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

ruim 3700 woningen een belangrijke sociale verhuurder is in de gemeente Velsen.

In dit jaarverslag leest u wat Velison Wonen in 2016 maatschappelijk en financieel heeft 

gepresteerd. Het laat zien wat we hebben gedaan en met welk resultaat en geeft antwoord 

op de vraag hoe onze prestaties bijdroegen aan onze maatschappelijke doelen. En hoe onze 

activiteiten en resultaten pasten in onze afspraken met onze partners en onszelf.

In dit jaarverslag vindt u ontwikkelingen die niet op zichzelf staan, maar die eerder zijn ingezet 

en ook later weer ergens toe zullen leiden. Alle ontwikkelingen die wij inzetten, hebben 

uiteindelijk allemaal tot doel om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze missie: 

“Samen met huurders en partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn gaan we voor 

kernen in Velsen waarin het prettig wonen en leven is. Daarin bieden we vanuit een optimale 

dienstverlening betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan een brede doelgroep.”

Over het afgelopen jaar zijn we veel dank verschuldigd aan onze huurders, maatschappelijke 

partners en natuurlijk onze medewerkers, die opnieuw grote inzet hebben getoond bij het 

realiseren van onze volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen. 

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.

Colofon
Naam: Stichting Velison Wonen

Gevestigd: Gemeente Velsen

Adres: Sluisplein 25, 1975 AG IJmuiden

Telefoon: (0255) 535786

E-mail: info@velisonwonen.nl

Website: www.velisonwonen.nl

Opgericht: 5 april 1916

Toelating: Bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1917 is de vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet.

Laatstelijk gehandhaafd bij Koninklijk Besluit van 4 september 1982 nr. 15 en goedkeuring statutenwijziging

en juridische fusie van het Ministerie van VROM.

Inschrijving: De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34090425.

Bedrijfstakcode: Met ingang van 4 oktober 1996 geregistreerd als organisatie die de Bedrijfstakcode onder-

schrijft en opgenomen in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen (NRV).

 

Voorwoord 
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 • Oplevering zes eengezinswoningen en twee 

appartementen in het sociale huursegment  

(Blok 12 B) in Oud-IJmuiden;

 • Transformatie van twee voormalige school-

lokalen aan de Kanaalstraat naar twee sociale 

huurwoningen;

 • Aankoop van 22 sociale huurwoningen in het 

nog te bouwen Blok 12 C in Oud-IJmuiden;

 • Ondertekening van overeenkomsten met 

gemeente Velsen, Hoorne Vastgoed en HBB 

Groep waarin de onderlinge afspraken over 

de realisatie van het project KPN locatie zijn 

vastgelegd. Velison Wonen neemt hier 48 sociale 

huurwoningen turnkey af;

 • Besluit tot uitbreiding woon-zorg complex De 

Hofstede in Velserbroek met tien sociale huur-

woningen.

Onderhoud bestaand bezit

 • Oplevering duurzaamheidsproject Melklaan e.o. 

in Velsen-Noord. Door de maatregelen is de 

labelklasse van de huizen verhoogd van klasse F 

naar klasse A;

 • Oplevering onderhoudsproject A. le Nôtrelaan in 

Velserbroek, waarbij kozijnen zijn vervangen en 

duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, zoals 

het aanbrengen van HR++ glas;

 • Besluit tot uitvoeren van duurzaamheidsmaat- 

regelen in complex Geelvinckstraat e.o. in 

Velsen-Noord;

 • Opstelling planning voor uitvoering van energie-

verbetering en duurzaamheidsmaatregelen.

Opvang statushouders

 • In samenwerking met de gemeente Velsen 

worden vier panden in IJmuiden, Santpoort en 

Velserbroek aangekocht voor opvang van status-

houders. In totaal kunnen ruim 80 statushouders 

worden ondergebracht op de vier locaties. Eén 

pand is in 2016 door Velison Wonen aangekocht, 

de overige panden zullen in 2017 worden aan- 

gekocht.

Duurzaamheid kantoor

 • Overstap naar elektrische bedrijfsauto’s is gemaakt;

 • Het dak van ons kantoor is voorzien van zonne-

panelen.

Overige resultaten

 • Visitatie: in 2016 heeft Ecorys de maatschappe-

lijke visitatie van Velison Wonen afgerond.

 • Het KWH-label is opnieuw behaald met een 

gemiddeld cijfer van 7,5;

 • Aan de vereisten die voortvloeien uit de nieuwe 

Woningwet is voldaan: (onder meer (nieuwe) 

procedures Vastgoed, Implementatie KCC,  

ontwikkeling ICT, statuten, reglementen,  

administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB);

 • Nieuw huurbeleid is ontwikkeld: nieuwe streef-

huurpercentages, labels, begrenzing huurprijzen;

 • De prestatieafspraken met de gemeente Velsen 

zijn ondertekend. De Huurdersraden van Velison 

Wonen en de collega-corporaties zijn nauw 

betrokken geweest bij de totstandkoming ervan;

 • Verbetering positie van Velison Wonen in de 

Aedes-benchmark;

 • De resultaten uit het tweede medewerkers-

onderzoek na de fusie zijn bekend geworden. 

De verbeterpunten die naar aanleiding van het 

eerste onderzoek zijn aangepakt, bleken aan-

toonbaar tot hogere resultaten te leiden;

 • Een nieuwe plannings- en beoordelingscyclus is 

ontwikkeld waarmee we verder kunnen bouwen 

aan een resultaatgerichte cultuur waarin mede-

werkers het beste uit zichzelf en uit de organi- 

satie willen en kunnen halen.

We sluiten 2016 af met een financieel resultaat  

conform de begroting en onze doelstellingen. Dit 

maakt dat wij met vertrouwen naar de toekomst 

kijken.

De Woningwet
In 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. De wet 

bevat een aantal ingrijpende regels. Voor 2016 brach-

ten deze met zich mee dat we ons bezit moesten 

waarderen op marktwaarde, onze administratie om 

moesten zetten van een categorale indeling naar een 

functionele indeling en dat we een concept ontwerp-

voorstel in moesten dienen bij de Autoriteit woning-

corporaties (Aw), met betrekking tot de verplichte 

scheiding van sociale (DAEB activiteiten) en commer-

ciële activiteiten (niet-DAEB activiteiten). 

Inleiding

De economische crisis hebben we achter 

ons gelaten en ook de crisis op de woning-

markt is voorbij. De prijzen op de koopmarkt 

zijn sterk gestegen en in Velsen wordt er niet 

alleen meer gebouwd door de woning- 

corporaties, maar ook weer door particulieren.  

Ondanks deze positieve berichten zijn er nog 

veel mensen in Nederland die dagelijks  

problemen hebben om met hun inkomen 

rond te komen. De economische crisis is niet 

voor iedereen voorbij.

Ook al beweren sommigen het tegendeel, wij merken  

uit gegevens van de gemeente en uit ons eigen 

onderzoek in 2016 dat de sociale woningvoorraad 

en het aantal huurwoningen voor mensen met een 

middeninkomen onder druk staat. Het past bij onze 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen om 

ons niet alleen te richten op huishoudens met een 

inkomen tot € 35.739 (onze kerntaak), maar er ook 

te zijn voor de middeninkomens. Voor deze doel-

groep hebben wij het afgelopen jaar meer woningen 

beschikbaar gesteld.

Onze keuzes en speerpunten
Onze koers hebben we vastgelegd in ons onder- 

nemingsplan 2014-2017. Binnen deze periode wordt 

gewerkt met jaarplannen om daar uitvoering aan te 

geven. In zowel ons ondernemingsplan als in de jaar-

plannen zijn onze doelstellingen gekoppeld aan drie 

speerpunten van beleid:

afgestemd aanbod, verschil maken in onze kernen en 

organisatie en dienstverlening. 

Resultaten
“Velison Wonen verkeert in de gelukkige positie haar 

middelen in te kunnen zetten voor projecten van 

diverse aard. In 2016 is verder gewerkt aan de  

verduurzaming van het bezit. De kosten hiervoor  

worden door Velison Wonen zelf gedragen: ze 

brengen geen huurverhoging met zich mee, maar 

leiden tot lagere lasten voor de huurders. De  

verduurzaming, waarmee Velison Wonen in 2017 

verder gaat, zal het bezit in 2019 een B-label  

opleveren en brengt bovendien een verlaging van 

de CO2-uitstoot met zich mee.”  

Ook op andere terreinen was Velison Wonen suc-

cesvol, aldus Peter van Ling. “Er heeft een visitatie 

plaatsgevonden, die resulteerde in een positieve 

beoordeling. Er is een doelgroepenbeleid vast- 

gesteld en een huurbeleid geformuleerd, dat heeft 

geleid tot een betere betaalbaarheid en een grotere 

bereikbaarheid van de woningen van Velison Wonen 

voor haar huurders. In het kader  

van de huisvesting van status- 

houders is een viertal  

ontwikkelingen gestart.  

Een deel van haar woningen  

zet Velison Wonen bewust in  

voor de huishoudens met een  

middeninkomen, omdat de  

markt er niet in slaagt om deze  

groep te bedienen.”

