aansturing van de directeur gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de samenhang tussen de afde-

lingen. Het managementteam overlegt twee maal per 

maand. Op 31 december 2015 bestond het manage-

mentteam uit de volgende leden:

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

S.J.	van	den	Berg,	manager	Financiën;

D.E.M.	Metten,	manager	Wonen;

H.J.M. Ostendorf, manager Vastgoed.

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	ver-

antwoordelijk voor beheer, dagelijks onderhoud 

en planmatig- en groot onderhoud. Met het ont-

wikkelen, realiseren en beheren van woningen 

zorgt de afdeling voor een duurzame woning-

portefeuille;

	 •	 afdeling	Financiën:	de	afdeling	Financiën	is	ver-

antwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering 

van de organisatie en stuurt in samenspraak met 

de overige afdelingen op het financieel rende-

ment. Een juiste en continue inzet van financiële 

middelen in het belang van de volkshuisvesting is 

het uitgangspunt.

Organogram

Bestuur

Wonen

Staf

Vastgoed

RvC

Controller

Financiën
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Personele opbouw

Aantal fulltime 
medewerkers

Aantal parttime 
medewerkers

Totaal aantal 
medewerkers

Fte’s 2015 Fte’s 2014

Mannen 11 1 12 11.94 12.94

Vrouwen 5 20 25 20.08 19.01

Totaal 16 21 37 32.02 31.95

Formatie

Fte’s per 31/12/15 Fte’s per 31/12/14 Fte’s per start fusie

Staf 5.06 5.33 4.77

Wonen 8.23 9.28 8.54

Vastgoed 10.95* 10.56 12.55

Financiën 7.78 6.78 7.17

Totaal 32.02 31.95 33.03

* Inbegrepen 3 fte’s van de vaklieden 

In- en uitstroom van medewerkers
In de loop van 2015 zijn er op de afdeling Vastgoed vijf 

vacatures ontstaan. Voordat de functies definitief kon-

den worden ingevuld, was het noodzakelijk om extern 

personeel in te huren. Dit heeft een overschrijding op 

de post ingehuurd personeel in de begroting van 2015 

tot gevolg gehad. 

Nieuwe medewerkers

In 2015 zijn vijf nieuwe medewerkers in dienst geko-

men. Eén medewerker werd tijdelijk aangetrokken 

voor vervanging tijdens een periode van zwanger- 

schapsverlof op de afdeling Wonen. De andere 

vier medewerkers zijn geworven voor de afdeling 

Vastgoed. Bij de werving en selectie van de nieuwe 

medewerkers lag de focus op het verhogen van het 

kennisniveau binnen de organisatie. 

In het eerste kwartaal is de positie van manager Vast-

goed ingevuld. Vanwege de zwaarte van de functie 

maakten een assessment en een screening onderdeel 

uit van de procedure. In april is een opzichter dagelijks 

onderhoud in dienst gekomen. Daarnaast was er door 

de verplaatsing van de intake van reparatieverzoeken 

naar de afdeling Vastgoed een extra medewerker  

(0,5 fte) nodig voor de reparatietelefoon. Met de 

komst van een projectleider was de afdeling Vastgoed  

in augustus bijna volledig bezet. Eind 2015 werd 

bekend dat ook de laatste openstaande vacature, die 

van opzichter dagelijks onderhoud, begin 2016 zou 

kunnen worden ingevuld. 

Aan de afdeling Financiën is een functie medewerker 

informatiemanagement toegevoegd. Het gaat om  

een tijdelijke uitbreiding op de formatie. Bij de fusie 

was in het formatieplan al 0,4 fte gereserveerd voor 

deze	functie;	nu	is	de	functie	op	tijdelijke	basis	voor	 

1 fte ingevuld. Hiervoor was binnen de organisatie een 

geschikte kandidaat beschikbaar.

Uitstroom

In 2015 hebben vier medewerkers de organisatie 

verlaten. 

Personeelsbeoordeling en  
-ontwikkeling

Velison Wonen heeft een functionerings- en beoor-

delingssystematiek. Leidinggevende en medewerker 

gaan volgens deze systematiek twee keer per jaar met 

elkaar in gesprek en maken afspraken. Het voornemen 

om in het verslagjaar tot een nieuwe systematiek te 

komen is niet uitgevoerd en wordt in 2016 opgepakt. 

ARBO-zaken

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over 2015 bedraagt 

4,20%. Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte 

van 2014 gedaald. Dit wordt vooral veroorzaakt door 

een afname van het langdurig ziekteverzuim. Het 

frequent kort verzuim is daarentegen toegenomen. 

Met medewerkers die frequent verzuimen (drie keer of 
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meer per jaar) voert de leidinggevende een frequent 

verzuim-gesprek om het patroon van ziekmelding 

bespreekbaar te maken. Het bespreken van verzuim 

maakt ook onderdeel uit van het functionerings- en 

beoordelingsgesprek. 

Het percentage ligt wel boven het gemiddelde voor 

de sector van 3,1% (Standaard bedrijfsindeling CBS:  

L verhuur en handel van onroerend goed).

2015 2014

Ziekteverzuim* 4,20% 6,81%

Ziekmeldfrequentie** 1,40 1,68

Aantal verzuimmeldingen 58 54

*Bij	de	berekening	wordt	gedifferentieerd	naar	

gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers.

**De ziekmeldfrequentie betreft een maat voor het 

gemiddelde aantal verzuimmeldingen per werknemer, 

omgerekend naar jaarbasis.

2015 2014

Kort verzuim (1-7 dagen) 1,56% 0,94%

Middel verzuim (7-42 dagen) 1,24% 1,13%

Lang verzuim  (42-365 dagen) 1,40% 4,74%

Verzuimbegeleiding

De organisatie streeft enerzijds naar een cultuur 

waarin medewerkers zich niet makkelijk ziek melden. 

Anderzijds moet een medewerker na verzuim makke-

lijk terug kunnen keren naar het werk. De begeleiding 

gebeurt daarom in nauwe samenwerking met mede-

werker, leidinggevende, P&O en arbodienst. 

Risico- inventarisatie en evaluatie 

Eind 2015 zijn door middel van een risico-inventari-

satie en -evaluatie (RI&E) de risico’s en knelpunten op 

het gebied van de arbeidsomstandigheden bij Velison 

Wonen in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van een branchespecifieke RI&E van FLOW. De uit-

komsten van het onderzoek waren in het verslagjaar 

nog niet bekend. 

Ergonomische aanpassingen van werkplekken

Bij twee medewerkers heeft vanwege aanhoudende 

gezondheidsklachten een beeldschermwerkplek-

onderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit 

onderzoek zijn aanpassingen aan de werkplek gedaan.

Verder is in 2015 uitvoering gegeven aan het werkplek- 

onderzoek van 2014. Hieruit kwam naar voren dat er 

voor verschillende werkplekken nieuwe bureaustoelen 

nodig waren. Deze zijn in de loop van het verslagjaar 

geplaatst en ingesteld op de situatie van de medewerker. 

In 2015 zijn bij diverse collega’s de beeldschermen 

vervangen en uitgebreid met een tweede scherm.

Vertrouwenspersoon

Indien een medewerker er behoefte aan heeft een 

vertrouwenskwestie te bespreken, kan hij of zij 

hiervoor intern terecht bij een van de medewerkers 

van de afdeling P&O. Extern kan men terecht bij de 

ARBO-dienst. In 2015 is er geen vertrouwenspersoon 

ingeschakeld.

Bedrijfshulpverlening

Velison Wonen beschikt over vijf bedrijfshulpverleners 

die een opleiding tot bedrijfshulpverlener hebben 

gevolgd. De bedrijfshulpverleners worden jaarlijks 

bijgeschoold. Deze medewerkers verlenen onder-

steuning in situaties waarbij eerste hulp moet worden 

toegepast, maar ook in situaties waarin het kantoor 

moet worden ontruimd (bijvoorbeeld bij brand of 

grote agressiedreiging). De bedrijfshulpverleners heb-

ben een portofoonoefening gehouden.

Het bedrijfshulpverleningsplan en ontruimingsplan 

zijn in september 2015 geupdate en opnieuw vastge-

steld. Medewerkers zijn op de hoogte gebracht van 

het protocol bij noodsituaties. Een extern bureau heeft 

de brandveiligheid van het pand en de hulpmiddelen 

gecontroleerd. Ook begeleidde het bureau de ontrui-

mingsoefening in juli 2015. Hieruit kwam een aantal 

aandachtspunten naar voren:

	 •	 het	goed	gebruik	maken	van	de	aanwezigheids-

borden	bij	de	receptie;

	 •	 het	belang	van	goede	registratie	van	bezoekers;

	 •	 het	belang	van	het	sluiten	van	ramen	en	deuren	

bij	het	verlaten	van	de	kamer;

	 •	 het	belang	van	direct	het	pand	verlaten	en	het	

direct opvolgen van instructies van BHV-ers.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
In de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen 

de zakelijke reiskosten, vergoeding woon-werkver-

keer, vergoeding aanvullende verzekering ziektekosten,  

een verplichte vrije dag van de werkgever, de einde-

jaarsuitkering en de feestdagenregeling. 

Opleiding en scholing
Velison Wonen hecht er aan dat haar medewer-

kers, over toekomstgerichte kennis en vaardigheden 

beschikken. Het is belangrijk dat medewerkers kansen 

krijgen om zich professioneel te ontwikkelen en om 
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hun kwaliteiten en competenties zo goed mogelijk 

te benutten. Aan opleidingen werd in 2015 € 41.387 

uitgegeven.

Loopbaanontwikkelingsbudget

De medewerkers hebben op grond van de CAO 

Woondiensten de mogelijkheid om vanuit hun per-

soonlijke behoefte een loopbaanbudget te gebruiken. 

Zij hebben recht op een maximaal bedrag van € 4500 

dat in vijf jaarlijkse termijnen van € 900 mag worden 

ingezet. In 2015 hebben twee medewerkers aanspraak 

gemaakt op het loopbaanbudget voor een opleiding.  

Tien medewerkers van 55 jaar en ouder hebben 

gebruik gemaakt van het loopbaanontwikkelingsbud-

get te gebruiken om roostervrije uren te kopen.

Loopbaan en mobiliteit 

Waar mogelijk ondersteunt Velison Wonen medewer-

kers in hun loopbaan en mobiliteit. Het FLOW-van 

werk-naar-werktraject bleek voor een medewerker 

waarvan het contract in het verslagjaar van rechts-

wege afliep, een welkome ondersteuning bij het vinden  

van een nieuwe baan. Het traject bestond uit een 

intake, uitgebreide assessments en begeleiding door 

een personal coach. Hoewel het traject niet direct tot 

een nieuwe baan heeft geleid, gaf de medewerker aan 

het traject als zeer waardevol te hebben ervaren en 

een goed beeld van passende loopbaanvelden te heb-

ben gekregen. 

Onbetaald verlof
Eén medewerker maakte gebruik van ouderschaps-

verlof.

Integriteit en klokkenluidersrege-
ling

Om integer handelen te waarborgen, beschikt Velison 

Wonen over een gedragswijzer integriteit en een klok-

kenluidersregeling. In 2015 is de gedragswijzer inte-

griteit tijdens een van de medewerkersbijeenkomsten 

opnieuw besproken. Door integriteit regelmatig op de 

agenda te zetten, blijven medewerkers zich bewust 

van het belang van integer handelen. 

Velison Wonen vraagt van alle nieuwe medewerkers 

voor indiensttreding een verklaring omtrent gedrag. 

Afhankelijk van het risico van de functie wordt bepaald 

of ook een screening door een gespecialiseerd bedrijf 

noodzakelijk is. Kandidaten die solliciteren op een 

functie met een hoog risicoprofiel (bijvoorbeeld  

directie, commissaris managementposities of financiële

posities) krijgen een screening. Nieuwe medewer-

kers ontvangen bij indiensttreding de gedragswijzer 

Integriteit. 

In 2015 hebben zich geen incidenten op het gebied 

van integriteitschending voorgedaan.

Wet werk en zekerheid (WWZ) 
Per 1 januari 2015 zijn de eerste maatregelen uit de 

Wet werk en zekerheid in werking getreden. 

De eerste maatregel die de afdeling P&O in dit kader 

heeft	getroffen,	heeft	betrekking	op	de	aanzegtermijn.	

Bij een bepaalde tijd contract met een looptijd van zes 

maanden of langer, moet een zogeheten aanzegter-

mijn in acht worden genomen. Minimaal één maand 

voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

van rechtswege eindigt moet de werkgever de werk-

nemer schriftelijk informeren over: 

a) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereen-

komst;

b) en zo ja, de voorwaarden waaronder de arbeids-

overeenkomst wordt voortgezet.

Per 1 juli 2015 is de ketenbepaling verkort. De keten-

bepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke 

contracten overgaan in een vast contract. Bij con-

tractverlengingen moet daarmee rekening worden 

gehouden.