Rond alle drie de speerpunten zijn in 2016 goede 

resultaten bereikt en zijn veel van onze doelstellingen 

gerealiseerd, waaronder: 

Nieuwbouwprojecten (sociale huur)

 • Start bouw project De Molenweid in Velserbroek; 

een woonvoorziening met 30 tweekamerapparte- 

menten bedoeld voor kwetsbare ouderen die 

niet meer zelfstandig kunnen wonen;
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De Huurdersraad

Velison Wonen heeft regelmatig overleg met de  

Huurdersraad, één van onze belangrijkste stakeholders.  

De Huurdersraad behartigt de belangen van de 

huurders van Velison Wonen, denkt mee en adviseert 

ons over een breed scala aan onderwerpen. Velison 

Wonen vindt het belangrijk om de mening en ziens-

wijze van de Huurdersraad mee te nemen bij het 

aanpassen en ontwikkelen van beleid. In 2016 stonden 

het huurbeleid, het hennepconvenant, de Woningwet, 

de woningmarktregio’s, statushouders, scheiding van 

DAEB en niet-DAEB bezit en de prestatieafspraken 

centraal. De Huurdersraad heeft een grote rol gehad 

in het meedenken en adviseren over de toepassing 

van de nieuwe Woningwet. Ondanks het feit dat het 

hier werkzaamheden betrof waar de Huurdersraad 

nog niet goed bekend mee was, heeft zij met veel 

tijd en inzet Velison Wonen ondersteund. Wij zijn de 

Huurdersraad hier zeer erkentelijk voor. 

Visitatie 
Het is voor iedereen bij Velison Wonen een groot 

compliment dat we in 2016 bij de visitatie op alle 

onderdelen voldoende tot ruim voldoende bleken 

te presteren en op het onderdeel Presteren volgens 

Belanghebbenden daar zelfs ruim boven zaten. Onze 

belanghebbenden hebben hun grote waardering 

uitgesproken voor onze performance, openheid en 

aanspreekbaarheid. 

Velison Wonen in balans
In het verslagjaar is de dienstverlening aan onze huur-

ders verbeterd en zijn de organisatielasten omlaag 

gebracht. De cijfers over 2016 laten zien dat we grote 

stappen hebben gemaakt. We staan er financieel weer 

goed voor, ondanks de lastenverzwaring als gevolg 

van de verhuurdersheffing. Over de hele linie zien 

we betere prestaties waar het onze rol als verhuurder 

betreft. 

Toekomstverwachtingen
Dit jaar gaan we aan de slag met een nieuw Onderne-

mingsplan voor de periode 2018-2022. Wij gaan een 

stakeholdersbijeenkomst organiseren in samenwerking  

met onze Huurdersraad waarin we actief op zoek 

gaan naar onze ambities voor de volgende periode. 

In 2017 werken we verder aan onze maatschappelijke 

taak, binnen de kaders van de Woningwet, vanuit een 

solide organisatie, gericht op de volkshuisvestelijke 

opgave in Velsen die we samen met de gemeente, 

huurdersorganisaties en collega corporaties zien. Dit 

betekent voor Velison Wonen geen grote omslag, 

maar vooral continueren waar we goed in zijn: het 

bouwen en beheren van kwalitatief goede én betaal-

bare huurwoningen. 

P.H.M. (Peter) van Ling

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Juni 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) is de opvolger 

van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en 

als zodanig de belangrijkste externe toezichthouder. 

De Aw beoordeelt de prestaties van de corporaties  

en ook het voorstel dat de corporaties moeten 

indienen voor de scheiding van hun DAEB en niet-

DAEB activiteiten.

De Aw toetst ook of een corporatie voldoet aan 

het bepaalde in de nieuwe Woningwet. Deze heeft 

de invoering van nieuwe systemen met zich mee 

gebracht, die nodig zijn voor een adequaat preste- 

ren in en van de sector. Corporaties zijn daarom 

enerzijds gedwongen tot een bepaalde mate van 

systeemdenken, maar heb-

ben anderzijds ook te maken 

met het leven van alledag van 

de mensen in de gemeenten 

waarin zij werkzaam zijn. Het 

werken met de bewoners van 

Velsen in het algemeen en 

Velison Wonen in het bijzon-

der geeft directeur-bestuurder 

Peter van Ling veel energie.

Betaalbaar wonen en kwaliteit
We zijn tevreden met en trots op onze maatschap-

pelijke prestaties op het gebied van betaalbaar wonen. 

Op basis van een in 2015 gehouden betaalbaarheids-

onderzoek, waaruit blijkt dat er voor onze doelgroep, 

ondanks de aantrekkende economie, nog steeds betaal- 

baarheidsrisico’s zijn, hebben we een nieuw huur- 

beleid voor de periode 2016-2018 vastgesteld. Dit 

voorziet in de aftopping van onze huren op verschil-

lende huurprijsgrenzen. Daarmee hebben we fors 

geïnvesteerd in de betaalbaarheid van onze woning-

voorraad. 

Voor ouderen die afhankelijk zijn van huurtoeslag en 

die een inkomen hebben dat te laag is om voor een 

woning in een van onze drie woonzorgcomplexen in 

aanmerking te komen (passend toewijzen), verlagen 

wij de huur van die specifieke woning. 

Ook heeft Velison Wonen in 2016 gekozen voor een 

gematigde huurverhoging van 0,6% voor huishoudens 

met een inkomen tot € 44.360.

Met ons vernieuwde huurbeleid dragen we zorg voor 

een gedifferentieerd woningaanbod op wijkniveau om 

zo beschikbaarheid en betaalbaarheid te borgen.

Uit de conditiemeting blijkt dat bijna al onze woningen 

voldoen aan de basiskwaliteit, (minimumvereisten die 

wij aan onze woningvoorraad stellen). 

Duurzaamheid
Onze strategie is om de energiezuinigheid van onze 

complexen te verbeteren. Het mes snijdt dan aan twee  

kanten. Door te investeren in duurzaamheid en energie- 

besparing, worden de energielasten voor huurders 

verlaagd, het wooncomfort verbeterd en wordt er een 

bijdrage geleverd aan een beter milieu. In 2016 zijn bij 

122 woningen in Velsen Noord energetische verbete-

ringen doorgevoerd en zonnepanelen geplaatst. De 

kosten voor deze energetische verbeteringen draagt 

Velison Wonen. De bewoners betalen een kleine 

maandelijkse bijdrage voor de instandhouding van 

de zonnepanelen. Mede door deze investering is het 

gemiddelde energielabel van ons bezit gedaald naar 

gemiddeld C. We informeren onze huurders over 

energiebesparende maatregelen die ze zelf kunnen 

doorvoeren.

Samenwerking met onze  
stakeholders

Velison Wonen voert constructief overleg met haar 

huurders en met de gemeente Velsen, zowel op 

ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Met collega- 

corporaties wordt op lokaal niveau overlegd, maar 

ook op regionaal niveau met de collega’s van 

IJmond en Zuid-Kennemerland. Ook met zorg- 

instellingen vindt geregeld overleg plaats over de 

vraag hoe partijen elkaar het beste kunnen onder-

steunen.

De gemeente Velsen

Met de gemeente Velsen wordt geregeld en op 

diverse niveaus in de organisatie overlegd. De nieuwe 

Woningwet heeft het speelveld van het wonen  

veranderd en brengt andere rollen en verantwoorde- 

lijkheden van de verschillende betrokken partijen 

met zich mee. In 2016 heeft de gemeente Velsen de 

Woonagenda Velsen 2016-2025 vastgesteld. In de 

woonagenda worden de opgaven en uitdagingen 

voor de komende jaren benoemd op het gebied van 

de sociale huursector. Deze agenda is een belangrijk 

hulpmiddel geweest voor zowel Velison Wonen en 

de Huurdersraad van Velison Wonen als de gemeente 

Velsen om te komen tot de kader- en prestatie- 

afspraken. 

Begin november 2016 zijn door Brederode Wonen, 

de gemeente Velsen, Huurdersraad Velison Wonen, 

Huurdersraad Woningbedrijf Velsen, Huurders- 

vereniging Brederode, Velison Wonen en Woning- 

bedrijf Velsen de Prestatieafspraken 2017-2021 onder-

tekend. 

9
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Externe ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op actuele 

ontwikkelingen in de corporatiesector en op 

de lokale gebeurtenissen in het werkgebied 

van Velison Wonen. 

Landelijke ontwikkelingen
Invoering Woningwet 

In 2016 is de implementatie van de Woningwet een 

feit. De belangrijkste elementen zijn: de manier 

waarop de prestatieafspraken met de gemeente worden  

gemaakt, het passend toewijzen, het waarderen op 

marktwaarde, de indeling in woningmarktregio’s en 

het voorstel administratieve scheiding van het bezit. 

Prestatieafspraken

Corporaties moeten jaarlijks voor 1 juli hun redelijke 

bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid (het bod) aan 

gemeente en huurdersorganisatie kenbaar te maken; 

dit moet gebaseerd zijn op de woonvisie van de 

gemeente. Na het uitbrengen van het bod treden deze 

partijen met elkaar in overleg met als doel te komen 

tot prestatieafspraken. 

Elke corporatie moet uiterlijk op 15 december de 

minister, de huurdersorganisaties en de gemeente 

voorzien van drie documenten:

 1. het overzicht met voorgenomen activiteiten 

voor de komende 5 jaar (de prospectieve  

informatie oftewel dPi;

 2. de gemaakte prestatieafspraken met de 

gemeente en de huurdersorganisaties;

 3. een bestuursverklaring.