Werkkostenregeling
Op 1 januari 2015 trad de werkkostenregeling (WKR) 

verplicht in werking voor iedere werkgever. Velison 

Wonen is uitgegaan van het bedrag in de vrije ruimte 

van € 19.786 . Dit bedrag is niet overschreden. Velison 

Wonen bood in 2015 binnen de werkkostenregeling 

aan drie medewerkers de gelegenheid om deel te 

nemen aan een fietsplan.

Overig
Het voormalige kantoor van Kennemerhave heeft een 

nieuwe huurder gevonden. In samenwerking met de 

Gemeente Velsen en de Winkelstichting is overeenge-

komen dat de lopende huurovereenkomst zal worden 

beëindigd. De kantoorruimte wordt met ingang van 

1 februari 2016 gehuurd door drie maatschappelijke 

organisaties, te weten: Stichting Welzijn Velsen, Socius 

en Vluchtelingenwerk IJmond. 

De ondernemingsraad 
In 2015 heeft de ondernemingsraad verkiezingen 

uitgeschreven en hebben de medewerkers van Velison 

Wonen een nieuwe raad gekozen. Deze is voor de 

termijn van drie jaar aangesteld en bestaat uit:
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	 •	 M.	Hulsbergen,	voorzitter;

	 •	 G.	Taag,	secretaris;

	 •	 C.	Bakker,	lid.

De ondernemingsraad heeft een keer per zes weken, 

met uitzondering van de vakantieperiode, regulier 

overleg gevoerd met de directie. 

De besproken onderwerpen zijn onder meer:

ontwikkelingen	in	de	organisatie;

	 •	 formatie,	verwachtingen	versus	praktijk;	

	 •	 verplichte	vrije	dagen;

	 •	 reglement	ondernemingsraad;	

	 •	 beoordelingssysteem;

	 •	 verzuimprotocol;

	 •	 onderwerpen	naar	aanleiding	van	vragen	van	de	

achterban.

Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek zijn 

diverse werkgroepen in het leven geroepen en daarin 

heeft de ondernemingsraad ook geparticipeerd.

Twee maal heeft de ondernemingsraad ingestemd 

met een voorstel van de directie. De instemming 

betrof:

	 •	 de	uitvoering	van	de	RI&E	(risico-inventarisatie	&	

evaluatie) en het maken van een plan van aanpak 

door de arbodienst.

	 •	 het	instellen	van	flexibele	arbeidstijden.	

Zoals gebruikelijk heeft in het verslagjaar een keer 

overleg met de Raad van Commissarissen plaatsge-

vonden. 

Interne communicatie
Uit het medewerkersonderzoek kwam onder meer 

naar voren dat er verbetering wenselijk was in de 

informatievoorziening vanuit het management naar 

de medewerkers. Met name een gelijktijdige en uni-

forme terugkoppeling van belangrijke besluiten bleek 

gewenst. Begin 2016 komt het managementteam 

met een plan om de informatievoorziening intern te 

verbeteren. 

Binnen de organisatie is de informatievoorziening 

medio 2016, volgens de directeur-bestuurder, 

op een hoger plan getrokken. Medewerkers 

worden kort na de MT-vergadering mondeling 

of schriftelijk geïnformeerd over de besluiten 

die zijn genomen. “En we beleggen vier keer per 

jaar een medewerkersbijeenkomst. Tijdens zo’n 

bijeenkomst worden afdelingen in de gelegenheid 

gesteld zichzelf, of een lopend project, te presen-

teren. Dat is goed voor de onderlinge binding.”

Externe communicatie
Communicatie met externen vindt plaats via onder 

meer huisbezoeken bij huurders, bezoek van huurders 

aan Velison Wonen, via de telefoon, e-mail, website, 

brieven, folders en brochures, het jaarverslag, de 

nieuwsbrief, persberichten, sociale media en bijeen-

komsten. In 2015 is gestart met een actie om huurders 

te vragen een e-mailadres door te geven. Deze actie 

heeft te maken met het streven van de organisatie om 

informatie digitaal aan de klanten toe te gaan zenden. 

De nieuwsbrief van Velison Wonen is in 2015 drie keer 

verspreid onder huurders en andere belanghebbenden. 

Websitebezoek

In 2015 werd de website van Velison Wonen maan-

delijks gemiddeld 2640 keer bezocht. De website 

biedt huurders de mogelijkheid om zaken zelfstandig 

te regelen en om antwoord te vinden op hun vragen. 

Ook vinden huurders op de website informatie over de 

projecten van Velison Wonen. In 2015 zijn circa 650 

reparatieverzoeken via de website ingediend. In totaal 

waren er 3964 reparatieverzoeken. Huurders kunnen 

een reparatieverzoek ook telefonisch, persoonlijk of 

schriftelijk doen. Het contactformulier (voor overige 

vragen en opmerkingen) op de website is circa 340 

maal gebruikt.

Belangrijke communicatiemomenten

Velison Wonen voert een actief persbeleid. In 2015 

is er regelmatig aandacht geweest in de lokale pers 

voor projecten en activiteiten van Velison Wonen. 
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Belangrijke onderwerpen in dit opzicht gedurende het 

verslagjaar waren:

	 •	 aankondiging	van	het	project	De	Molenweid;	

	 •	 afname	woningen	van	BPD	en	oplevering	

woningen	Dok	10	in	Oud-IJmuiden;	

	 •	 bouwplannen	KPN-locatie;

	 •	 prestatieafspraken	tussen	de	gemeente	en	de	

drie	Velsense	woningcorporaties;

	 •	 betaalbaarheid	sociale	huurwoningen	in	Velsen;	

	 •	 oplevering	wijkgezondheidscentrum	Velser-

broek;	

	 •	 huisvesting	vluchtelingen	in	gemeente	Velsen;

	 •	 dag	van	de	duurzaamheid;

	 •	 aankondiging	verduurzaming	122	woningen	

Melklaan	e.o.	in	Velsen-Noord;

	 •	 brainstormsessie	met	bewonerscommissies.

Daarnaast communiceert Velison Wonen actief over 

de maatschappelijke projecten waar zij in participeert. 

Dit gaat om lokale projecten op het gebied van leef-

baarheid (wijkmobiel), inbraakveiligheid (Horen, Zien 

en Melden) en duurzaamheid (Dag van de duurzaam-

heid, actie afvalpas).
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Om het beleid te kunnen uitvoeren is het 

belangrijk dat Velison Wonen financieel 

gezond is. Zo kunnen wij blijven investeren 

in het bezit en kunnen wij onze maatschap-

pelijke prestaties realiseren. De uitvraag van 

informatie door de overheid is de afgelopen 

jaren steeds belangrijker en veelomvattender  

geworden. Het aanleveren van de juiste 

informatie is van essentieel belang om aan 

de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. 

FINANCIëLE RESULTATEN  
EN RISICOMANAGEMENT

Ontwikkelingen

Woningwet en veranderingen toezicht op woning-

corporaties

De nieuwe Woningwet voorziet in de komst van de 

Autoriteit Woningcorporaties (Aw), die sinds 1 juli 

2015 integraal toezicht houdt op de rechtmatigheid, 

governance, integriteit en financiële continuïteit bij de 

woningcorporaties. Het Centraal Fonds Volkshuisves-

ting is diezelfde datum als zelfstandig bestuursorgaan 

opgeheven. Het Aw wordt gefinancierd door de geza-

menlijke corporaties.

Alle financiële toezichttaken zijn overgegaan naar de 

Aw, met uitzondering van de saneringstaak, die over-

gedragen is aan het Waarborgfonds Sociale Woning-

bouw en de toekenning van de projectsteun, die 

overgedragen is aan het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De Woningwet voorziet in een groot aantal nieuwe 

taken voor de Aw, waaronder: 

	 •	 het	uitbrengen	van	een	zienswijze	over	de	

geschiktheid	van	een	bestuurder	of	commissaris;

	 •	 het	goedkeuren	van	verkoop	van	onroerende	

zaken,	aandelen	en	overdracht	onderneming;

	 •	 het	goedkeuren	van	voorgenomen	niet-DAEB	

werkzaamheden;

	 •	 het	goedkeuren	van	het	reglement	financieel	

beleid	en	beheer;

	 •	 het	uitbreiden	van	het	werkgebied	in	Nederland;

	 •	 het	verzoek	tot	bouwen	of	verwerven	van	

andere gebouwen met een maatschappelijke 

gebruiksfunctie.

Corporaties moeten daarnaast voor een aantal onder-

werpen/activiteiten goedkeuring, ontheffing of een 

zienswijze aanvragen bij de Aw. De Aw zal meer dan 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting in het verleden, 

actief toezicht houden bij corporaties ter plaatse. Er 

zullen audits uitgevoerd worden, waarbij de focus ligt 

op governance.

Voor de beoordeling van de jaarstukken door de Aw 

gelden nieuwe inleverdata. De gegevens en stukken in 

het kader van de prognose-informatie dPi zijn met zes 

weken vervroegd. In 2017 moet de verantwoordings-

informatie dVi voor 1 mei zijn ingediend. De planning 

en controlecyclus van Velison Wonen moet hierop 

worden aangepast.

Met ingang van het verslagjaar 2016 moet in de jaar-

rekening verantwoording worden afgelegd volgens 

de marktwaarde van het bezit in verhuurde staat. In 

de gegevensopvraging over het verslagjaar 2015 via 

Corpodata wordt al informatie over de marktwaarde in 

verhuurde staat opgevraagd.

10 

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

houden van bestaand en toekomstig bezit en het op 

langere termijn kunnen voldoen aan maatschappelijke 

afspraken. Voor de financiële continuïteit van Velison 

Wonen is het van belang dat de corporatie aan haar 

financiële verplichtingen op korte en lange termijn kan 

voldoen.

Leningen en borgingsplafond
Het borgingsplafond is het maximale bedrag aan 

geborgde leningen dat een corporatie op enig 

moment	in	het	betreffende	kalenderjaar	mag	hebben	

bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Het borgingsplafond wordt vastgesteld op basis van 

financieringsbehoefte, zoals blijkt uit de investerings-

prognose en herfinancieringsprognose voor de jaren 

2015-2017. Ook de risicobeoordeling weegt mee bij 

de vaststelling van het borgingsplafond.

Voor 2015 is het borgingsplafond vastgesteld op  

€ 102.699.000 voor 2016 op € 98.419.000 en voor 

2017 op een bedrag van € 89.996.000.

Het bedrag aan uitstaande leningen bedraagt per  

31 december 2015 circa € 105.381.673. Dit heeft  

als consequentie dat Velison Wonen geen nieuwe 

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 2016 

vergen de geplande investeringen en uitgaven geen 

nieuwe leningen. Eind 2016 is er voor bedrag van  

€ 95.538.088 aan uitstaande leningen geprognosti-

ceerd, dit ligt lager dan het eerder vastgestelde bor-

gingplafond. Mocht er toch financiering 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 nieuwe 

geborgde leningen aan te trekken.

 

Oordeelbrief en toezichtbrief 
Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stuurt 

jaarlijks aan de corporaties de zogenaamde oordeel-

brief	2014	en	toezichtbrief	2015;	hierin	zijn	oordelen	

en signaleringen opgenomen over de volgende twee 

gebieden:

	 •	 de	financiële	positie	van	de	corporatie;

	 •	 de	mate	waarin	wet-	en	regelgeving	is	nage-

leefd.

De oordeelbrief over het verslagjaar 2014 is voor de 

laatste keer gebaseerd op het Besluit Beheer Sociale 

Huursector BBSH.

Beoordeling financiële positie

De Aw beoordeelt de corporaties integraal op basis 

van de ingediende prognosegegevens 2015-2019, de 

verantwoordingsgegevens 2014 en andere informatie 

ten aanzien van deelactiviteiten. Dit zijn:

	 •	 kwaliteit	financiële	informatie;

	 •	 behoud	maatschappelijk	verbonden	vermogen;

	 •	 financieel	risicobeheer;

	 •	 liquiditeit;

	 •	 solvabiliteit;

	 •	 draagkracht	vermogen.

Het financiële onderzoek door de Aw vindt plaats aan 

de hand van signalen vanuit de verantwoordinsrap-

portages dPi en dVi. 

Beoordeling en interventies 2015

De financiële beoordeling 2015 heeft geen aanleiding 

gegeven tot het maken van opmerkingen en tot het 

doen van interventies.

Toezicht deelactiviteiten

Naast de hiervoor genoemde onderzoeken houdt de Aw 

ook toezicht op deelactiviteiten van corporaties zoals:

	 •	 het	gebruik	van	derivaten;

	 •	 de	exploitatierisico’s	ten	aanzien	van	zorgvast-

goed;

	 •	 het	gehanteerde	beleggingsbeleid.

De in 2015 opgevraagde informatie heeft niet tot een 

selectie voor specifiek onderzoek 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 over het verslagjaar 

2014 is opgemaakt dat de accountant de juistheid en 

volledigheid van de opgave inzake toewijzingsgege-

vens heeft kunnen vaststellen en dat de toewijzingen 

van woongelegenheden met een maandhuur tot  

€ 699,48 voor 90% of meer zijn gedaan aan huishou-

dens met een inkomen beneden de inkomensgrens 

van € 34.678. Hiermee heeft Velison Wonen voldaan 

aan de staatssteunregeling.”