De corporatie stuurt de dPi op naar het ministerie van 

BZK (de financiële toezichthouder). Deze beoordeelt 

vervolgens de meerjarige financiële continuïteit. Op  

1 juli van het volgende jaar stelt het WSW het 

borgingsplafond vast. De gemeente weet daardoor 

pas een jaar later of de plannen van de corporatie ook 

doorgang (kunnen blijven) vinden. 

Passend toewijzen

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan 

ten minste 95% van de huishoudens met potentieel 

recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs  

tot en met de aftoppingsgrens. Deze verplichting 

geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. 

De resterende marge van 5% is bedoeld om 

woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden 

om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere 

woning te kunnen toewijzen. Een eenduidige en goed 

toetsbare norm zorgt ervoor dat de mensen met de 

laagste inkomens woningen krijgen toegewezen met 

een voor hen betaalbare huur.

Marktwaardering

Woningcorporaties moeten hun onroerende zaken 

over 2016 op marktwaarde hebben gewaardeerd. 

Deze waardering wordt opgenomen in de jaarrekening  

van de corporatie. Bij de marktwaarde wordt de 

waarde van het vastgoed bepaald op grond van 

verwachte of veronderstelde opbrengsten die de 

woning kan genereren uit verhuur, verkoop of 

een combinatie van beide. Uitgangspunt voor de 

waardering is een marktconforme exploitatie van het 

vastgoed, rekening houdend met de contractuele 

verplichtingen ten opzichte van de zittende huurder. 

Duurzaamheid:

Deel bezit met energielabel A, B, C: 

66,4 %

Verhuringen  
huurwoningen: 

Investeringen in  
leefbaarheid  
woonomgeving: 

Samenstelling bezit 
verslagjaar:

Aantal medewerkers:

Aantal  
verhuureenheden:

Huurachterstanden: 
1,85% van de totale huurinkomsten 

en servicekosten

Reparatieverzoeken:

Aantal reparatieverzoeken  

per VHE: 1,21

ABC 4559

Totaal: 39, man: 13, vrouw: 26

Aantal Fte’s: 33.37

3784

Score  
klanttevredenheid: 

7,5

AEDES-benchmark: 

 Bedrijfslasten: A
 Oordeel  

 huurders:  B

Investeringen in nieuw- 
bouw en renovatie: 

€ 4,4 miljoen

KERNCIJFERS 2016

Uitgaven aan  
onderhoud: 

€ 5,71 
miljoen

Huuropbrengsten: 

€ 23,8 
miljoen

Aantal verkochte 
woningen:

11

216

Netto resultaat: 

€ 2,9 
miljoen

66,4%

Zelfstandige huurwoningen

■ Goedkoop < 409,92

■ Betaalbaar < 628,76

■ Duur tot HTS grens 710,68

■ Duur boven HTS grens > 710,68

■ Onzelfstandige woongelegen- 

    heden (DAEB)

■ Garages en garageboxen

■ Overig onroerend goed

Totaal bezit 3784

566

2152

640
235

63
108

20

€ 72.708 
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Ontwikkelingen in corporatiesector
Wet Normering Topinkomens voor niet-bestuurders 

Topfunctionarissen van woningcorporaties mogen 

volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) per  

1 januari 2016 niet meer dan € 179.000 per jaar 

verdienen. De WNT geldt voor iedereen die leiding 

geeft aan een gehele (semi-)publieke organisatie. Bij 

sommige woningcorporaties kan dat bijvoorbeeld een 

vestigings- of locatiedirecteur zijn.

Voor topfunctionarissen van woningcorporaties geldt 

nu hetzelfde maximumbedrag dat sinds 1 januari 

2015 voor bestuurders in andere (semi-)publieke 

sectoren geldt. De zogeheten ‘Blok-staffel’ blijft iets 

aangepast van kracht. Die regeling koppelt de grootte 

van een woningcorporatie (aantal woningen) en het 

inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een 

maximumbeloning voor de directeur-bestuurder.  

De minister voegt nu de drie hoogste klassen in die 

staffelregeling samen.

Wet Doorstroming Huurmarkt 

De Eerste Kamer heeft op 12 april 2016 ingestemd met 

het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. De meest 

relevante aspecten van deze wet zijn: 

Huursombenadering

De huursombenadering stelt een bovengrens in voor 

woningcorporaties bij het verhogen van de huren. 

Vanuit de Eerste Kamer was er brede steun voor het 

invoeren van de huursombenadering. 

Per 1 juli 2016 geldt een gemiddelde maximale huur-

stijging (exclusief harmonisatie) van 1%.

Voor de berekening van de gemiddelde huursomstijging  

van de zelfstandige woningen van een corporatie 

per 1 juli 2016 blijven de volgende woningen buiten 

beschouwing: 

 •  de woningen waarvoor op 1 juli 2016 een gelibe-

raliseerd huurcontract geldt; 

 •  de woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 

met meer dan 2,1% is verhoogd (huishoudens 

met een inkomen boven € 34.678); 

 •  de woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 

wegens inkomensdaling na een of meer inko-

mensafhankelijke hogere huurverhoging(en) is 

verlaagd; 

 •  de woningen die op 1 juli (op)nieuw zijn  

verhuurd (eerste verhuring van een woning of 

opvolgende verhuring bij verhuizing van de 

huurder: huurharmonisatie); 

 •  de woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 

als gevolg van woningverbetering/renovatie is 

verhoogd. 

Jaarlijkse inkomenstoets 

Er komt vanaf 2017 een jaarlijkse inkomenstoets.  

Huishoudens met een inkomen boven € 39.000 

kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 

inflatie plus 4%. Gepensioneerden en grotere gezinnen 

vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

Tijdelijke contracten 

Voor de tijdelijke huurcontracten wordt de maximaal 

mogelijke termijn twee jaar. Corporaties mogen deze 

tijdelijke contracten aanbieden aan verschillende doel-

groepen, die de minister bepaalt. Dit zijn bijvoorbeeld 

huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege 

werk of studie, huurders in de noodopvang of huur-

ders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk 

moeten verlaten. Huurders met zo’n tijdelijk contract 

behouden hun inschrijfduur. Verhuurders moeten bij 

contracten van maximaal één jaar huurders drie tot 

uiterlijk één maand voor de afloop van de huurtermijn 

laten weten dat het contract afloopt. Doen zij dit niet, 

dan ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. 

Verhuurderheffing

Het Centrum Onderzoek Economie Lagere 

Overheden (COELO) heeft, in opdracht van de 

woningcorporaties, de Woonbond en de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG), een onderzoek  

naar de gevolgen van de in 2013 ingevoerde heffing 

uitgevoerd. 

COELO concludeert in de studie dat de verhuurder- 

heffing ook moet worden opgelegd aan verhuurders 

in de vrije sector en eigenaren van koopwoningen. Nu 

betalen alleen eigenaren van sociale woningen, veelal 

woningcorporaties, de heffing. Corporaties bouwen  

daardoor minder nieuwe woningen of hevelen 

woningen over naar de vrije sector door de huur te 

verhogen.

De heffing is ingevoerd om het begrotingstekort terug 

te dringen. In 2013 leverde dat € 48 miljoen op. De 

verhuurdersbelasting die woningcorporaties over hun 

woningen in 2016 moesten betalen ging omhoog naar 

€ 1,59 miljard; dit staat gelijk aan 0,491%van de WOZ-

waarde van de woningen.

Woningmarktregio’s vastgesteld en van kracht

De gemeente Velsen en de woningcorporaties hadden 

gekozen voor het vormen van een woningmarktregio 

Zuid-Kennemerland/IJmond. Maar de Metropoolregio  

Amsterdam (MRA) had een verzoek bij de minister 

ingediend om dit grotere gebied als woningmarktregio 

vast te stellen. 

Haarlem en de overige gemeenten van Zuid- 

Kennemerland besloten zich vervolgens bij de 

In de jaarrekening moet de waarde van het bezit 

worden opgenomen. Tot aan de invoering van de 

nieuwe Woningwet konden woningcorporaties zelf 

kiezen hoe ze dat deden: op basis van  

bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat 

of historische kostprijs. De Woningwet voorziet in 

een eenduidige manier waarop het vastgoed van 

de corporaties moet worden gewaardeerd: op 

marktwaarde in verhuurde staat.

“Velison Wonen,” vertelt manager Financiën Siebe 

van den Berg, “waardeerde haar bezit voorheen op 

basis van historische kostprijs; de omschakeling naar 

de waardering op marktwaarde was een ingrijpende. 

Wat in de toekomst tot extra inspanningen zal 

leiden,” legt Siebe van den Berg uit, “is dat het bezit 

voor 2019 volledig ingemeten moet zijn en dat het 

bedrijfsonroerend goed, het maatschappelijk  

onroerend goed en het 

zorgonroerend goed jaarlijks 

getaxeerd moet worden. 

Ook voor de rest van de orga- 

nisatie heeft de omschakeling 

gevolgen; zo moeten onder 

meer de verhuurcontracten  

van intermediairs en 

onderhoudscontracten worden 

aangepast.”

Woningmarktregio

Vanaf 2016 kunnen gemeenten gezamenlijk een voor-

stel voor een woningmarktregio indienen. Daarmee 

wordt het werkgebied van corporaties bepaald. Zij 

zullen binnen hun kernregio volledig actief mogen 

blijven, maar daarbuiten niet meer uitbreiden door 

aankoop of nieuwbouw, tenzij na toestemming van 

het Ministerie.