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) 

moet de accountant een overtreding melden bij de 

Minister voor Wonen en Rijksdienst. De accountant 

heeft een goedkeurend oordeel afgegeven over de 

toepassing van de WNT.
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Uit de verantwoordingsstukken is gebleken dat de 

regelgeving voor het vervreemden van woongelegen- 

heden niet volledig is nageleefd. Bij de verkoop van 

woningen betreft dit de geldigheidsduur van de taxatie- 

rapporten. Sommige taxatierapporten waren ouder 

dan zes maanden.

Deze tekortkoming is al in een vroeg stadium door 

Velison Wonen geconstateerd, maar het was niet 

meer mogelijk deze fouten te herstellen. In 2014 heeft 

Velison Wonen het softwarepakket Corpoflow aange-

schaft. Binnen Corpoflow wordt de naleving van de 

regels vastgelegd en afgedwongen. 

In de Woningwet zijn bepalingen opgenomen omtrent 

de onverenigbaarheden van het lidmaatschap van 

de RvC met het lidmaatschap van een college van 

burgemeester en wethouders en van een college van 

Gedeputeerde Staten van een gemeente respectieve-

lijk provincie waar de toegelaten instelling haar woon-

plaats heeft of feitelijk werkzaam is. Bij de opvraag van 

de verantwoordingsstukken (dVi 2014) heeft Velison 

Wonen aangegeven dat één van haar leden lid is van 

een college van burgemeester en wethouders is. Dit 

heeft geleid tot een verzoek voor aanvullende infor-

matie. De informatie is verstrekt en heeft niet geleid 

tot nadere opmerkingen. 

Treasury

Het treasurybeleid van Velison Wonen is er op gericht 

om blijvende toegang tot de financiële markten te 

waarborgen en om de beschikbaarheid over voldoende  

financiële middelen zeker te stellen. Velison Wonen 

bewerkstelligt dit door te blijven voldoen aan de 

gestelde eisen van de geldgevers en sectorinstituten. 

De primaire taak is het beheren en beheersen van de 

financiële posities die voortvloeien uit de normale 

bedrijfsactiviteiten.

In de Staatscourant van 30 januari 2015 zijn de 

‘Beleidsregels verantwoord beleggen’ gepubliceerd. 

Vanaf 1 februari 2015 moet Velison Wonen voldoen 

aan deze regels. Het doel van de Beleidsregels is dat 

toegelaten instellingen hun middelen inzetten voor de 

volkshuisvesting en bewust omgaan met de mogelijk 

risico’s die zij op beleggingen lopen. Onder beleggin-

gen wordt verstaan het tijdelijk uitzetten van middelen 

die niet voor lopende betalingen benodigd zijn. Alle 

tegoeden, dus ook dagelijks opvraagbare tegoeden en 

middelen in rekening-courant of op spaarrekeningen, 

vallen daarmee onder de beleidsregels.

Velison Wonen heeft haar rekening-courant en spaar-

rekeningen getoetst aan de gestelde eisen en heeft 

geconstateerd dat beide banken van Velison Wonen 

voldoen aan de regels zoals beschreven in de Staats-

courant van 30 januari 2015. 

Velison Wonen heeft in 2015 geen (embedded) deriva-

ten in haar bezit. De corporatie conformeert zich aan 

de geldende richtlijnen voor derivaten.

Ratio’s

Solvabiliteit

Een minimale norm van 15% op basis van historische 

kostprijs is wenselijk. De solvabiliteit is door het posi-

tieve resultaat ten opzichte van 2014 gestegen.

Solvabiliteit 2015 2014

Eigen vermogen (EV) x 1000 56.377  44.887

Totaal vermogen (x 1000) 173.530 173.006

Sovabiliteit EV/TV 32,49 25,93

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 2015 2014

Vlottende middelen (x 1000) 7.877 11.911

Kortlopende schulden  
(x 1000)

13.299 9.725

Werkkapitaal -5.422 2.186

Current ratio (%) 0,59 1,23

Signaalwaarden

Een toetsing van de financiële positie aan de hand van 

vijf kengetallen:

	 •	 de	interest	coverage	rate	(ICR)	geeft	aan	of	uit	

de operationele kasstroom de renteverplichtin-

gen op het vreemd vermogen voldaan kunnen 

worden;

	 •	 de	debt	service	coverage	ratio	(DSCR)	geeft	

aan of er voldoende operationele kasstromen 

beschikbaar	komen	voor	rente	en	aflossing;

	 •	 de	loan	to	value	laat	de	verdiencapaciteit	van	het	 

vastgoed	ten	opzichte	van	het	eigen	vermogen	zien;

	 •	 de	solvabiliteit	op	basis	van	bedrijfswaarde	is	de	

verhouding tussen eigen vermogen en vreemd 

vermogen;

	 •	 de	dekkingsratio	toont	de	mate	waarin	ons	

bezit is gefinancierd met vreemd vermogen ten 

opzichte van de WOZ-waarde. 
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Op basis van de meerjarenbegroting 2016-2020 

blijven de signaalwaarden boven de geldende normen 

van het WsW

Signaalwaarden

Indicator
Score 
2015

Norm 
WSW

ICR 2,4 Min 1,4

DSCR 1,8 Min 1,0

Loan to value 47% Max 75%

Solvabiliteit 53% Min 20%

Dekkingsratio 20% Max 50%

Resultaat 2015 na belasting

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering komt voor 

vennootschapsbelasting uit op een bedrag van  

€ 11.489.812 positief. Dit betekent ten opzichte van 

2014 een vermeerdering van € 4.654.832. Het resul-

taat van 2015 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 2015
2015 is afgesloten met een positief resultaat van  

€ 11.489.812. In de begroting is rekening gehouden met  

een positief resultaat van € 4.357.000. De belangrijkste 

oorzaken van de verschillen zijn de posten verkopen, 

overige waardeveranderingen en overige bedrijfslasten.

Verkopen €  433.000 (voordelig)

Overige waardeveranderingen €  532.000 (voordelig)

Overige bedrijfslasten €  784.000 (voordelig)

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed €  58.000 (voordelig)

Onderhoudslasten €  173.000 (voordelig)

Vennootschapsbelasting €  5.092.918 (voordelig)

Verkopen

In de begroting 2015 is uitgegaan van 20 te verkopen  

woningen vanuit het bestaande bezit. In totaal zijn er 

24 woningen verkocht, 21 woningen uit het bestaande 

bezit en drie koopgarantwoningen op de vrije markt. 

Ten opzicht van de begroting 2015 zijn er meer 

woningen uit het “dure” segment verkocht. Dit ver-

klaart de het voordelige resultaat van de verkopen.

Waardeveranderingen

Voormalig rechtsvoorganger AWV Eigen Haard heeft 

nieuwbouwcomplexen in Velsen-Noord gerealiseerd. 

De onrendabele toppen van deze complexen zijn 

grotendeels in 2013 teruggenomen.

Na de fusie is de productmarktcombinatie aangepast 

en kan het resterende bedrag van de onrendabele top 

van het project Ladderbeekstraat, door renovatie en 

levensduurverlenging van een tweetal complexen in 

Velsen-Noord ook teruggenomen worden. De terug-

name was niet voorzien in de begroting van 2015.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten vallen € 784.000 voordeliger  

uit. Dit is een samengestelde post. Het algemene 

beeld van de overige bedrijfslasten laat zien dat de 

lasten conform de begroting 2015 zijn. De beheer-

kosten laten bij de overige personeelskosten, huisves-

tingskosten en kosten RvC een overschrijding zien. De 

belastingen, verhuurderheffing en saneringsheffing 

laten daarentegen een onderschrijding zien. 

Bij de overige personeelskosten zien we dat de over-

schrijding hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de 

inhuur van personeel voor de afdeling Vastgoed. De 

invulling van de functies op de afdeling Vastgoed heeft 

extra kosten met zich meegebracht. Zo zijn er extra 

kosten gemaakt voor de werving van personeel en 

mediation.

De hogere huisvestingskosten worden veroorzaakt 

door een (eenmalige) afkoopsom van het langlopende 

huurcontract van het voormalige Kennemerhave 

kantoor. 
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De RvC heeft voortijdig afscheid genomen van één 

van haar RvC leden, de (openbare) werving en de 

daarbij komende kosten zijn de reden van de over-

schrijding.

De algemene kosten laten een lichte onderschrijding 

zien. Het merendeel van de algemene kosten zijn 

conform de begroting. Een vijftal posten wijken posi-

tief of negatief af van de begroting.

De accountantskosten laten een overschrijding zien, 

onder deze post worden ook de fiscale lasten gepre-

senteerd die te maken hebben met de waardering van 

ons bezit (Woz) en we zien dat de controlewerkzaam-

heden van de accountant verder zijn uitgebreid.

De advieskosten laten een overschrijding zien van 

ruim € 60.000, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

door extra werkzaamheden voor de nul-meting van 

het bezit van Velison Wonen. De overschrijding van 

de post ICT heeft te maken met extra kosten die zijn 

gemaakt voor dataverwerking (Intrawis, Klantvenster).

Bij de pro-rataregeling heeft Velison Wonen een 

bedrag retour ontvangen van voorgaande jaren.

Hier was geen rekening mee gehouden in de begro-

ting 2015.

De belastingen (WOZ en verontreinigingsheffing), 

verhuurderheffing en saneringsheffing laten allen een 

onderschrijding zien. De WOZ-waarde van het bezit 

van Velison Wonen is voor de jaren 2014 en 2015, na 

het toekennen van de bezwaarschriften verlaagd.

De verlaging van de WOZ-waarde en het hogere 

aantal verkochte woningen heeft tot gevolg dat de 

verhuurderheffing lager is uitgevallen. Eind 2014 (na 

het opstellen van de begroting) heeft het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting besloten dat er voor 2015 

geen saneringsheffing zal worden opgelegd. 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen

De niet gerealiseerde waardeveranderingen hebben 

betrekking op de koopgarantwoningen.

Jaarlijks moeten deze woningen gewaardeerd worden  

en de waardeverandering wordt verwerkt in het 

resultaat (actieve en passieve zijde). In de voorgaande 

jaren zagen we een lichte daling van de koopgarant-

woningen. De onderbouwing voor de waardes komen 

uit verschillende taxaties van verkochte (koopgarant) 

woningen. In drie complexen geven de taxaties geen 

of geringe afwijkingen met de taxaties van voorgaand 

jaar. Het complex Velsen-Noord geeft een ander 

beeld, deze elf koopgarantwoningen laten een stijging 

zien. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 

een lichte daling van alle koopgarantwoningen. Door 

het aantrekken van de woningmarkt zien we een lichte 

stijging van de verkoopprijzen en daarom een positief 

resultaat voor dit complex.

Onderhoudslasten

De onderschrijding van de onderhoudslasten wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door een positief aanbeste-

dingsresultaat van het planmatig onderhoud. 

Vennootschapsbelasting

In	2015	is	een	voorziening	getroffen	voor	de	in	de	

toekomst te betalen en te verrekenen vennootschaps-

belasting. Ten aanzien van de acute belastinglast 

en belastinglatenties heeft Velison Wonen voor de 

verslagjaren 2014 en 2015 een standpunt ingenomen, 

welke nog door de belastingdienst getoetst moet 

worden. In de begroting voor 2015 was hier nog niet 

in voorzien. 

Risicomanagement
Het bestuur is verantwoordelijk voor het risico-

management. Het risicomanagement moet in de 

governancestructuur van de corporatie geborgd zijn 

middels een risicobeheersingssysteem. Stakeholders 

(huurders, overheid, externe toezichthouders, de 

maatschappij) hebben steeds hogere verwachtingen 

van een corporatie in een werkomgeving, die door 

wet- en regelgeving van de overheid complexer 

wordt. Gezocht moet worden naar de balans tussen 

het te nemen risico en het beoogde rendement.

In een risicobeheersingssysteem worden onderkende 

risico’s expliciet gemaakt, gekoppeld aan beheersings-

maatregelen	en	getoetst	op	effectiviteit.

Velison Wonen heeft haar risico’s in kaart gebracht 

met een inschatting van de kans dat zij zich voordoen 

en de impact hiervan op de gehele organisatie en de 

daarmee samenhangende significante bedrijfsproces-

sen. Daarnaast zijn deze risico’s gekoppeld aan maat-

regelen van interne beheersing. In 2015 heeft Velison 

Wonen een intern controleplan opgezet, waarbij een 

interne audit heeft plaatsgevonden op de volgende 

bedrijfsprocessen: 

	 •	 rapporteringsproces;	

	 •	 inkoopproces;	

	 •	 personeelsproces;	

	 •	 verkoopproces;	

	 •	 verhuurproces;	

	 •	 proces	rondom	compliance	(wet-	en	regel- 

geving);	

	 •	 proces	rondom	betalingen	en/of	ontvangsten.	

Velison Wonen monitort periodiek de voortgang van 

de interne audits en de (interne) controller rapporteert 

de bevindingen in de kwartaalrapportages van Velison 

Wonen. In 2016 zal het risicomanagementproces verder  

verbeterd en gestructureerd worden.
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Planning en controlcyclus 

Jaarlijks wordt een planning en controlkalender vast-

gesteld waarin niet alleen de begrotingen en rappor-

tages zijn opgenomen, maar ook evaluaties en interne 

controles. 

Accountantscontrole

Jaarlijks beoordeelt de externe accountant in het 

kader van de controle van de jaarrekening het geheel 

aan beheersingsmaatregelen. De bevindingen staan in 

de Managementletter en het Accountantsverslag. De 

Managementletter en het Accountantsverslag worden 

besproken met directie, Auditcommissie en RvC.

De accountant heeft in het kader van de jaarrekening-

controle de volgende hoofd- en subniveaus onderkend:

	 •	 sturende	processen	(strategie); 

woningmarktrisico; 

financieel	risico;

	 •	 planning	en	control	(reporting); 

rapporteringsrisico; 

bedrijfsprocessen; 

projectrisico; 

onderhoudsrisico; 

overige	processen;

	 •	 voldoen	aan	wet-	en	regelgeving	(compliance); 

fiscaal	risico; 

(nieuwe) wet- en regelgeving.

Het voldoen aan wet- en regelgeving komt op ver-

schillende niveaus terug en kan dus ook de weging 

van andere gebieden beïnvloeden.

De inschatting van het risicoprofiel is primair gericht 

op de risico’s in het kader van de jaarrekeningcontrole.

Het risiconiveau is als volgt ingeschaald:

	 •	 laag risico: dit onderdeel wordt intern afdoende 

beheerst;

	 •	 gemiddeld risico: dit onderdeel verdient perio-

dieke monitoring van het bestuur op basis  

waarvan bijsturing van het beleid c.q. het interne 

(beheersings)proces	noodzakelijk	kan	zijn;

	 •	 hoog risico: dit onderdeel verdient directe en 

continue aandacht van het bestuur om het risico 

op korte termijn te reduceren.

Het algemene beeld is dat Velison Wonen een laag tot 

gemiddeld risicoprofiel heeft.

Risicobereidheid
Risicobereidheid is de bereidheid van Velison Wonen 

om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken. 

Onderstaand geven wij een overzicht van de voor-

naamste risico’s en de genomen maatregelen.

Woningmarktrisico

Het belangrijkste risico is de woningmarkt, dit is een  

risico op lange termijn. De snelheid waarmee de samen- 

leving verandert, demografische ontwikkelingen en daar- 

door structurele leegstand door een niet op de vraag 

afgestemd woningaanbod, kunnen een risico vormen.

Maatregelen

Om het woningaanbod goed af te stemmen op de 

vraag, heeft Velison Wonen voor haar gehele bezit een 

nulmeting van de technische staat van het onderhoud 

laten uitvoeren. Deze heeft als input gediend voor de 

vaststelling van het Strategisch Voorraadbeleid.  

Velison Wonen heeft een betaalbaarheidsonderzoek 

laten uitvoeren en zal dit verwerken in haar doelgroe-

penbeleid. Bij renovaties en groot onderhoud kijkt 

Velison Wonen naar duurzaamheid en energiebespa-

ring om haar bezit toekomstbestendig te maken.

Risico Laag Gemiddeld Hoog

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Woningmarktrisico 3

Financieel risico 4

Rapporteringsrisico 4

Projectrisico 3

Onderhoudsrisico 3

Overige bedrijfsprocessen 3

Fiscaal risico 3

Wet- en regelgeving 4
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Financieel risico

Het niet kunnen waarborgen van de financiële con-

tinuïteit is naast het financierings- en liquiditeitsrisico 

het belangrijkste financiële risico.

Maatregelen

Het WSW bepaalt de hoogte van het borgingsplafond,  

mede op grond van het risicoprofiel van Velison 

Wonen. Het is van belang dat Velison Wonen adequate 

informatie (o.a. begrotingen kasstroomprognoses en 

liquiditeitsprognoses) verstrekt (onder andere via de 

dPi). De kasstromen en liquiditeitsprognoses worden 

gemonitord en in de kwartaalrapportages besproken.

Rapporteringsrisico

Het mogelijke risico van onvoldoende sturing van de 

organisatie op basis van de kwaliteit en beheersing van 

de beschikbare informatie en het niet tijdig monitoren 

van het bereiken van de gestelde doelen.

Maatregelen

Velison Wonen maakt gebruik van verschillende 

beheersingsinstrumenten:

Directieverslagen, begrotingen, kwartaalrapportages, 

functie- en taakomschrijvingen, procesbeschrijvingen,  

een treasury jaarplan, mandateringsregeling en jaar-

plannen.

Projectrisico

Verkeerde inschattingen kunnen tot vertraging in de 

uitvoering leiden, waardoor projecten duurder worden 

dan begroot of leiden tot meer bewonersoverlast.

Maatregelen

Projecten worden goedgekeurd door de directie en 

ingebracht bij de RvC ter goedkeuring. In het besluit-

vormingsproces zijn onder andere. een risicoanalyse 

en een toetsing door specialisten (fiscaliteit, verhuur-

baarheid) verankerd. De projecten worden twee- 

wekelijks besproken in het managementteam. Indien 

nodig vindt er een verdere terugkoppeling plaats in 

de organisatie. In de kwartaalrapportages wordt een 

update gegeven van de lopende projecten. 

Kwaliteit dienstverlening

De dienstverlening van Velison Wonen kan van onvol-

doende kwaliteit zijn, met als gevolg veel klachten van 

huurders en een slecht imago bij huurders en leveran-

ciers. 

Maatregelen

Velison Wonen enquêteert haar huurders over de 

technische dienstverlening. Huurders worden actief 

benaderd als zij klachten hebben. Tevens wordt de 

huurderstevredenheid doorlopend gemeten via KWH 

en wordt de opvolging van verzoeken en klachten 

gemonitord in KlantVenster. De huidige dienstverle-

ning scoort ruim voldoende, het is van belang dat de 

dienstverlening op een hoog niveau blijft, zodat ons 

imago goed blijft.

Fraude

Fraude wordt bij Velison Wonen niet geaccepteerd. 

Indien er fraude wordt geconstateerd dan zal dit 

leiden tot ontslag op staande voet. Voor bepaalde 

functies worden nieuwe medewerkers gescreend. 

Velison Wonen heeft een klokkenluidersregeling en 

integriteitsbeleid. In de functioneringsgesprekken is 

integriteit een terugkerend onderwerp.

Maatregelen

In het automatiseringssysteem zijn de functieschei-

dingen beoordeeld en zijn nieuwe wachtwoorden 

uitgedeeld. De wachtwoorden moeten op meerdere 

momenten per jaar worden aangepast. Betalingen 

worden uitsluitend verwerkt na autorisatie door twee 

verschillende personen.

Compliance

Compliance betekent voor Velison Wonen dat zij aan 

alle relevante wet- en regelgeving, branche regelingen 

en beleidsregelingen van overheidsinstanties voldoet.

Naast de reguliere wet en regelgeving moet Velison 

Wonen ook aan specifieke regelgeving voldoen van  

de sector. Zoals milieuwetgeving (asbest en energie),  

toewijzingsregels, financiële beleidsregels, governance- 

regels en regels voor de verkoop van woningen.

Maatregelen

Er zijn diverse maatregelen genomen in 2015. Het 

(verder) implementeren van het asbestvolgsysteem 

en het laten volgen van fiscale opleidingen of cursus-

sen door de medewerkers. Het vaststellen van een 

beleggingsstatuut. Bij meer complexe (fiscale) vragen 

is extern advies ingewonnen.

Geen absolute zekerheid

Ondanks alle genomen maatregelen kan Velison 

Wonen nooit de absolute zekerheid bieden dat we 

onze doelstellingen realiseren en dat overtredingen 

van de wet- en regelgeving of fraude nooit zullen 

plaatsvinden. (Maatschappelijk) Ondernemen brengt 

altijd risico’s met zich mee, die ook buiten de invloed-

sfeer van de directie liggen. Veranderingen in de 

wet- en regelgeving vanuit Den Haag of een econo-

mische crisis liggen niet binnen de invloedsfeer van de 

directie. Velison Wonen volgt deze niet beïnvloedbare 

ontwikkelingen op de voet en anticipeert daar waar 

mogelijk.
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Velison Wonen is in 2015 uitsluitend werkzaam 

geweest op het gebied van de volkshuisvesting, 

conform artikel 11 van het BBSH en de Woningwet. 

Velison Wonen heeft zich gehouden aan de Aedes 

Code. De jaarstukken zijn opgesteld in overeenstem-

ming met de Governance Code.

P.H.M. van Ling

Directeur-bestuurder Velison Wonen

11
Verklaring van het 

bestuur
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BALANS (na voorgestelde resultaatbestemming)

12

Jaarrekening 2015

ACTIVA Ref 31-12-2015 31-12-2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 124.338.469 129.507.256

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.2 3.440.361 2.900.910

(On-)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.3 3.238.415 3.409.294

131.017.245 135.817.460

Vastgoedbeleggingen 2

Commercieel vastgoed in exploitatie 2.1 21.094.398 17.720.468

Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden 2.2 6.899.130 7.186.370

27.993.528 24.906.838

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvordering(en) 3.1 6.421.173 0

Leningen u/g 3.2 187.977 271.000

Te vorderen BWS-subsidies 3.3 32.744 99.749

6.641.894 370.749

Som der vaste activa 165.652.667 161.095.047

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Vastgoed bestemd voor de verkoop 4.1 214.513 342.418

214.513 342.418

Vorderingen 5

Huurdebiteuren 5.1 304.697 358.349

Gemeenten 5.2 6.523 0

Belastingen en pemies sociale verzekeringen 5.3 29.000 0

Overige vorderingen 5.4 245.541 299.029

Overlopende activa 5.5 107.971 114.966

693.732 772.344

Liquide middelen 6 6.968.832 10.796.545

Som der vlottende activa 7.877.077 11.911.307

TOTAAL ACTIVA 173.529.744 173.006.354
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PASSIVA Ref 31-12-2015 31-12-2014

EIGEN VERMOGEN 7

Overige reserves 7.1 44.886.704 38.051.724

Resultaat boekjaar 11.489.812 6.834.980

Totaal eigen vermogen 56.376.516 44.886.704

 

VOORZIENINGEN 8

Voorziening latente belastingverplichtingen 8.1 1.079.912 0

Reservering jubileumuitkeringen 8.2 104.800 89.700

Reservering loopbaanontwikkeling 8.3 107.770 101.000

Voorziening verlieslatend huurcontract 8.4 0 87.000

Totaal voorzieningen 1.292.482 277.700

LANGLOPENDE SCHULDEN 9

Schulden/leningen overheid 9.1 4.855.374 5.411.903

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.2 90.682.715 105.570.049

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkoop 9.3 6.988.589 7.099.884

Overige schulden 9.4 34.536 34.963

Totaal langlopende schulden 102.561.214 118.116.799

KORTLOPENDE SCHULDEN 10

Schulden aan kredietinstellingen 10.1 9.843.585 6.060.037

Schulden aan leveranciers 10.2 871.732 899.903

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.3 259.814 250.795

Schulden ter zake van pensioenen 10.4 43.095 51.450

Overige schulden 10.5 205.717 290.002

Overlopende passiva 10.6 2.075.589 2.172.964

Totaal kortlopende schulden 13.299.532 9.725.151

TOTAAL PASSIVA 173.529.744 173.006.354
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WINST- EN VERLIESREKENING (categoriaal)

 Ref 2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 11 23.215.677 22.586.837

Opbrengsten servicecontracten 12 482.480 485.048

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 13 2.444.405 5.407.427

Overige bedrijfsopbrengsten 14 37.561 38.647

26.180.123 28.517.959

Bedrijfslasten

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

15 4.576.653 4.651.380

Waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoed-
portefeuille

16 -531.822 0

Erfpacht 17 2.239 10.363

Lonen en salarissen 18 1.624.149 1.724.015

Sociale lasten 19 326.999 334.864

Pensioenlasten 20 304.960 337.782

Onderhoudslasten 21 4.147.513 3.668.260

Leefbaarheid 22 84.987 122.838

Lasten servicecontracten 23 435.700 430.799

Overige bedrijfslasten 24 4.580.088 5.694.873

15.551.466 16.975.174

Bedrijfsresultaat 10.628.657 11.542.785

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder 
voorwaarden

231.430 -289.890

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder 
voorwaarden

-193.375 246.281

Financiële baten en lasten 25

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

25.1 1.832 4.760

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25.2 51.095 46.392

Rentelasten en soortgelijke kosten 25.3 -4.322.745 -4.715.348

Saldo financiële baten en lasten -4.269.818 -4.664.196

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 6.396.894 6.834.980

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 26 5.341.261 0

Belastingen voortvloeiend uit resultaat AWV Eigen Haard 
2013

-248.343 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 11.489.812 6.834.980

Resultaat na belasting 11.489.812 6.834.980
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Toelichting op de waarderingsgrondslagen

Balanswaardering
De jaarrekening 2015 heeft betrekking op de periode  

1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 en is 

gebaseerd op de geldende Richtlijn voor de Jaarver-

slaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen volkshuis-

vesting’. 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. 