Scheiden en splitsen - voor gemeenten en huurders-

organisaties

Op basis van de Woningwet scheiden de corporaties  

hun bezit in kernvoorraad ten behoeve van de doel- 

groep (DAEB) en overige woningen (niet-DAEB).  

Voor 1 januari 2017 moeten zij hiervoor een ontwerp- 

voorstel indienen bij de Autoriteit woningcorporaties 

(Aw), voorzien van een zienswijze van gemeenten en 

huurdersorganisaties. Dit is een belangrijk moment: 

niet alleen bepaalt de scheiding de grootte van de 

kernvoorraad, maar ook van de huurwoningen in het 

midden huursegment waar de niet-DAEB woningen 

toe behoren.

Met de zienswijze, die in het najaar van 2016 

moest worden opgesteld, hebben gemeenten en 

huurdersorganisaties de mogelijkheid om hun visie 

te geven op de lokale woningvoorraad. Dit gaat over 

zowel de aantallen als de soorten woningen, locatie 

en kwaliteit.

Asielzoekers

In 2015 kregen in Nederland 28.110 nieuwkomers een 

woning toegewezen, waaronder zowel alleenstaanden 

als gezinnen. De taakstelling was 28.871. Gemeenten 

voldeden daarmee in belangrijke mate aan de taak-

stelling. Gemeenten moesten in 2016 in totaal 43.000 

vergunninghouders huisvesten. Dat is inclusief ruim 

14.000 vergunninghouders die momenteel in asiel-

zoekerscentra op eigen woonruimte wachten.

In de meeste gevallen zijn het de woningcorporaties 

die voor woonruimte voor vergunninghouders zorgen.  

Dat kan in de bestaande woningvoorraad, maar steeds  

vaker wordt ook naar aanvullende oplossingen gezocht.  

Bijvoorbeeld door het snel bijbouwen van sociale 

huurwoningen en het ombouwen van leegstaande 

kantoren of verzorgingshuizen. 

Om de huisvesting van vergunninghouders te versnel-

len sloot het kabinet eind 2015 een bestuursakkoord 

met gemeenten en provincies. De overheid stelt onder 

meer € 90 miljoen beschikbaar voor het realiseren van 

kleinschalige woonvormen. Vanaf 1 februari 2016 kun-

nen woningcorporaties subsidieaanvragen indienen 

via de website van Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO).

Corporaties maken afspraken met gemeenten over het  

aantal vergunninghouders waarvoor ze een huis kunnen  

regelen. Daarbij kijken ze ook naar andere doelgroepen  

die met voorrang een woning moeten krijgen, zoals 

mensen die langdurig ziek zijn of gehandicapten, en 

natuurlijk ook naar de reguliere woningzoekenden.

Energieprestatievergoeding

Een wetsvoorstel hierover is op 19 januari 2016 door  

de Tweede Kamer aangenomen. De wetswijziging  

maakt het woningcorporaties mogelijk om voor nul- 

op-de-meter-woningen een energieprestatievergoe- 

ding (EPV) te vragen. In de wet is nog veel afhankelijk 

van de verdere uitwerking in een Algemene Maatregel 

van Bestuur (AMvB). De Kamer heeft de regering 

gevraagd om in deze AMvB een woonlastenwaarborg 

op te nemen om huurders zekerheid te bieden over 

hun woonlasten bij energiebesparing. 

De woonlastenwaarborg garandeert huurders dat 

woonlasten gemiddeld dalen voor het hele complex 

door energiebesparende maatregelen, ondanks  

eventuele huurverhogingen. De woonlastenwaarborg, 

die bestaat uit een stappenplan en rekenmodel, is 

opgesteld door Aedes en de Woonbond.
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Nieuwe Prestatieafspraken - Het bod aan de 

gemeente

Begin juli werd het kader voor de nieuwe prestatie-

afspraken geformuleerd. Velison Wonen heeft in juni 

met instemming van de Huurdersraad en RvC een 

voorstel aan de gemeente (het bod) gebracht. Dit bod 

van de corporaties in samenspraak met hun huurders-

raden dient voor 1 juli van elk jaar aan de gemeente te 

worden aangeboden. 

Op 7 december zijn door Brederode Wonen, de  

Gemeente Velsen, Huurdersraad Velison Wonen,  

Huurdersraad Woningbedrijf Velsen, Huurders- 

vereniging Brederode, Velison Wonen en Woning- 

bedrijf Velsen de Prestatieafspraken 2017-2021 

ondertekend. Een constructief proces, waarin de 

huurdersorganisaties als volwaardig partner betrokken 

zijn geweest. De afspraken zijn gebaseerd op de 

beleids- en jaarplannen van de drie corporaties, de 

beleidsprioriteiten en activiteiten van de corporaties in 

2017 (het bod), de Woonvisie 2017-2025. We hebben 

kaderafspraken gemaakt met alle partijen voor de 

periode 2017-2021. Deze afspraken gaan over:

 • Samenwerken

 • Voorraad

 • Duurzaamheid

 • Wonen & zorg

 • Leefbaarheid

 • Bijzondere doelgroepen

Ontwikkelingen bij Velison Wonen
Visitatie

Velison Wonen heeft zich voor de eerste keer in 2016 

laten visiteren. De visitatie betrof de periode 2011 tot 

en met 2015 en is begin 2016 uitgevoerd door Ecorys. 

Deze visitatie heeft derhalve eveneens betrekking op 

de periode voorafgaande aan de fusie per 1 januari 

2014 tussen AWV Eigen Haard en Stichting Woon- 

corporatie Kennemerhave. 

Uitkomsten visitatie

De visitatiecommissie en onze stakeholders constate- 

ren dat Velison Wonen een sprong voorwaarts heeft 

gemaakt en dat er een gezonde basis is gelegd om de 

toekomst in te gaan. Een separate beoordeling van 

de recente maatschappelijke prestaties van Velison 

Wonen wijst uit dat de corporatie op meerdere 

punten in positieve zin zou afwijken van de integrale 

beoordeling over de gehele visitatieperiode. De 

inspanningen van de afgelopen twee jaar werpen hun 

vruchten af. Het beeld dat de visitatiecommissie in 

haar rapport schetst, laat zien dat Velison Wonen een 

ambitieuze corporatie is die de slagkracht heeft om 

haar volkshuisvestelijke ambities ook te realiseren.

Onder de belanghebbenden bestaat een hoge mate 

van tevredenheid over performance, openheid en 

aanspreekbaarheid van Velison Wonen. De sterk 

lokale verankering brengt kennis van behoeften 

van de doelgroep met zich mee en hierdoor kan 

de corporatie echt van meerwaarde zijn. Ook zijn 

de belanghebbenden positief over de prestaties 

van Velison Wonen als het gaat om huisvesting van 

bijzondere doelgroepen, zoals ouderen met een 

specifieke zorg- en huisvestingsbehoefte en personen 

met een beperking. Het behalen van de KWH-label 

vanaf het eerste jaar na de fusie, bewijst dat Velison 

Wonen dienstverlening aan haar klanten hoog in het 

vaandel heeft staan. 

Beoordeling

Perspectief Eindcijfer

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,2

Presteren volgens Belanghebbenden 7,6

Presteren naar Vermogen 6,4

Presteren ten aanzien van Governance 6,5

Aandachtspunten- en verbeterpunten

De visitatiecommissie en de belanghebbenden geven 

Velison Wonen een aantal suggesties voor de toe-

komst mee, zoals aandacht blijven besteden aan 

betaalbaarheid en het meer SMART maken van strate-

gische keuzes. Het visitatierapport geeft tegelijkertijd 

een adequaat inzicht in de prestaties van de eerste 

twee jaar van Velison Wonen. Er is in die periode 

met succes ingezet op het verenigen van de twee 

organisaties, het professionaliseren van processen, 

het meetbaar maken van doelen en resultaten en de 

gekoppelde verslaglegging.

Huurstijging per 1 juli 

De vastgestelde huurverhoging 2016 was in over- 

eenstemming met het gematigde huurbeleid van de 

afgelopen jaren met aandacht voor betaalbaarheid 

voor de lagere- en middeninkomens. Besloten is 

geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te 

voeren voor de inkomensgroepen tot € 44.360. Deze 

huishoudens kregen een huurverhoging gelijk aan het 

inflatiepercentage 2015, namelijk 0,6%. De hogere 

inkomensgroep (inkomens hoger dan € 44.360)  

hebben een inkomensafhankelijke huurverhoging van 

4,6% gekregen.

Toezicht- en toetsingskader en Toezichtvisie 

De RvC heeft als belangrijke en steeds terugkerende 

taak het impliciet en expliciet goedkeuren van besluiten  

van het bestuur. Om deze taak goed uit te kunnen 

nieuwe woningmarktregio Metropool Amsterdam 

aan sluiten. De IJmond-gemeenten bleven bij 

hun voorkeur voor het behouden van het huidige 

samenwerkingsverband, maar minister Blok keurde 

de aanvraag van de IJmond-gemeenten af en besloot 

ook dit gebied aan de MRA toe te voegen. 

Sinds 30 augustus is de indeling van de negentien 

woningmarktregio’s van kracht, inclusief het verbod 

voor woningcorporaties op nieuwbouw en aankoop 

buiten de kernregio. Als er binnen de regio geen alter-

natieven te vinden zijn, kunnen betrokken corporaties, 

in samenspraak met gemeenten, een ontheffingsver-

zoek op het verbod op nieuwbouw en aankoop doen. 