Grondslagen algemeen: 

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 Huursector. 

De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is IJmuiden. 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie 

en ontwikkeling van woningen in de sociale huur- 

sector.

Splitsing van de vastgoedportefeuille in sociaal en 

commercieel vastgoed.

Sociaal vastgoed betreft de woningen in exploitatie 

met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens € 710,68 

(2014 € 699,48), het maatschappelijk vastgoed 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 gewaardeerd tegen 

historische kostprijs. 

Regelgeving

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen 

volkshuisvesting moet voldoen aan de eisen zoals 

geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector 

en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

(per 1-7-2015). In deze besluiten worden in principe 

BW2 Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uit-

zonderingen 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 januari 2015 bedraagt deze grens € 710,68 (2014:  

€ 699,48).

Onder maatschappelijk vastgoed wordt bedrijfson- 

roerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke  

organisaties verstaan (waaronder zorg-, welzijn, 

onderwijs-, en culturele instellingen en dienstverle-

ners) en tevens is vermeld in de Beschikking van de 

Europese Commissie d.d. 15 december 2009 betref-

fende staatssteun 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 eco-

nomische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. 

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/wijkniveau. De complexindeling  

is gebaseerd op beheerkenmerken en locatie en 

komt overeen met de administratieve indeling. Van 

duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte reële 

waarde gedurende een periode van tenminste vijf jaar 

afwijkt van 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-

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. Bij de bepaling van bijzondere 

waardeveranderingen van vastgoed in ontwikkeling 

wordt gekeken naar de PMC-indeling op wijkniveau.
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(On-)roerende 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 exploitatie  

met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het 

bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk 

vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De 

huurtoeslaggrens bedroeg per 1 januari 2015 € 710,68 

(2014: € 699,48). 

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 eco-

nomische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. 

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en 

de marktwaarde. De toetsing geschiedt op PMC/

wijkniveau. De complexindeling is gebaseerd op 

beheerkenmerken en locatie en komt overeen met de 

administratieve indeling. Van duurzaamheid is sprake 

wanneer de verwachte reële waarde gedurende een 

periode van tenminste vijf jaar afwijkt van de boek-

waarde. 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  

volgende uitgangspunten: 

	 •	 Jaarlijkse	huurverhogingen	vanaf	2016:	2017	

1,4%, 2018 1,58%, 2019 1,71% 2020,1,79% 

2021 en verder 2,0% 

	 •	 Huurverhoging	2016:	0,7	%	(voorgaand	jaar	

2,75%);	 	 	 	

	 •	 Huurderving	2016	en	verder	1,1%	(voorgaand	jaar	

1,154%);

	 •	 Harmonisaties	2016	1,0%,	2017-2020	0,8%.	 

Harmonisaties	worden	doorgerekend;	voor	

maximaal	5	jaar;

	 •	 Jaarlijkse	stijging	van	de	variabele	lasten	en	

onderhoudslasten 2016: 1,6%, 2017: 2,02%, 2018: 

2,31%, 2019: 2,52%, 2020 en verder 2,5%. Vanaf 

jaar zes schrijft het WSW2,5% voor, 0,5% hoger 

dan het huurverhogingspercentage, deze voor-

schriften	zijn	gevolgd.	(voorgaand	jaar	3,0%);	

	 •	 Een	rekenrente	van	5,00%	(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	30	te	verkopen	woningen	

gedurende eerste vijf jaar (2016: 10, 2017: 5, 

2018: 5, 2019: 5 en 2020: 5).

Exploitatielasten

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend 

aan de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-

2019. De exploitatielasten bestaan uit de volgende 

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) ingerekend tot 

einde	levensduur;

	 •	 De	saneringsheffing	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	eco-

nomische levensduur van 50 jaar uitgegaan 

met een minimale levensduur van 15 jaar en als 

uitgangspunt dat er geen sloopbesluiten zijn 

genomen;
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	 •	 Er	staan	de	komende	15	jaren	geen	grootscha-

lige sloopactiviteiten gepland die van invloed 

kunnen zijn op de bedrijfswaarde.

De bedrijfswaarde voor sociaal (€ 191,9 miljoen) en 

commercieel vastgoed (€ 37,3 miljoen) bedraagt voor 

2015 € 229,2 miljoen. (2014 € 220,9 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 2014 worden complexen geclusterd in Product 

Markt Combinaties (PMC). Deze indeling is gebaseerd 

op basis van het uitgangspunt van vastgoedsturing, 

zoals vastgelegd in het strategische voorraadbeleid. 

De PMC-indeling is bepaald op basis van een indeling  

naar wijken. Voor de bepaling van bijzondere waarde- 

verminderingen en terugnames van bijzondere waarde- 

verminderingen op basis van het verschil tussen de 

bedrijfswaarde en boekwaarde van een PMC in de 

jaarrekening 2015, is gebruik gemaakt van deze PMC-

indeling Hiermee wordt voldaan aan het criterium 

duurzaamheid.

Bedrijfswaarde in de verantwoordingsinformatie  

(dVi 2015)

In de verantwoording (dVi) aan het WSW, de Autoriteit  

woningcorporaties (Aw) en het ministerie wijkt de 

bedrijfswaarde af van de bedrijfswaarde in de jaarre-

kening. Dit wordt veroorzaakt door de saneringssteun 

aan de Autoriteit woningcorporaties. Deze heffing 

wordt niet ingerekend in de jaarrekening, maar wel in 

de dVi. De bedrijfswaarde van de woningen is in de dVi 

€ 0,8 miljoen lager en komt daarmee uit op € 228,3 

miljoen.

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 commer-

cieel vastgoed € 40,8 miljoen.

De bedrijfspanden waar commerciële activiteiten 

plaatsvinden, zijn getaxeerd door een onafhankelijk 

taxateur. Dit betreft panden waarin een wijkcentrum, 

fysiotherapie, apotheek en diverse huisartsen zijn 

gevestigd. Deze vier panden zijn begin 2013 getaxeerd 

op marktwaarde in verhuurde staat voor € 4.682.500 

totaal. Per einde 2015 zijn deze panden opnieuw 

getaxeerd. De marktwaarde van deze panden bedraagt 

eind 2015 € 5.253.850.In dit bedrag is € 10.850 opge-

nomen voor een drietal kleine bedrijfsruimtes waarvan 

de boekwaarde op basis van historische kostprijs  

€ 10.850 bedraagt. Gezien de materialiteit van deze 

drie bedrijfsruimtes is geen taxatie verricht en de 

marktwaardes gelijkgesteld aan de waarde per  

31 december 2015 op basis van historische kostprijs.

Voor de garages en bergruimten bedroeg de markt-

waarde op 31 december 2014 € 248.966. De WOZ-

waardes zijn in 2015 ten opzichte van 2014 onveran-

derd gebleven. De marktwaardes van deze garages en 

bergingen worden ook onveranderd te zijn en blijven 

€ 248.966.

Op 31 december 2015 zijn er 222 woningen (2014: 

180 woningen) met een huur hoger dan € 710,48 per 

maand (de huurtoeslaggrens). In 2014 zijn alle 180 

woningen getaxeerd door een onafhankelijk taxateur. 

Conform de regelgeving is aan dezelfde taxateur 

opdracht gegeven om minimaal 1/3 representatief 

deel van deze woningen opnieuw te taxeren. Getracht 

is om een evenredige verdeling tussen oude en  

nieuwe complexen alsmede locatie te bewerkstelligen,  

gelet op de diversiteit van de complexen is dit echter  

beperkt mogelijk geweest. Objecten welke nieuw 

zijn, zijn op basis van kenmerken ondergebracht bij 

reeds bestaande complexen. Daar waar dit niet goed 

mogelijk bleek te zijn, is een nieuw complex gevormd 

(1 geval). Uiteindelijk zijn er 139 woningen getaxeerd 

met een totale marktwaarde van € 20.720.000. Op 

basis van de gemiddelde stijging van deze woningen 

(2%) zijn de overige, niet in 2015 getaxeerde wonin-

gen, geëxtrapoleerd met 2%. De totale marktwaarde 

van totaal 222 woningen bedraagt per 31 december 

2015 € 35.294.051.

De totale marktwaarde totaal bedraagt € 40.796.867.

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 publi-

ceert de International Valuation Standards, waarin  
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internationaal aanvaarde taxatieprincipes, - procedures  

en - definities zijn vastgelegd. In de waardering is uit-

gegaan 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.’ 

Voor woningcomplexen blijft het uitgangspunt 

marktwaarde, 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	

(uitpondwaarde) worden meegenomen. 

Er kan daar mee worden uitgegaan van een uitpond 

scenario, waarin afhankelijk van de mutatiegraad, hui-

zenprijsontwikkeling, rente en verkoopmogelijkheden 

aan zittende huurders het tempo van de te realiseren 

vermogenswinsten bepaald”. Of er kan worden uitge-

gaan van een doorexploitatie scenario, waarin afhan-

kelijk van de mutatiegraad, markthuurontwikkeling 

en rente de huuropbrengsten zo maximaal 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 Langlo-

pende staatsobligaties, verhoogd met een risico- 

premie die afhankelijk is van de mate van beleggings-

risico 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  

periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven 

betrouwbaar 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 

zogenaamde 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,	voorwaar-

den of situaties die van invloed zijn op de taxatie. Een 

bijzonder uitgangspunt betreft een uitgangspunt dat 

ofwel veronderstelt dat de taxatie is gebaseerd op  

feiten 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 Exploitatiewijzer  

(VEX) en geven daarmee de kosten weer die nood-

zakelijk zijn om het object in stand te houden tegen 

marktconforme beheerkosten. VEX normen worden 

gedifferentieerd	naar	type	vastgoed	en	ouderdom	van	

het object. 

Bezichtiging 

Deze waardering is mede tot stand gekomen na 

externe bezichtiging van de objecten in 2014, rekening 

houdend met stand en ligging, omgeving, markt- 

situatie, bestemming, ouderdom, afmetingen, kwaliteit 

en functionaliteit, alsmede alle overige waardebepa-

lende factoren (VPS 2), één en ander ter verkrijging 

van een representatief beeld. Met uitzondering van 

complex 512 hebben geen nieuwe bezichtigingen in 

2015 plaatsgevonden maar is sprake van een desktop-

benadering.
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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. 

De certificering onder VastgoedCert is per 1-1-2016 

overgegaan in certificering onder het NRVT.

Onderbouwing gehanteerde referenties

Het	getaxeerde	betreffen	eensgezinswoningen	(niet	

DAEB) welke deel uitmakende van een groter com-

plex (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-

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	en;	

(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 verkoop onder voorwaarden

Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een 

derde zijn verkocht (VOV) onder de regeling Koop- 

garant, waarvoor Velison Wonen een terugkoop-

plicht kent, zijn aangemerkt als financieringstransactie. 

De	betreffende	onroerende	zaken	zijn	gewaardeerd	

tegen actuele waarde, zijnde met de koper overeen-

gekomen contractprijs bij eerste waardering en de 

marktwaarde bepaald conform de contractwaarden bij 

latere waardering. Bij eerste waardering is sprake van 

herclassificatie van de onroerende zaken, zodat de 

herwaardering 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.

Financiele 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.

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.
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Vlottende activa
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 

investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de 

boekwaarde van het PMC/wijkniveau waartoe de 

investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de 

verwachte verliezen de boekwaarde van het betref-

fende	complex	overtreffen,	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 nieuwbouwpro-

jecten. 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 houdend  

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekos-

ten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde 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 Velison Wonen een terug-

koopverplichting 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.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen 

de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 

voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 

jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening  

van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen  

geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde 

van het verslagjaar gelden of tegen de tarieven die in 

de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet 

zijn vastgesteld. Tot een belastbaar bedrag van  

€ 200.000 wordt 20% vennootschapsbelasting gehe-

ven en voor het meerdere boven € 200.000 is de 

heffing 25%. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder 

de financiële vaste activa, latente belastingverplich-

tingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van 

nominale waarde. Bij een aantal jaarrekeningposten is 

sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering 
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van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen 

en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal 

compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende 

latente belastingvorderingen worden hierna toege-

licht: 

a. Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie met 

nieuwbouw en verbetering 

Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren 

(waarna sloop). De op het waarderingsverschil van dit 

bezit betrekking hebbende actieve belastinglatentie, 

inclusief de investeringen in nieuwbouw en verbete-

ring, leidt niet tot verwerking in de jaarrekening. De 

reden is dat de fiscale boekwaarde na afloop van de 

gebruiksduur (sloop) in stand blijft en fiscaal pas wordt 

afgewikkeld nadat in de toekomst de bouwbestem-

ming op de grond zou komen te vervallen. Gezien 

de zeer lange looptijd van het waarderingsverschil, 

tendeert de contante waarde van de hieruit voort-

vloeiende latente vordering naar nihil. 

b. Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie: 

sloop/verkoop binnen 5 jaar 

Belastinglatenties worden in de jaarrekening verwerkt 

voor de corporatie over een beleidshorizon van vijf 

jaar expliciete uitspraken heeft gedaan over de voor-

genomen afwikkeling van de woningen door sloop/

verkoop alsmede indien de bouwbestemming zal 

vervallen (zie punt a.). Bij sloop binnen vijf jaar waar-

bij de bouwbestemming op de na sloop vrijkomende 

grond vervalt, wordt voor het waarderingsverschil 

tussen de fiscale en commerciële boekwaarde van 

het	betreffende	vastgoed	een	actieve	latentie	tegen	

de nominale waarde in de jaarrekening opgenomen, 

voor zover verrekenbaar. De nominale waarde wordt 

in de jaarrekening opgenomen omdat, vanwege het 

kortlopende karakter, het verschil met de contante 

waarde verwaarloosbaar is. Wordt bij sloop binnen vijf 

jaar wederom vervangende nieuwbouw gepleegd, dan 

blijft de fiscale boekwaarde na afloop van de gebruiks-

duur (sloop) in stand. Derhalve wordt hiervoor geen 

latentie gevormd (zie punt a.). Bij verkoop van wonin-

gen binnen vijf jaar wordt voor het waarderingsver-

schil een actieve latentie tegen de nominale waarde in 

de jaarrekening opgenomen omdat door het kortlo-

pende karakter het verschil met de contante waarde 

verwaarloosbaar is. 

Verwerking fiscaliteit 

Ten aanzien van de acute belastinglast en belasting- 

latenties in de jaarrekening heeft Velison Wonen een 

standpunt ingenomen die eerst bij afwerking van de 

aangifte over de verslagjaren 2014 en 2015 door de 

fiscus zal worden getoetst. Het belangrijkste stand-

punt betreft: 

	 •	 Het	onderscheid	tussen	onderhoudskosten	en	

investeringen;

	 •	 De	fiscaal	gevormde	onderhoudsvoorziening;

	 •	 De	afwaardering	naar	lagere	WOZ-waarde	en	

de verrekening van voorfusieverliezen van AWV 

Eigen Haard en Kennemerhave.

Dientengevolge kan de fiscale last over 2015 en voor-

gaand jaar nog wijzigingen ondergaan en belasting- 

latenties een andere waarde kennen. 

Resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de op- 

brengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten  

en andere lasten over het jaar. De resultaten op trans-

acties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd;	verliezen	reeds	zodra	zij	voorzienbaar	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 afboeking van de oninbare vorde-

ringen worden gepresenteerd onder de huuropbreng-

sten, daar waar zij in voorgaand boekjaar werden 

gepresenteerd onder de post overige bedrijfslasten.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege 

gebonden aan een maximum. In 2015 bedroeg dit 

maximumpercentage 2,5 % (1,0% reguliere verhoging  

en 1,5% extra huurverhoging) voor huishoudens 

met een inkomen tot € 34.911. In 2015 heeft Velison 

Wonen voor deze groep huishoudens een inflatievol-

gend huurbeleid toegepast.

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.911 

- € 43.786 is een maximale huurstijging per 1 juli 2015 

van inflatie en 2,0% toegestaan. Velison Wonen heeft 

hier een percentage van 1,5% toegepast.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786 

is per 1 juli 2015 een maximale huurstijging van inflatie 

en 4% toegestaan, te weten 5,0%

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-
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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 vervaardigings- 

prijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de line-

aire 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.

Pensioenen

Velion Wonen heeft een pensioenregeling met SPW. 

Het SPW heeft een dekkingsgraad van 108%. Dit 

betreft een toegezegde pensioenregeling bij het 

bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen 

toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde 

leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.

Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou 

sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Voor 

de pensioenregeling betaalt Velion Wonen op ver-

plichte basis premie aan het pensioenfonds. Behalve 

de betaling van premies heeft Velion Wonen geen 

verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioen-

regeling. De premies worden verantwoord als  

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Voor-

uitbetaalde premies worden opgenomen als overlo-

pende activa indien deze tot een terugstorting leiden 

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Lasten onderhoud

Hieronder wordt verstaan de kosten ten behoeve van 

het reparatie-, mutatie-, contract en planmatig onder-

houd. Het reparatieonderhoud wordt onderscheiden 

in de kosten van derden en de doorberekende kosten 

van de werkorganisatie. Reeds aangegane verplich-

tingen worden verwerkt onder de niet uit de balans 

blijkende verplichtingen.

Overige bedrijfslasten

Hieronder worden de overige kosten verantwoord die 

zijn gemaakt in het kader van de reguliere bedrijfs- 

voering zoals huisvestingskosten, kosten Raad van 

Commissarissen, algemene kosten, overige perso-

neelskosten, belastingen, verzekeringen, levering 

goederen en diensten. 

Onder de post overige bedrijfslasten wordt ook de 

saneringssteun en verhuurdersheffing gepresenteerd.

Financiële baten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig ver-

werkt,	rekening	houdend	met	de	effectieve	rentevoet	

van	de	betreffende	activa	en	passiva.	Bij	de	verwerking	

van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 

leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven (via 

bank en kas) zijn geordend naar categorie.

Resultaatbestemming 2014

Het positieve resultaat 2014 ad € 6.841.090 is na vast-

stelling van de jaarrekening 2014 door de Raad van 

Commissarissen definitief in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2015

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 

door de Raad van Commissarissen is het positieve 

resultaat na belasting 2015 ad € 11.489.812 ten gunste 

van het resultaat gebracht.
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Toelichting balans
1 Materiële vaste activa

 2015 2014

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 124.338.469 129.507.256

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.440.361 2.900.910

1.3 (On-)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.238.415 3.409.294

131.017.245 135.817.460

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

 
Woningen en 

woongebouwen 

Onroerende 
zaken niet 

zijnde woningen
Totaal

Stand per 1 januari 2015

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

Mutaties 

Investeringen nieuwbouw 733.113 0 733.113

Investeringen 469.725 0 469.725

Afschrijvingen -3.873.897 -45.493 -3.919.390

Verkocht -292.947 0 -292.947

Boekwaarde oude verkoopvoorraad 81.055 0 81.055

Naar nieuwe verkoopvoorraad -4.063 0 -4.063

Herclassificatie/herkwalificatie -2.692.127 0 -2.692.127

Waardeverandering 455.847 0 455.847

Totaal mutaties -5.123.294 -45.493 -5.168.787

Stand per 31 december 2015

Aanschafwaarde 166.268.025 2.158.883 168.426.908

Cumulatieve afschrijvingen -43.608.289 -480.150 -44.088.439

Boekwaarden 122.659.736 1.678.733 124.338.469

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 2015 is project Blok 10 A (5 woningen) opgeleverd, de investeringen bedraagt € 733.113. 
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De overige investeringen ad € 469.725 hebben betrekking op diverse complexen.

Bedrijfswaarde    

Per 31 december 2015 bedraagt de gecalculeerde bedrijfswaarde voor het sociaal vastgoed € 191,9 mln. In de 

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

voor commercieel vastgoed bedraagt € 37,2 mln. Totale bedrijfswaarde sociaal en commercieel vastgoed komt 

dan op € 229,1 miljoen. Rekening is gehouden met het aangepaste planmatig onderhoud volgens de meerjaren-

onderhoudsplanning. Bij de terugneming van de waardeverandering op basis van het verschil tussen bedrijfs-

waarde en boekwaarde van een PMC is uitgegaan van de wijkindeling van Velison Wonen. 

    
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie    

 2015 2014

Project KPN 2.258.902 2.206.609

Project Blok 10 A 0 169.016

Project Blok 12 436.852 0

Project Hoed Santpoort-Noord uitbreiding 910 0

Project Hofstede uitbreiding woningen 7.642 0

Project Hofstede uitbreiding Wijkgezondheidscentrum 0 467.277

Project Molenweid 648.999 58.008

Project Velsen-Noord 5 87.056 0

3.440.361 2.900.910

Mutaties in 2015

 

Stand per 1 januari 2015 2.900.910

Investeringen project KPN 52.293

Investeringen project Blok 10 A 564.097

Investeringen project Blok 12 436.852

Investeringen project Hoed Santpoort-Noord uitbreiding 910

Investeringen project Hofstede uitbreiding woningen 7.642

Investeringen project Hofstede uitbreiding Wijkgezondheidscentrum 731.479

Investeringen project Molenweid 590.991

Investeringen project Velsen-Noord 5 87.056

Naar onroerende zaken in exploitatie: -1.931.869

Totaal mutaties 539.451

Stand per 31 december 2015 3.440.361

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

Blok 10 A is een nieuwbouwlocatie in Oud-IJmuiden, Velison Wonen heeft vijf woningen afgenomen voor de 

sociale verhuur. Totale investering was € 733.133.

Blok 12 is een nieuwbouwlocatie, het project Hoed in Santpoort, betreft een uitbreiding en het project Hofstede 

betreft een toevoeging van zorgwoningen. 
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Het project de Hofstede is een inbreidingsproject in het Wijkgezondheidscentrum Velserbroek, in 2015 heeft de 

oplevering plaatsgevongen. Totale investering was € 1.198.757.

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

wonen en zorg, tot en met 2015 bedraagt de investering € 590.991. 

Op	basis	van	de	PMC-indeling	op	wijkniveau	is	er	voor	vastgoed	in	ontwikkeling	geen	voorziening	getroffen	voor	

bijzondere waardevermindering.

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

 2015 2014

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.238.415 3.409.294

Mutaties in 2015

 Auto's
Gebouw  

en inrichting
Overig  

inventaris
Totaal

Stand per 1 januari 2015

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

Mutaties 

Investeringen 0 3.729 52.684 56.413

Afschrijvingen -6.709 -119.375 -101.208 -227.292

Totaal mutaties -6.709 -115.646 -48.524 -170.879

Stand per 31 december 2015

Aanschafwaarde 78.503 3.403.088 1.031.650 4.513.241

Cumulatieve afschrijvingen -56.777 -402.064 -815.985 -1.274.826

Boekwaarden 21.726 3.001.024 215.665 3.238.415

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 25 jaar afgeschreven, de overige inventaris in vijf jaar lineair.
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2 Vastgoedbeleggingen

 2015 2014

Commercieel vastgoed in exploitatie 21.094.398 17.720.468

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

Woningen en 
woongebouwen

Onroerende 
zaken niet 

zijnde woningen
Totaal

Stand per 1 januari 2015

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

Mutaties 

Van onroerende zaken in ontwikkeling 0 1.198.757 1.198.757

Afschrijvingen -339.647 -90.324 -429.971

Verkocht -310.071 0 -310.071

Boekwaarde oude verkoopvoorraad 147.113 0 147.113

Herclassificatie/herkwalificatie 2.692.127 0 2.692.127

Waardeverandering 75.975 0 75.975

Totaal mutaties 2.265.497 1.108.433 3.373.930

Stand per 31 december 2015

Aanschafwaarde 19.740.607 4.768.026 24.508.633

Cumulatieve afschrijvingen -2.774.041 -640.194 -3.414.235

Boekwaarden 16.966.566 4.127.832 21.094.398

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 januari 2015 € 710,68 (2014: € 699,48).

Investeringen:

In 2015 is project Hofstede uitbreiding wijkgezondheidscentrum opgeleverd, de investeringen bedraagt  

€ 1.198.757.

2.2 (On)roerende zaken Verkoop onder Voorwaarden

 2015 2014

11 Woningen Velsen-Noord 1.920.520 1.699.520

26 Woningen De Vrijheit 2.015.960 2.524.200

14 Woningen De Vreede 2.038.650 2.038.650

6 Woningen De Voorwaarts 924.000 924.000

Stand per 31 december 2015 6.899.130 7.186.370
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3 Financiële vaste activa

 2015 2014

Latente belastingvordering 6.421.173 0

Leningen u/g 187.977 271.000

Te vorderen BWS-subsidies 32.744 99.749

6.641.894 370.749

3.1 Latente belastingvordering

 2015 2014

Wegens compensabele verliezen 4.972.446 0

Wegens fiscale onderhoudsvoorziening 1.448.727 0

6.421.173 0

De latente belastingvordering is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en de 

waardering van de materiële vaste activa in deze jaarrekening. Deze vordering betreft de in de toekomst te vor-

deren vennootschapsbelasting. De belangrijkste latente belastingvordering is de mogelijkheid van beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie en de fiscale onderhoudsvoorziening.

3.2 Leningen u/g  

Het verloop is als volgt weer te geven:

 2015 2014

Te ontvangen vorderingen 271.000 271.000

Mutaties -31.000 0

Saldo per 31 december 2015 240.000 271.000

Voorziening lening u/g -52.023 0

187.977 271.000

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.

De leningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde (rentepercentage 2,89% en looptijd van 10 jaar).

3.3 Te vorderen BWS-subsidies  

Het verloop is als volgt weer te geven:

 2015 2014

Saldo per 1 januari 2015 99.749 194.542

Rente 3.838 7.447

Te ontvangen jaarlijkse bijdrage -70.843 -102.240

Saldo per 31 december 2015 32.744 99.749

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

 2015 2014

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop 214.513 342.418

De verkoopportefeuille bestaat ultimo 2015 uit twee voormalig koopgarant woningen en twee sociale huur- 

woningen totaal met een geschatte verkoopwaarde van € 423.000.    