De kleinste regio bestaat uit bijna 126.000 huishoudens  

(Food Valley), de grootste uit bijna 1,2 miljoen (Haag- 

landen / Midden Holland / Rotterdam). De Metropool- 

regio Amsterdam waarin Velsen en Velison Wonen zijn 

inbegrepen bevat rond 1.125.000 huishoudens. 

Nieuwe versie energiesubsidie STEP

Op 1 juli 2016 gingen de wijzigingen van de Stimule-

ringsregeling energieprestatie huursector (STEP) in. 

Deze regeling is bedoeld voor het energiezuiniger 

maken van bestaande huurwoningen.

De stimuleringsregeling komt voort uit het Energie- 

akkoord. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 • verhoging van subsidiebedragen; 

 • subsidie voor zeer energiezuinige renovaties; 

 • verlaging van minimale renovatie van drie naar 

twee Energie Indexklassen;

 • verlenging van de looptijd tot en met 2018. 

Landelijke Geschillencommissie Woningcorporaties

Er komt één landelijke geschillencommissie waar 

alle huurders terecht kunnen met een klacht over 

hun woningcorporatie. Aedes onderzoekt met 

de Woonbond en het Ministerie van BZK hoe de 

commissie het best vorm kan krijgen. Aedes pleit er 

daarbij voor dat de bestaande klachtencommissies 

desgewenst kunnen blijven bestaan. 

Aedes onderzoekt met de Woonbond en het Ministe-

rie van BZK waar die landelijke geschillencommissie 

ondergebracht gaat worden. De commissie krijgt een 

eigen reglement. Dit reglement voldoet aan de regels 

opgenomen in de Implementatiewet Buitengerech-

telijke Geschillenbeslechting Consumenten. Het is de 

bedoeling dat de geschillencommissie 1 januari 2017 

van start gaat.

Aanpassing statuten op de Veegwet

Woningcorporaties hebben in 2016 hun statuten 

aangepast aan de nieuwe Woningwet. Dat moest vóór  

1 januari 2017 gebeuren. Omdat de Veegwet, met daarin  

een aantal wijzigingen van de nieuwe Woningwet, op 

zijn vroegst op dat moment van kracht wordt, moeten 

corporaties daarna opnieuw de statuten aanpassen. 

Corporaties krijgen, zo staat in de nota van wijziging, 

wel tot 1 januari 2019 de tijd om hun statuten aan 

te passen aan de Veegwet. De tweede nota van 

wijziging regelt een aantal zaken, waaronder collegiale 

financiering. Het wordt daardoor weer mogelijk voor  

corporaties om geld aan elkaar te lenen, zoals dat 

onder de oude Woningwet ook het geval was. 

Daarnaast wordt het onder bepaalde voorwaarden 

mogelijk om werkzaamheden voor derden te 

verrichten en wordt dienstverlening door verbonden 

ondernemingen makkelijker.

Lokale ontwikkelingen
Woonagenda Velsen

De Woonagenda is een concretisering van het Velsense  

woonbeleid voor de middellange termijn met 

betrekking tot de belangrijke thema’s uit de Woning- 

wet. De Woonagenda is op 15 juni 2016 door de 

gemeenteraad behandeld. In deze Woonagenda gaf 

de gemeente niet alleen aan wat zij van de corporaties 

verwacht, maar ook wat de gemeentelijke bijdrage kan 

zijn bij het realiseren van de ambities vastgelegd in de 

Woonvisie 2025. 

Regionale Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP)

In het RAP staan de gezamenlijke ambities en afspraken  

op het gebied van wonen van de acht gemeenten uit 

de regio Zuid-Kennemerland/IJmond. 

Om in de woningbehoefte te kunnen voorzien is 

een woningbouwprogramma van 8.100 woningen 

gewenst voor de periode 2016 t/m 2020.

Uitgangspunt bij het realiseren van de opgave is dat 

primair wordt ingezet op het bouwen binnen bestaand 

stedelijk gebied (met prioriteit voor locaties rondom 

OV-knooppunten) en door transformatie van leeg-

staande panden naar woningbouw. 

Voor de gemeente Velsen is er in de periode  

2015-2025 behoefte aan 1.350 woningen. Uiterlijk 

medio 2017 wordt een actualisatie gemaakt van de 

woningbehoefte.

Er is ook aandacht voor de bestaande woningvoor-

raad. Omdat er nog steeds veel vraag is naar betaal-

bare huurwoningen en er sprake is van nieuwe 

doelgroepen wil de regio de voorraad sociale huur-

woningen handhaven op het niveau van 2015. Ook 

wordt er gewerkt aan verduurzaming van de

woningvoorraad en wordt een regiobrede 

woonzorgagenda opgesteld.



16 17

Aan de hand van scenarioanalyses zijn de voornaam- 

ste financiële implicaties van de administratieve 

scheiding inzichtelijk gemaakt. Hieruit volgt dat 

Velison Wonen zowel nu als in de toekomst aan zowel 

haar volkshuisvestelijke als financiële verplichtingen 

kan blijven voldoen. 

Velison Wonen past haar financiële administratie en 

financiële verantwoording aan om de administratieve 

scheiding vorm te geven. De formele gevolgen met 

externe werking van de administratieve scheiding zijn 

voor de interne organisatie beperkt. Naar verwach-

ting merken de huurders niets van de administratieve 

scheiding en de DAEB of niet-DAEB kwalificatie van 

hun woning. Bij de administratieve variant blijft al het 

vastgoed in de toegelaten instelling. 

Conform de vereisten van de Woningwet zijn de 

gemeente Velsen, de Huurdersraad Velison Wonen  

en bewoners van maatschappelijke onroerend  

goed gevraagd om hun zienswijze te geven op het 

(concept) ontwerpvoorstel. De ontvangen zienswijze 

van de gemeente, de Huurdersraad en van een viertal 

bewoners van maatschappelijk onroerend goed zijn 

positief.

Strategie dag Velison Wonen

In september heeft de jaarlijkse Strategie dag met de 

RvC, bestuur en het MT plaatsgevonden. 

Tijdens deze dag is uitgebreid stilgestaan bij de posi-

tionering van Velison Wonen, en de herijking van haar 

strategie.

Daarnaast is er over ontwerpvoorstel administratieve 

scheiding gesproken en heeft Platform31 een presen-

tatie gegeven over strategische innovatie. 

voeren, is het belangrijk dat er duidelijke regels en 

kaders zijn waarbinnen dit gebeurt. Het toezicht- 

en toetsingskader voor Velison Wonen is enerzijds 

bedoeld om het toezicht te structureren en 

objectiveren en anderzijds om een duidelijk raamwerk 

neer te zetten voor te nemen besluiten. 

Het vastgestelde toetsingskader beschrijft de inhoude- 

lijke taak van het toezichthouden om de corporatie 

op de juiste maatschappelijke koers te houden en de 

continuïteit te waarborgen. Het toetsingskader bevat 

de belangrijkste ambities en doelstellingen, inclusief 

bijbehorende norm/kritieke prestatie-indicator (kpi) 

en de documenten waarin zij hun oorsprong vinden. 

Het toetsingskader geeft daarmee aan wanneer een 

besluit wel of niet zou moeten worden vastgesteld of 

goedgekeurd. 

Presentatie Duurzaamheid van Velison Wonen

Tijdens het werkbezoek op 20 juni 2016 van de  

leden van de Provinciale Staten aan de Omgevings- 

dienst IJmond is een presentatie gegeven over 

het duurzaamheidsbeleid van Velison Wonen. 

De presentatie is zeer positief ontvangen. Het 

duurzaamheidsproject aan de Melklaan e.o. in  

Velsen-Noord werd gedetailleerd getoond. Tijdens 

een rondrit door Velsen konden de statenleden dit 

project bekijken.

Kennistafel Wonen, Welzijn en Zorg in Velsen

Op 22 juni was Velison Wonen gastvrouw tijdens een 

bijeenkomst met verschillende vertegenwoordigers 

van diverse instellingen en de gemeente. Door middel 

van een presentatie werd de extra inzet van Velison 

Wonen op het terrein van de huisvesting van zorg- 

behoevenden getoond. 

Portefeuillestrategie
Velison Wonen actualiseert haar portefeuillestrategie 

in lijn met het scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB, 

het Ondernemingsplan 2014-2017 en de prestatie-

afspraken in de gemeente Velsen. Velison Wonen 

constateert dat de druk op de sociale woningmarkt 

groot is. Marktcijfers gaven aan dat de omvang van 

de voorraad voor de doelgroepen van beleid beperkt 

is. Atrivé heeft onderzoek gedaan naar de gewenste 

omvang van (sociale) woningvoorraad en de moge-

lijke gevolgen daarvan voor Velison Wonen, rekening 

houdend met de ontwikkeling van de sociale doel-

groep, de doelgroep in de huursector, actuele vraag 

om vergunningshouders te huisvesten en de gevoelde 

vraag naar woningen in de woningmarkt regio vanuit 

andere regio’s.

De strategie wordt afgestemd op de lokale (en 

regionale) vraag en het aanbod van DAEB en niet-

DAEB woningen. Velison Wonen concludeert op 

basis van de gemeentelijke woonvisie, het Regionale 

Actieprogramma Wonen en recent onderzoek naar 

de ontwikkeling van de sociale doelgroep dat het 

in de gemeente Velsen (evenals in de gehele regio) 

van belang is de DAEB voorraad constant te houden. 