5 Vorderingen

 2015 2014

5.1 Huurdebiteuren      304.697 358.349

5.2 Gemeenten 6.523 0

5.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 29.000 0

5.4 Overige vorderingen       245.541 299.029

5.5 Overlopende activa 107.971 114.966

693.732 772.344

5.1 Huurdebiteuren    

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

 2015 2014 31-12-2015 31-12-2014

1 Maand of minder 155 146 60.922 69.108

Tussen 1 en 2 maanden 48 55 46.343 49.765

Tussen 2 en 3 maanden 20 29 29.178 45.980

Tussen 3 en 4 maanden 17 25 36.499 52.085

Tussen 4 en 5 maanden 14 17 39.762 47.320

Tussen 5 en 6 maanden 8 8 26.430 23.475

Meer dan 6 maanden 26 33 146.759 187.345

288 313 385.893 475.078

Vertrokken huurders 59 64 104.354 97.606

Totaal woningen 347 377 490.247 572.684

Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0

Totaal corporatie 347 377 490.247 572.684

Af: vermoedelijk oninbaar 185.550 214.335

304.697 358.349

De bruto huurachterstand bedraagt 2,05% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen. (2014: 2,46%).

    

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.
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Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

 2015 2014

Boekwaarde per 1 januari 2015 214.335 142.296

Onttrekkingen -125.802 -60.984

Toevoegingen 97.017 133.023

Boekwaarde per 31 december 2015 185.550 214.335

5.2 Gemeenten

 2015 2014

De specificatie per ultimo het boekjaar:

Bijdrage woningaanpassing minder validen 6.523 0

5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 2015 2014

BTW te vorderen 29.000 0

5.4 Overige vorderingen

 2015 2014

Nog te ontvangen verzekeringsclaim 10.293 11.957

Nog te ontvangen rente 37.163 46.918

Nog te ontvangen overige debiteuren 70.823 96.859

Nog te ontvangen diversen 127.262 143.295

245.541 299.029

Te ontvangen verzekeringsclaim betreft nog te ontvangen uitkeringen van de verzuimverzekering.

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

Nog te ontvangen diversen betreft diverse vooruitbetaalde kosten.

5.5 Overlopende activa

 2015 2014

Vooruitbetaalde assurantiepremie 97.898 93.567

Vooruitbetaalde erfpacht 1.044 1.044

Vooruitbetaalde huur kantoor 0 8.596

Vooruitbetaalde abonnementskosten 90 88

Vooruitbetaald overig 8.939 11.671

107.971 114.966
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6 Liquide middelen 

 2015 2014

Bank Nederlandse Gemeenten/Abn-Amro 1.153.575 2.224.565

Kas 620 4.427

ING spaarrekening 5.804.487 8.567.182

ING stortingsrekening 10.150 371

Totaal 6.968.832 10.796.545

Velison heeft per 31 december een kredietfaciliteit bij de BNG ten bedrage van € 1,5 miljoen. 

7 Eigen vermogen

 2015 2014

Overige reserves 44.886.704 38.051.724

Resultaat boekjaar 11.489.812 6.834.980

56.376.516 44.886.704

7.1 Overige reserves

Algemene reserve  

Het verloop is als volgt:

 2015 2014

Saldo per 1 januari 2015 44.886.704 38.051.724

Resultaat boekjaar 11.489.812 6.834.980

Saldo per 31 december 2015 56.376.516 44.886.704
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8 Voorzieningen

 2015 2014

8.1 Voorziening latente belastingschuld 1.079.912 0

8.2 Reservering jubileumuitkeringen 104.800 89.700

8.3 Reservering loopbaanontwikkeling 107.770 101.000

8.4 Voorziening verlieslatende contracten 0 87.000

1.292.482 277.700

8.1 Voorziening latente belastingschuld

 2015 2014

Wegens fiscaal hogere boekwaarde t.o.v. commerciële boekwaarde te 
verkopen woningen

792.675 0

Wegens afschrijving disagio 287.237 0

Totale latente belastingschuld 1.079.912 0

De latente belastingschuld is gevormd door tijdelijke verschillen met betrekking tot de afschrijving disagio op 

leningen en de verschillen tussen de fiscale en commerciële boekwaarde van de te verwachte te verkopen 

woningen in de komende vijf jaren.

8.3 Reservering loopbaanontwikkeling

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 2016 zijn nog geen concrete budgetaanvragen bekend. Het karakter van de voorziening is overwegend 

langlopend.    

8.4 Voorziening verlieslatende contracten    

Het voormalig kantoorpand van Kennemerhave wordt met ingang van februari 2016 gehuurd door een derde. 

Het huurcontract is in 2015 beeindigd.    
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9 Langlopende schulden

 2015 2014

9.1 Schulden/Leningen overheid 4.855.374 5.411.903

9.2 Schulden/Leningen kredietinstellingen 90.682.715 105.570.049

9.3 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden

6.988.589 7.099.884

9.4 Overige schulden 34.536 34.963

102.561.214 118.116.799

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 2015

Leningen overheid/kredietinstellingen 5.943.771 111.098.218 117.041.989

Af: aflossingsverplichting voorafgaand jaar -531.868 -5.528.169 -6.060.037

5.411.903 105.570.049 110.981.952

Mutaties boekjaar

Af: aflossingen -532.144 -11.128.171 -11.660.315

-532.144 -11.128.171 -11.660.315

Stand per 31 december 2015

Leningen overheid/kredietinstellingen 5.411.627 99.970.047 105.381.674

Af: aflossingsverplichting komend jaar -556.253 -9.287.332 -9.843.585

4.855.374 90.682.715 95.538.089

Voor de leningen van 2015 gelden rentevoeten die variëren van 1,15 tot 6,68%. 

De gemiddelde rentevoet over 2015 bedraagt 3,85%. De gemiddelde looptijd van de leningen is 13,2 jaar.

Van de schuldrest heeft € 78,2 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen van alle leningen bedragen € 9.843.585 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 1.400.000
van 1 tot 6 
maanden

5.617.659 < 1 jaar 7.610.607

0%-1% 0
van 6 tot 12 
maanden

14.392.948 van 1 tot 5 jaar 19.552.713

1%-2% 468.216 van 1 tot 5 jaar 27.705.638
van 5 tot 10 
jaar

23.096.335

2%-3% 14.808.436
van 5 tot 10 
jaar

22.515.512
van 10 tot 15 
jaar

15.019.195

3%-4% 30.504.862 > 10 jaar 35.149.917
van 15 tot 20 
jaar

3.843.519

4%-5% 44.908.714 > 20 jaar 36.259.305

5%-6% 12.740.082

> 6% 551.364

105.381.674 105.381.674 105.381.674

9.3 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkoop onder voorwaarden

 2015 2014

51 Koopgarantwoningen 6.988.589 7.099.884

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

 2015 2014

Saldo waarborgsommen 34.536 34.963

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

 2015 2014

10.1 Schulden aan kredietinstellingen en overheid 9.843.585 6.060.037

10.2a Schulden aan gemeenten 42.940 0

10.2b Schulden aan leveranciers 828.792 899.903

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 259.814 250.795

10.4 Schulden ter zake van pensioenen 43.095 51.450

10.5 Overige schulden 205.717 290.002

10.6 Overlopende passiva 2.075.589 2.172.964

13.299.532 9.725.151

10.1 Schulden aan kredietinstellingen en overheid

 2015 2014

Binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen 9.843.585 6.060.037

9.843.585 6.060.037

10.2.a Schulden aan gemeenten

 2015 2014

Te betalen diversen 42.940 0

42.940 0

10.2.b Schulden aan leveranciers

 2015 2014

Schulden aan leveranciers 828.792 899.903

828.792 899.903

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 2015 2014

Omzetbelasting 181.088 173.498

Loonbelasting 54.513 52.357

Premies sociale verzekeringen 24.213 24.940

259.814 250.795
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10.4 Schulden ter zake van pensioenen

 2015 2014

SPW premies pensioen 43.095 51.386

SVW premies OVP en FSOW 0 64

43.095 51.450

10.5 Overige schulden

 2015 2014

Verlof, bonus en functiewaardering 61.200 80.000

Te betalen accountantskosten 26.500 40.811

Te verrekenen servicekosten 43.077 61.182

Te betalen kosten woonruimteverdeelsysteem 19.789 16.388

Diversen 55.151 91.621

205.717 290.002

10.6 Overlopende passiva

 2015 2014

Niet vervallen rente 1.731.206 1.855.319

Vooruitontvangen huur 263.661 236.919

Overige 80.722 80.726

2.075.589 2.172.964

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 2015 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 4.205.432 uit hoofde van de 

door het WSW verstrekte borgstellingen.

  
Aangegane verplichtingen  

Ultimo het boekjaar is er sprake van een (restant) verplichting ad € 1.044.678 inzake nieuwbouw in Oud-IJmuiden  

en divers planmatig onderhoud, waarvoor opdrachten aan een derden zijn aangegaan en die nog niet geheel zijn 

afgewikkeld.    

Verzekering  

Het vastgoed is in 2015 bij Raetsheren van orden verzekerd tegen brand- en stormschade.

De	verzekerde	som	bedraagt	€	328.451.135	Het	feitelijk	verzekerde	bedrag	ligt	hoger;	Raetsheren	van	Orden	

vergoedt bij schade de werkelijke herbouwwaarde van het perceel.
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OZB taxatie  

Het vastgoed is in 2015, peildatum 01.01.2014, voor de Woz getaxeerd op € 529,5 miljoen (2014: € 595,3 miljoen).

  
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 2015 2014 2013 2012 2011

Gegevens bezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie

Woningen en woongebouwen 3.559 3.574 3.621 3.645 3.655

Garages 108 107 115 116 124

Onzelfstandige wooneenheden/ 
zorginstellingen

55 54 50 35 35

Overige onroerende zaken 17 18 22 23 23

Totaal 3.739 3.753 3.808 3.819 3.837

Prijs/kwaliteitsverhouding

Gemiddeld aantal punten WWS * 150 142

Gemiddelde netto huurprijs * 532 518

Puntprijs eerste 80 punten 4,68 4,82 4,70 4,59 4,48

Puntprijs 81 punten en hoger 5,11 5,26 5,14 5,02 4,90

Het verhuren van woningen

Mutaties woningen 229 248 246 250 271

Mutatiegraad woningen 6,4 6,9 6,8 6,8 14,8

Huurachterstand in % 2,04 2,46 1,64 1,55 1,17

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

Financiële continuïteit

Solvabiliteit 32,5 25,9 21,7 14,5 10,2

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

Rentabiliteit eigen vermogen 20,4 15,2 36,9 33,1 2,2

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

Rentabiliteit totaal vermogen 9,1 6,6 11,2 8,2 3,7

Cashflow (x € 1.000) 16.066 11.492 19.500 12.063 3.355

Balans en winst- en verliesrekening

Eigen vermogen/woning 15.841 12.561 10.509 4.604 4.399

Opbrengsten/woning 7.356 7.979 7.529 7.741 6.046

Jaarresultaat/woning 3.228 1.914 3.873 2.180 98

Personeelsbezetting

Gemiddeld aantal Fte's 32,27 31,95 32,83 31,49 32,22

* 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 2015 sluit met een voordelig jaarresultaat van € 11.489.812,-.

Het jaarresultaat over 2015 is in vergelijking met 2014 met ongeveer € 4.655.000 toegenomen.

Deze toename van het resultaat bestaat uit:

Nadeliger door:

Lagere vergoedingen hoofdzakelijk wegens een afname van de vergoedingen servicekos-
ten.

-3.000

Lagere overige bedrijfsopbrengsten wegens minder verkopen van woningen. -2.963.000

Hogere kosten gemaakt wegens toename van de servicekosten. -5.000

Hogere onderhoudskosten voornamelijk bij planmatig onderhoud. -479.000

Lagere overige bedrijfsopbrengsten hoofdzakelijk wegens het verwijderen van een zend-
mast.

-1.000

In 2015 € 248.343 vennootschapsbelasting over 2013 ten laste van het resultaat, in 2014 
geen vennootschapsbelasting ten laste van het resultaat.

-248.000

Overige posten per saldo nadeliger. -1.000

Voordeliger door:

Per saldo € 5.341.261 hogere latente belastingvordering ten opzichte van de latente belas-
tingschuld.

5.341.000

Per saldo € 628.840 hogere huuropbrengsten.
Totaal € 635.601 meer opbrengst als gevolg van nieuwbouw, de huurverhoging en huur-
verhoging bij mutaties.
De huurderving nam toe met € 6.761 hoofdzakelijk wegens leegstand van een 
bedrijfspand.

629.000

Minder betaalde erfpacht wegens afkoop van de erfpacht aan de Zeeheldenbuurt in 2014. 8.000

Lagere afschrijvingskosten op materiële vaste activa. 75.000

Terugnemingen materiële vaste activa als gevolg van mutaties in de bedrijfswaarde.
In 2015 terugneming van € 531.822, in 2014 zijn er geen terugnemingen geboekt.