Daarnaast neemt de vraag in het niet-DAEB segment 

lokaal en regionaal toe. Dit segment dient vooral te 

groeien door liberalisatie van bestaand bezit. Velison 

Wonen liberaliseert een kleine 200 woningen, boven 

de 120 woningen die reeds zijn geliberaliseerd, wat 

een afname van de sociale voorraad betekent. Op 

basis hiervan en op basis van de strategie van de 

collega-corporaties, zet Velison Wonen richting 2027 

in op een DAEB portefeuille van 3.757 woningen (eind 

2016 waren dit 3.656 woningen) en een niet-DAEB 

portefeuille van 311 woningen (eind 2016 waren dit 

127 woningen). Indien andere ontwikkelaars niet op de 

vraag van niet-DAEB woningen van € 710,68 tot circa 

€ 900 acteren of woningcorporaties in de regio in het 

DAEB-segment een terugtrekstrategie hanteren, ligt 

hier mogelijk een opgave voor Velison Wonen.

Ontwerpvoorstel

Een aantal belangrijke documenten die de nieuwe 

Woningwet noodzakelijk maakte, zijn vastgesteld: 

statuten, directiestatuut, reglement financieel beheer, 

bod aan de gemeente en het concept ontwerpvoor-

stel Administratieve scheiding DAEB / niet-DAEB.

Dit ontwerpvoorstel beschrijft de keuze van Velison 

Wonen met betrekking tot de verplichte scheiding van 

sociale (DAEB activiteiten) en commerciële activiteiten 

(niet-DAEB activiteiten). Het voorstel is gebaseerd op 

het Ondernemingsplan 2014-2017 en het Strategisch 

Voorraadbeleid 2015-2020. Ook is in belangrijke mate 

rekening gehouden met de Woonagenda van de 

gemeente Velsen. Uitgangspunt is dat Velison Wonen 

haar maatschappelijk bijdrage in het algemeen en haar 

volkshuisvestelijke bijdrage in het bijzonder ook op de 

lange termijn kan blijven leveren.

Huishoudens met middeninkomens (€ 35.739 tot  

€ 45.716), verdienen te veel voor een sociale huur- 

woningen, maar te weinig voor een koopwoning. Om 

die reden kiest Velison Wonen bewust voor een sterk 

niet-DAEB segment. 

Velison Wonen kiest voor een administratieve 

scheiding, vanuit de overtuiging dat kwaliteit en 

efficiency van de dienstverlening net zo belangrijk zijn 

als de realisatie van de doelstellingen ten aanzien van 

de (vastgoed)portefeuille.
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We werken binnen de kaders van de Woning-

wet, vanuit een solide organisatie, aan de 

volkshuisvestelijke opgave in Velsen die we 

samen met de gemeente, huurdersorganisa-

ties en collega corporaties zien. Dit betekent 

voor Velison Wonen geen grote omslag, 

maar vooral continueren waar we goed in 

zijn: het bouwen en beheren van kwalitatief 

goede én betaalbare huurwoningen. Onze 

missie staat dan ook nog steeds als een huis:

“Samen met huurders en partners op het 

terrein van wonen, zorg en welzijn gaan 

we voor kernen in Velsen waarin het prettig 

wonen en leven is.

Daarin bieden we vanuit een optimale 

dienstverlening betaalbare en kwalitatief 

goede huisvesting aan een brede doel-

groep.”

We leveren een actieve bijdrage aan de volkshuis- 

vestelijke opgave in Velsen en in de regio. Het tekort 

aan sociale huurwoningen en de noodzaak van de 

betaalbaarheid van het wonen houdt ons scherp in 

onze rol als maatschappelijke onderneming. Het past 

bij de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente 

Velsen om er te zijn voor huishoudens met een 

inkomen tot € 35.739 én voor de middeninkomens. 

Landelijk zijn we hier ten opzichte van corporaties van 

vergelijkbare grootte uniek in.

Visie
We zijn ook actief in het evalueren en analyseren van 

de perspectieven voor onze organisatie. 

Velison Wonen heeft een toekomst wanneer zij in 

staat is een gerichte invulling aan haar kerntaak te 

geven en de besteding van middelen te verwezen- 

lijken vanuit een efficiënte bedrijfsvoering. Zo 

kunnen we een optimale bijdrage leveren aan de 

gemeentelijke en mogelijk ook de regionale opgave.

In ons Ondernemingsplan hebben we onze visie voor 

de periode 2014-2017 geconcretiseerd. Vanuit de 

benodigde impuls om woningaanbod voor een brede 

doelgroep te combineren met het verbeteren van de 

woon-en leefkwaliteit van een aantal kernen, zijn drie 

speerpunten van beleid geformuleerd. 

Speerpunt 1: Afgestemd Aanbod
We richten ons op kwalitatief goede en bovenal 

betaalbare huisvesting voor een brede doelgroep. 

Doelgroepenbeleid: vanuit de nieuwe Woningwet en 

in het kader van passend toewijzen is er op basis van 

de huishoudensinkomens sprake van een primaire 

doelgroep (huurtoeslagontvangers en huishoudens 
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boven huurtoeslaggrens, inkomen tot € 35.739) en 

secundaire doelgroep (€ 35.739 tot € 45.000). Velison 

Wonen focust zich op de primaire doelgroep, maar 

zet zich ook in voor de volkshuisvestelijke opgave 

voor middeninkomens. Daarnaast onderscheidt  

Velison Wonen de volgende doelgroepen: 

 • senioren en zorgbehoevenden; 

 • gezinnen; 

 • studenten/starters tot 23 jaar; 

 • statushouders.

Aanbod voor senioren en zorgbehoevenden: met het 

oog op de vergrijzing en de ontwikkelingen op het 

terrein van wonen en zorg, is het belangrijk dat onze 

woningvoorraad geschikt is voor zorgbehoevenden. 

Op dit moment heeft Velison Wonen twee woon-

zorgcomplexen in Velserbroek (De Hofstede) en in 

Velsen-Noord (De Schulpen). Velison Wonen biedt in 

alle wijken voor senioren geschikte woningen. Deze 

worden met voorrang toegewezen aan 65+ huishou-

dens. Velison Wonen bezit tevens diverse aangepaste 

woningen die via zorginstellingen worden verhuurd in 

IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Noord. 

In het Regionaal Samenwerkingsverband hebben we 

een inventarisatie van knelpunten in de wijk gemaakt, 

waarmee we nu gericht aan de slag kunnen gaan. 

Onze inzet is erop gericht om vraagstukken op het 

terrein van wonen en zorg, in onderlinge afstemming 

met zorg- en welzijnspartners op het niveau van de 

kern en de wijk op te pakken. 

Aanbod voor gezinnen: eengezinswoningen worden 

afhankelijk van de grootte van de woning, met voor-

rang aangeboden aan gezinnen of minimaal twee 

personen (kleinere eengezinswoningen).

Aanbod voor jongeren/starters/studenten tot 23 jaar: 

om de bevolkingssamenstelling in de gemeente  

Velsen divers te houden, zetten we ons in om te zorgen  

voor voldoende aanbod voor jongeren tot 23 jaar  

en studenten. We hebben op dit moment 96 huur- 

woningen bestemd voor deze doelgroep met een  

huur tot €409,92. Het gaat om kleinschalige apparte- 

menten, waaronder een complex van 25 verhuur- 

eenheden voor studenten van de Maritieme Academie. 

Deze woningen worden ook aan andere personen 

verhuurd via een intermediair van het Nova College. 

Aanbod voor statushouders: Het aantal vluchtelingen 

dat een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt is de 

afgelopen jaren fors gegroeid. De taakstelling voor 

Velsen en dus ook voor Velison Wonen is daarmee 

hoger geworden. Samen met de gemeente en  

onze collega-corporaties zorgen we dat we aan de 

wettelijke taakstelling voldoen en zoeken we naar 

goede (tijdelijke) locaties binnen de gemeente Velsen 

voor de huisvesting van de statushouders waar te 

kunnen maken.

Aanbod voor middeninkomens: Het aanbod van 

huurwoningen tussen € 710,68 en circa € 900, 

geschikt voor middeninkomens, is in de gemeente 

Velsen beperkt. Door de druk op de woningmarkt 

in Amsterdam en een steeds groter wordende 

omliggende regio en het strenger worden van 

de hypotheekvoorwaarden, zien we een verder 

toenemende interesse voor huurwoningen in Velsen  

onder middeninkomens. We streven ernaar deze 

groep in onze niet-DAEB tak van een voor hen 

betaalbare huurwoning te voorzien. Met de nieuwe 

Woningwet is er nog tot en met 2020 extra ruimte 

voor het huisvesten van middeninkomens (10% 

toewijzingsruimte voor huishoudens tussen € 35.739 

en €39.874). We maken gebruik van deze ruimte en 

monitoren voortdurend wat hiervan de effecten zijn 

op de slaagkansen van de primaire doelgroep.

Divers aanbod met kwaliteit

Er is bewust ingezet op eengezinswoningen als sterk 

product richting huur- en koopmarkt. Er worden 

woningen verkocht om een passende vastgoedporte-

feuille te realiseren en om jaarlijks een beperkt aantal 

huurders een wooncarrière te bieden. 

Betaalbaar aanbod - Nieuw huurbeleid

Betaalbaarheid staat bij Velison Wonen hoog in het 

vaandel. In juni 2015 is het onderzoek naar betaal-

baarheid binnen de gemeente Velsen afgerond. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat een aantal van onze 

doelgroepen een risico lopen, dat ze op hun basis-

behoeften moeten bezuinigen. Woningcorporaties 

moeten de huren betaalbaar houden en samen met 

de gemeente en het maatschappelijke netwerk zorgen 

voor een vangnet voor huishoudens die betaalbaar-

heidsrisico’s lopen.

Daarom is er een nieuw huurbeleid voor de periode 

2016-2018 vastgesteld. De huren worden op verschil-

lende huurprijsgrenzen afgetopt. Daarmee investeert 

Velison Wonen fors in de betaalbaarheid van de 

woningvoorraad. De corporatie borgt dat minimaal 

70% van de woningvoorraad een huurprijs onder de 

tweede aftoppingsgrens (€ 628,76) heeft. Dit huur-

beleid resulteert in een gedifferentieerd woningaan-

bod op wijkniveau en voldoende beschikbaarheid en 

betaalbaarheid.

Woonlastenmonitor: Velison Wonen vindt het  

belangrijk dat woningzoekenden goed weten of hun 

Afgestemd aanbod

Organisatie & dienstverlening

Verschil maken in onze kernen
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inkomen past bij de woning (huurprijs en overige 

woonlasten) die ze zoeken. Velison Wonen heeft 

daarom een woonlastenmonitor op haar website.

Sociale huurwoningen

Conform de nieuwe wet- en regelgeving (80-10-10  

regel) wijst Velison Wonen 80% toe aan de inkomens- 

groep tot de € 35.739. 10% wordt gebruikt om 

vrijkomende woningen met een afgetopte huurprijs  

van € 710.68 toe te wijzen aan woningzoekenden met 

een middeninkomen tussen € 35.739 en € 39.874. 

De overige 10% wordt gebruikt voor maatwerk voor 

personen die door persoonlijke, sociale of andere 

omstandigheden (fysieke of sociale beperking) 

moeilijkheden ondervinden bij het vinden van voor 

hen passende huisvesting. Velison Wonen wijst 

passend toe. Het uitgangspunt is dat de huurprijs bij 

90% van de woningen beneden de liberalisatiegrens 

van € 710,68 blijft (prijspeil 2016).

Vrije sector huurwoningen (niet-DAEB): de niet-DAEB 

portefeuille beslaat ongeveer 10% van het totale bezit 

(huurprijs vanaf € 710,68). Voor huishoudens met een 

inkomen tussen € 39.874 en € 45.000,- is een huur 

tot circa € 900 betaalbaar. Daarom is de streefhuur 

afgetopt op maximaal € 900. 

Speerpunt 2: Verschil in onze  
kernen

Een belangrijk onderdeel van verschil maken in 

onze kernen is het investeren in de kwaliteit van de 

woningvoorraad. Conform het ondernemingsplan ligt 

de aankomende jaren de nadruk op het energetisch 

verbeteren van de woningvoorraad. 

In 2016 daalde de Energie Index van het bezit van 1.68 

naar 1.61 (1.80 = label C en 1.40 = label B). Velison 

Wonen zit daarmee op schema om in 2020 gemiddeld  

label B te halen. Op deze manier wordt gepoogd 

de woonlasten van de huurders zoveel mogelijk te 

beperken en wordt tegelijkertijd de levensduur en 

toekomstbestendigheid van het bezit verlengd. Ook 

wordt de verplichte CO2-reductie deels gerealiseerd. 

De strategie om de energiezuinigheid van de com-

plexen te verbeteren werd voortgezet: 

 • de energetische verbetering van complex 

Geelvinckstraat e.o. (113 woningen) is gestart, 

in 2017 wordt dit complex opgeleverd met een 

label A. Het gaat om een investering van circa 

€4.600.000;

 • bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamhe- 

den worden bij voorkeur duurzame materialen  

gebruikt. Hout en papier is uitsluitend van FSC 

bomen;

 • het gedrag van bewoners is voor het bereiken 

van een lagere CO2-uitstoot essentieel. In dat 

kader wordt er jaarlijks in het bewonersmagazine  

uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp en 

krijgen nieuwe huurders informatie over 

energiebesparing. 

Het investeringsprogramma voor de energetische 

verbetering van in totaal 1.200 woningen wordt in de 

komende jaren verder doorgerekend.

Speerpunt 3: Organisatie en 
Dienstverlening

Medewerkers zijn het meest belangrijke middel van 

een corporatie om de inzet voor de volkshuisvesting 

waar te maken. Sinds het moment van fusie is ingezet 

op het verstevigen van de organisatie, zowel op het 

niveau van de medewerkers als bedrijfsmatig (proce-

dureel, Plan-Do-Check-Act, et cetera). Hiermee is de 

dienstverlening op een hoger plan gebracht; hiervan 

getuigt onder meer het behoud van het KWH-huurlabel.

 

Zowel uit de KWH-cijfers als uit de Aedes-bench-

mark blijkt dat de huurders van Velison Wonen 

tevreden zijn. Volgens Peter van Ling wordt hier 

hoog op ingezet, In de vier medewerkersbijeen-

komsten, die jaarlijks plaatsvinden, staat dienst-

verlening aan de huurders altijd prominent op de 

agenda. 

Soms leidt de tevredenheid van de huurders tot 

opvallend coulant gedrag. Bij  

een huisbezoek kwam in een  

woning een tekort aan het licht,  

dat al lang bleek te bestaan.  

Gevraagd naar de reden  

waarom het tekort niet eerder  

was gemeld, was het antwoord:  

“Ach, we wilden u niet lastig  

vallen.”

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit en voldoende faciliterings-

volume zijn nodig om projecten die bijdragen aan 

het behalen van de volkshuisvestelijke doelen in het 

werkgebied te kunnen borgen. Ook in 2016 heeft dit 

geresulteerd in een positief oordeel van de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw), een positief saldo operati-

onele kasstroom en het voldoen aan het borgings-

plafond van het WSW. Dit laatste verzekert Velison 

Wonen van voldoende faciliteringsvolume om projec-

ten te kunnen blijven uitvoeren. 

De financiële beoordeling richt zich op een zestal 

toezichtterreinen:

 • kwaliteit financiële verantwoording;

 • behoud maatschappelijk gebonden vermogen;

 • financieel risicobeheer;

 • liquiditeit;

 • solvabiliteit;

 • draagkracht vermogen.

Toekomstperspectief 
Velison Wonen wil haar portefeuille laten aansluiten 

op de kwalitatieve vraag in de gemeente Velsen. De 

vraag op de woningmarkt in de gemeente Velsen is 

dermate breed, dat er met het oog op de toekomst 

geen echt zwakke woningty en verkoop van bezit en 

passend en betaalbaar huisvesten van de doelgroep 

investeert Velison Wonen ook in de duurzaamheid 

van de vastgoedportefeuille. Daarnaast zet Velison 

Wonen in op een verlaging van de woonlasten van 

de huurders bij renovatie en het doorvoeren van 

energetische maatregelen. Waarborging van de 

resterende levensduur van het bezit van 24 jaar is 

eveneens een inzet. 

De ontwikkeling van de economie is de grootste 

externe risicofactor van Velison Wonen. Daarom zijn 

toekomstgericht scenario’s van economische groei, 

stabilisatie van de economie en krimp uitgewerkt. De 

impact daarvan op het aantal benodigde woningen, 

gecombineerd met de geplande investeringen in het 

bestaande bezit, zijn doorgerekend. Op basis daar-

van is de conclusie dat Velison Wonen in alle drie de 

scenario’s voor de toekomst zowel aan de volkshuis-

vestelijke opgave in de gemeente Velsen als aan haar 

financiële verplichtingen kan blijven voldoen. 

Velison Wonen volgt de ontwikkelingen in haar 

werkgebied nauwgezet. Het kan de komende jaren 

voorkomen dat omstandigheden aanleiding geven 

de strategie en/of het beleid aan te passen, ook ten 

aanzien van de wensportefeuille. 



22 23

De afdeling Wonen heeft zich in 2016 met 

name gericht op het verder uitvoeren en 

vormgeven van processen als gevolg van de 

invoering van de Woningwet. Zo is er een 

scheidingsvoorstel van DAEB en niet-DAEB 

bezit gemaakt vanuit het volkshuisvestelijke 

oogpunt. Ook is er een nieuw Huurbeleid 

2016-2018 gemaakt. Daarnaast is de huur-

verhoging per 1 juli doorgevoerd en zijn de 

prestatieafspraken gemaakt.

Verdeling woningbezit

Samenstelling bezit verslagjaar

Zelfstandige huurwoningen  

Goedkoop < 409,92 566

Betaalbaar < 628,76 2152

Duur tot HTS grens 710,68 640

Duur boven HTS grens > 710,68 (waaronder 127 geliberaliseerde contracten) 235

Zelfstandige huurwoningen 3593

Onzelfstandige woongelegenheden (DAEB) 63

Totaal woongelegenheden 3656

Garages en garageboxen 108

Overig onroerend goed 20

Totaal bezit 3784

Binnen het woningbezit van Velison Wonen zijn er in 

2016 met name door de verkoop van bestaand bezit 

en terugkoop van voormalig Koopgarant-woningen 

mutaties geweest. Het verschil in aantallen tussen  

eind 2015 en eind 2016 wordt veroorzaakt door de  

volgende mutaties:

 • acht nieuwbouwwoningen blok 12b Oud- 

IJmuiden;

 • zes woningen zijn omgezet van Koopgarant naar 

huur;

 • zes woningen zijn verkocht.