532.000

Lagere personeelskosten hoofdzakelijk wegens meer uitbetaalde eenmalige uitkeringen in 
2014 en wegens vacatures op afdeling vastgoed waarvoor in 2015 personeel is ingehuurd.

141.000

Minder uitgaven voor leefbaarheid. 38.000

Lagere overige bedrijfslasten hoofdzakelijk wegens een lagere bijdrage aan het Centraal 
Fonds, minder kosten voormalig kantoorpand, lagere aanslag OZB en restitutie pro-rata 
BTW.

1.115.000

Per saldo lagere rentelasten en -baten, deze namen per saldo af met € 394.378.
De rentelasten namen per saldo af met € 392.603, de rentebaten namen toe met € 1.775.

394.000

Mutatie waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden.
In 2015 een positieve waardeverandering van € 38.055 in 2014 was dit € 43.609 nadelig.

82.000

Jaarresultaat per saldo hoger 4.655.000
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

11 Huuropbrengsten

 2015 2014

Huren woningen en woongebouwen 22.781.419 22.139.843

Huren overige onroerende zaken 732.036 738.011

23.513.455 22.877.854

Huurderving wegens leegstand -198.902 -157.994

Huurderving wegens oninbaarheid -98.876 -133.023

Per saldo 23.215.677 22.586.837

De huuropbrengst is met € 635.601 toegenomen als gevolg van jaarlijkse huurverhogingen en als gevolg van 

geriefsverbeteringen en huurharmonisatie bij mutatie.

Per 1 juli 2015 zijn de huren gemiddeld verhoogd met 1,8%.

12 Opbrengsten servicecontracten

 2015 2014

Vergoedingen servicekosten 449.500 459.493

Vergoedingsderving servicekosten wegens leegstand -4.387 -3.902

Te verrekenen servicekosten met huurders -50.832 -50.121

Opbrengst serviceabonnement 88.199 79.578

482.480 485.048

13 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

 2015 2014

Verkoop sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 2.435.416 5.396.426

Verkoop onder voorwaarden 8.989 11.001

2.444.405 5.407.427

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen (21 woningen) van 

bestaand sociaal en commercieel bezit aan derden en is als volgt te specificeren:

Sociaal en commercieel vastgoed bestaand bezit

 2015 2014

Opbrengst verkopen bestaand bezit 3.125.500 6.900.579

Af: direct toerekenbare kosten -87.067 -202.996

Af: boekwaarde -603.017 -1.301.157

Verkoopresultaat bestaand bezit 2.435.416 5.396.426
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Verkoop onder voorwaarden

 2015 2014

Resultaat 8.989 11.001

Verkoopresultaat bestaand bezit 8.989 11.001

14 Overige bedrijfsopbrengsten

 2015 2014

Doorberekende kosten aan derden 34.128 33.217

Overige 3.433 5.430

37.561 38.647

De	doorberekende	kosten	aan	derden	betreffen	zaken	als	doorbelaste	administratiekosten	aan	huurders	en	aan	

de VVE’s.

BEDRIJFSLASTEN  

  
15 Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

 2015 2014

Woningen en woongebouwen 4.213.544 4.260.501

Onroerende zaken niet zijnde woningen 135.817 120.164

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 227.292 270.715

4.576.653 4.651.380

16 Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa en vastgoedportefeuille

 2015 2014

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde Velsen-Noord -531.822 0

-531.822 0

17 Erfpacht

 2015 2014

Gemeente Velsen 2.239 10.363

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

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

 2015 2014

Salarissen inclusief vakantiegeld 1.789.261 1.896.105

Ontvangen ziekengeld, WAO-uitkering -57.767 -79.230

Doorbelasting uren Technische dienst -107.345 -92.860

1.624.149 1.724.015

Het gemiddelde aantal werknemers omgerekend in fte’s in 2015 bedraagt 32,27 (2014: 31,95).

19 Sociale lasten

 2015 2014

Sociale lasten uitvoeringsinstelling 262.295 274.555

Ziektewetverzekering 64.704 60.309

326.999 334.864

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

Functie of functies
Directeur-
bestuurder

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 0,94

Gewezen topfunctionaris nee

Dienstbetrekking ja

Beloning 96.991

Belastbare onkostenvergoedingen 4.363

Beloningen betaalbaar op termijn 19.967

Totale bezoldiging 121.321

Toepasselijk WNT-maximum 123.344

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er 

geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldi-

ging boven het toepasselijke WNT maximum hebben 

ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermel-

ding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaats-

gevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 

geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen 

betaald die op grond van de WNT dienen te worden 

gerapporteerd. 

Naam: 
S.J. van den 

Berg

Functie of functies
Manager 
financiën

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 1,00

Gewezen topfunctionaris ja

Dienstbetrekking ja

Beloning 88.067  

Belastbare onkostenvergoedingen 121

Beloningen betaalbaar op termijn 17.566

Totale bezoldiging 105.754 

De heer S.J. van den Berg was bij de rechtsvoorganger 

van Velison Wonen manager financiën en lid van het 

bestuur.
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20 Pensioenlasten

 2015 2014

Pensioen- en VUT premies 304.960 337.782

21 Onderhoudslasten 

 2015 2014

Reparatie- en klachtenonderhoud

 - werkzaamheden door derden 735.890 639.213

 - werkzaamheden door eigen dienst 105.705 92.860

841.595 732.073

Mutatie onderhoud 393.358 451.514

Contract onderhoud 463.211 438.105

Totaal dagelijks onderhoud 1.698.164 1.621.692

Planmatig onderhoud 2.266.641 1.933.355

Bijdrage onderhoud Verenigingen van Eigenaren 182.708 113.213

4.147.513 3.668.260

22 Leefbaarheid

 2015 2014

Kosten sociale activiteiten 32.229 33.941

Kosten fysieke activiteiten 52.758 88.897

84.987 122.838

23 Lasten servicecontracten

 2015 2014

Kosten servicekosten 386.035 369.933

Kosten serviceabonnement 49.665 60.866

435.700 430.799
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24 Overige bedrijfslasten

 2015 2014

Beheerskosten:

Overige personeelskosten 386.044 387.018

Huisvestingskosten 171.943 259.237

Bestuurskosten 4.867 18.903

Vergoeding commissarissen 78.929 48.226

Vervoerskosten 11.027 16.360

Algemene kosten 730.269 837.127

Subtotaal beheerskosten 1.383.079 1.566.871

Heffingen:

Belastingen 1.022.138 1.165.083

Verzekeringen 66.171 61.536

Verhuurderheffing 2.045.227 2.112.295

Bijdrage Autoriteit Woningcorporaties 11.450 0

Bijdrageheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting 0 736.896

Subtotaal heffingen 3.144.986 4.075.810

Overige bedrijfslasten:

Fusiekosten 0 52.192

Voorziening leningen u/g 52.023 0

Subtotaal overige bedrijfslasten 52.023 52.192

Totaal overige bedrijfslasten 4.580.088 5.694.873

De vergoeding commissarissen omvatten periodiek betaalde beloningen en overige kosten. De bestuurskosten 

omvatten representatiekosten en overige kosten, beloning is opgenomen onder de salariskosten.

De WNT 2 geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2015 maximaal 

10% (lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de 

bestuurder. 

Bezoldiging commissarissen 2015

Naam Functie
Bezoldiging 

excl. b.t.w.
Bezoldiging 

incl. b.t.w.

J. Stellingsma Voorzitter 11.500 13.915

M.M.A.E. Heemskerk Lid 7.500 9.075

M.A.E  Hagen-Tervoort Lid 7.500 9.075

J.M. Staatsen Lid 7.500 9.075

R.J.P. Jansen Lid 4.375 5.294

De totale kosten van de raad van commissarissen bedroeg in 2015 € 78.929 in totaal € (2014: € 48.226). 

De heer R.J.P. Jansen is per 1 augustus 2015 afgetreden, de overige RvC leden zijn geheel 2015 in dienst geweest 

bij Velison Wonen.
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Algemene kosten 

 2015 2014

Accountantskosten 111.700 154.523

Advieskosten 208.019 183.010

Automatiseringskosten 200.192 240.591

Bewonersblad 9.464 8.899

Bewonerscommissies en Huurdersraad 21.137 12.594

Incassokosten 42.246 23.098

Kantoorkosten 129.793 149.575

Woonruimteverdeelsysteem 24.701 10.416

KWH label 13.406 15.468

Pro Rata BTW teruggave oude jaren -86.878 0

Overige algemene kosten 56.489 38.953

730.269 837.127

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden

 2015 2014

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden 231.430 -289.890

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.

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder voorwaarden

 2015 2014

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder voorwaarden -193.375 246.281

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 

 2015 2014

Controle van de jaarrekening 59.131 72.626

Fiscale werkzaamheden 43.494 59.815

Overige kosten jaarverslag 9.075 22.082

111.700 154.523

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

bezwaren verantwoord. De overige kosten voor het jaarverslag hebben o.a. betrekking op de marktwaarde van 

ons bezit.
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25 Financiële baten en lasten

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

 2015 2014

Renteopbrengsten BWS-subsidies 1.832 4.760

25.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 2015 2014

Rentebaten op vorderingen 18.760 1.908

Rentebaten op uitstaande middelen en overige rentebaten 32.335 44.484

51.095 46.392

In 2015 heeft er geen toerekening van rentelasten naar de projecten plaatsgevonden, gezien de historische lage 

rentevergoeding.  

25.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

 2015 2014

Rentelasten leningen overheid 273.917 316.531

Rentelasten leningen kredietinstellingen 4.003.489 4.376.632

Overige rentelasten 45.339 22.185

4.322.745 4.715.348
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Overzicht renteresultaat

 2015 2014

Rentelasten en soortgelijke kosten

Langlopende schulden

Rente leningen overheid en kredietinstellingen 4.277.406 4.693.163

Overige rentelasten 45.339 22.185

Totaal rentelasten 4.322.745 4.715.348

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Financiële vaste activa

Rente m.b.t. te vorderen BWS-subsidies 1.832 4.760

Rente leningen u/g 0 0

Vorderingen

Overige rente 18.760 1.908

Liquide middelen

Rente op uitgezette middelen 32.335 44.484

Totaal rentebaten 52.927 51.152

Per saldo rentelast 4.269.818 4.664.196
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26 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 2015 2014

Opgenomen latente belastingvordering 6.421.172 0

Opgenomen latente belastingschuld -1.079.911 0

Mutatie latente belastingen, last respectievelijk bate 5.341.261 0

Bestemming jaarresultaat

 2015 2014

Het jaarresultaat is toegevoegd aan:

Overige reserves 11.489.812 6.834.980

Toelichting vennootschapsbelasting

 2015

De belastinglast 2015 is als volgt bepaald:

Commercieel resultaat 2015 voor belastingen 6.396.894

Bij:

Fiscaal lagere afschrijvingen 4.281.760

Saneringssteun 0

terugneming afwaarderingen 0

Gemengde kosten 4.500

4.286.260

Af:

Afwaarderingen 531.822

Fiscaal lagere boekwinst verkoop 2.254.840

Fiscale afschrijving disagio leningen o/g 110.907

Investeringsaftrek 13.879

Fiscaal minder geactiveerd 339.996

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed 38.055

Dotatie aan HIR 364.555

Mutatie fiscale onderhoudsvoorziening 123.008

3.777.062

Belastbaar bedrag voor verliesverrekening 6.906.092

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

Daarbij is rekening gehouden met vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
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 Kasstroomoverzicht enkelvoudig (volgens de directe methode) 
(Bedragen x € 1.000)

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren en vergoedingen 23.779 23.061

Overheidsontvangsten 0 102

Overige bedrijfsontvangsten 43 40

Renteontvangsten 64 123

Saldo ingaande kasstromen 23.886 23.326

Uitgaven:

Erfpacht -2 -6

Personeelsuitgaven -2.439 -2.621

Onderhoudsuitgaven -3.922 -4.351

Overige bedrijfsuitgaven -2.982 -3.221

Renteuitgaven -4.451 -4.892

Sectorspecifieke heffing 0 -737

Verhuurderheffing -2.057 -2.112

Leefbaarheid -63 -109

Vennootschapsbelasting -248 0

Saldo uitgaande kasstromen -16.164 -18.049

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.722 5.277

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

MVA Ingaande kasstroom 

Verkoopontvangsten 3.225 6.389

Verkoopontvangsten VoV 352 978

MVA Uitgaande kasstroom 

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -2.820 -295

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -373 -2.412

Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop -418 -977

Verkoop woongelegenheden (VoV) met terugkoopverplichting 214 0

Aankoop grond -4 -855

Investeringen overig -56 -477

Externe kosten bij verkoop -108 -85

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -3.565 -5.101

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 12 2.266

FVA

Ontvangsten 98 11

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 98 11

Kasstroom uit (des)investeringen 110 2.277

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgaand: Aflossing leningen -11.660 -7.176

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -11.660 -7.176

Mutatie liquide middelen -3.828 378

Wijziging kortgeldmutaties 0 7

Liquide middelen per 1 januari 2015 10.797 10.412

Liquide middelen per 31 december 2015 6.969 10.797
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13

Accountantsverklaring
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