Bouwvorm en 
bouwperiode 

Zelf-
standige 

eengezins-
woningen

Zelfstandige meergezinswoningen

Bouwjaar

Etagebouw 
zonder 

lift t/m 4 
woonlagen

Etagebouw 
met lift  
t/m 4 

woonlagen

Hoogbouw
Onzelfstan-
dige woon-
eenheden

Totaal

tot 1945 416 0 0 0 0 416

van 1945-1959 712 487 0 0 4 1203

van 1960-1969 23 97 0 0 20 140

van 1970-1979 0 0 0 0 0 0

van 1980-1989 347 129 31 0 16 523

van 1990-1999 439 160 357 18 14 988

van 2000-2009 101 0 69 0 9 179

van 2010 & later 52 6 119 30 0 207

 2090 879 576 48 63 3656

Toewijzing
De vrijgekomen woningen die verhuurd worden, 

kunnen via Wonen in Velsen worden aangeboden of 

direct worden toegewezen aan woningzoekenden. 

Woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen 

De Velsense corporaties werken gezamenlijk in het 

lokale woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen. 

Het systeem kent drie verschillende modellen waarin 

de woningen kunnen worden aangeboden:

Aanbodmodel 

66% van de woningen werd in 2016 via het aanbod-

model aangeboden. Toewijzing vindt in dit model 

plaats op volgorde van langste inschrijfduur in combi-

natie met eventueel gestelde voorrangregels. 

Het lotingmodel

Via het lotingmodel werd in 2016 1% van de wonin-

gen 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. 

Het Direct te huur-model 

Woningen die niet via het aanbodmodel of het loting-

model tot verhuring leiden worden direct te huur aan-

geboden volgens het principe ‘wie het eerst komt, die 

het eerst maalt’. In 2016 werd 2% van de vrijgekomen 

woningen via dit model verhuurd. 

Bemiddeling

Woningen die niet via Wonen in Velsen worden 

aangeboden vallen onder de zogenaamde bemid-

delingen. Kandidaten worden voorgedragen via de 

gemeente Velsen (WMO, statushouders, kanswoningen)  

 

of Zorgbalans. Onder de bemiddelingen vallen ook de 

handmatige matches in geval een verhuring tot stand 

komt op basis van woningruil, of een woning direct te 

huur heeft gestaan en een kandidaat niet ingeschreven 

hoeft te staan in het woonruimteverdeelsysteem.

In 2016 is 31% van de vrijgekomen woningen verhuurd 

via bemiddeling.

Woonzorg 29

WMO 12

Woningruil  2

Statushouders 23

Kanswoning  1

Totaal 67

Voorrangslabels 

Binnen het woonruimteverdeelsysteem wordt een 

aantal woningen aangeboden met een voorrangs- 

label. De labels die Velison Wonen gebruikt zijn de 

65+ labels voor specifieke seniorenwoningen, de 

gezinslabels voor grote eengezinswoningen, 2+ 

labels voor kleine eengezinswoningen en de 23 jaar-

labels voor enkele kleine appartementen, specifiek 

voor jongeren en starters die afhankelijk zijn van 

huurtoeslag. 

In 2016 is 33% van de vrijgekomen woningen met een 

label via Wonen in Velsen aangeboden.

65+ label 15

Gezinslabel 32

2+ huishoudenslabel 21

23 jaar label  4

Totaal 72

3 

Toewijzing, verhuur, betaalbaarheid  
en verkoop van woningen 
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“De taakstelling van de gemeente voor de huis-

vesting van statushouders is in 2016 niet gehaald, 

omdat een aantal locaties die Velison Wonen daar-

voor speciaal in gereedheid wil brengen, nog niet 

af was,” legt Daniëlle Metten, manager Wonen uit. 

Wat ook een rol speelt, is dat de statushouders vaak 

alleenstaand zijn en een huur op kunnen brengen 

tot aan de eerste aftoppingsgrens, terwijl het bezit 

van Velison Wonen voor een groot deel uit eenge-

zinswoningen bestaat en dus qua grootte en huur 

niet passend is.

Voor de huisvesting van ouderen met een zorgvraag, 

heeft Velison Wonen woonzorgcomplexen in haar 

bezit. Hier is de huur eveneens verlaagd, zodat de 

mensen die er (komen) wonen, voor huursubsidie 

in aanmerking komen. Ook zijn er woningen met 

een zogenaamd WMO label voor deze groep. Goed 

toegankelijke woningen worden met voorrang 

aangeboden aan senioren (65+). Daarnaast 

voert Velison Wonen speciaal voor ouderen 

seniorenchecks uit. Er worden 

huisbezoeken afgelegd om 

te kijken naar de veiligheid 

in de woning, eventuele 

onderhoudspunten, of er 

behoefte bestaat aan zorg en 

of er een verhuiswens is.

Behalve voor senioren 

heeft Velison Wonen ook 

voorrangslabels voor jongeren 

en gezinnen.

Woonurgenten en herstructureerders

Herstructureerders en andere woonurgenten krijgen  

voorrang in het woonruimteverdeelsysteem. De 

urgenties worden door de gemeente verstrekt. In 

het woonruimteverdeelsysteem is niet zichtbaar bij 

welke corporatie deze woonurgenten een woning 

hebben gekregen. Zij worden niet meer bemiddeld 

maar kunnen binnen een termijn van drie maanden 

zelf reageren op voor hen geschikte woningen. Deze 

urgenties zijn exclusief de herstructureringskandidaten. 

 
Intermediairs

Een aantal woningen wordt verhuurd aan intermediairs, 

zoals SIG, Stichting Ook voor jou, Kenter Jeugdhulp 

(voorheen OCK het Spalier), Stichting Philadelphia,  

Parnassiagroep, De Waerden, RIBW en het Nova 

College. Zij verhuren deze woningen in zijn geheel, 

opgedeeld in kamers, aan hun cliënten. Begeleiding 

vindt plaats vanuit de organisatie zelf, soms middels 

inwonende begeleiding of vanuit een kantoor in of nabij 

de woningen, en soms ambulant. Deze cliënten wonen 

in een kleine groep bij elkaar en vallen onder specifieke 

doelgroepen als bijvoorbeeld mensen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking, studenten 

of mensen die vallen binnen de verslavingszorg. 

Toewijzingsnormen overheid 

In 2016 zijn vijf sociale huurwoningen toegewezen 

aan huurders met een inkomen hoger dan de inko- 

mensnorm van de overheid van € 35.739. Zij vallen 

onder de 10%-vrijstellingsruimte. Daarnaast is er sinds 

2015 binnen de Woningwet nog eens 10% extra vrij- 

stellingsruimte om de inkomensgroep tussen € 35.739 

en € 39.874 te huisvesten. Binnen deze groep hebben 

acht toewijzingen plaatsgevonden. Hiermee blijft 

Velison Wonen onder de norm van 10%. 

Tabel woningtoewijzing:

Eenpersoonhuishoudens
Inkomens-
grens WHT

<€ 409,92
€ 409,92- 
€ 586,68

€ 586,68 -
€ 710,68

> € 710,68 Totaal

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 22.100 11 29 7 0 47

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 22.100 0 1 15 2 18

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 22.100 0 11 10 0 21

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 22.100 0 0 13 0 13

Tweepersoonshuishoudens
Inkomens-
grens WHT

<€ 409,92
€ 409,92- 
€ 586,68

€ 586,68 - 
€ 710,68

> € 710,68

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 30.000 1 18 1 0 20

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 30.000 0 2 14 5 21

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 30.050 0 1 4 0 5

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 30.050 0 1 7 0 8

Drie- of meerpersoonshuishoudens
Inkomens-
grens WHT

<€ 409,92
€ 409,92- 
€ 628,76

€ 628,76 - 
€ 710,68

> € 710,68

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 30.000 0 32 1 0 33

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 30.000 0 0 25 5 30

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 30.050 0 0 0 0 0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 30.050 0 0 0 0 0

Totaal 12 95 97 12 216

Verhuur van woningen
Verhuringen 2016

In 2016 zijn er 216 woningen en tien garages 

beschikbaar gekomen die (opnieuw) verhuurd konden 

worden. 

Verhuurleegstand

In 2016 bedroeg de huurderving als gevolg van 

verhuurleegstand ruim € 32.000. Dit is een daling van 

36% ten opzichte van 2015. Deze leegstand in 2016 

is voornamelijk te wijten aan de bij de controle van 

de inkomens blijkende incorrecte opvoering van de 

gegevens van de woningzoekende. Het inkomen dat 

door de woningzoekende is opgevoerd in het  

woonruimte verdeelsysteem blijkt dan niet passend 

conform de regels van het passend toewijzen. Er moet 

in dat geval een nieuwe huurder worden gezocht wat 

extra huurderving veroorzaakt. Om dit te voorkomen 

wordt in Wonen in Velsen nu automatisch het 

inkomen geïndexeerd bij inschrijving.

Betaalbaarheid

Huurbeleid 2016-2018 

Het huurbeleid 2016-2018 heeft de volgende  

uitgangspunten:

 • goede betaalbaarheid en voldoende beschik-

baarheid;

 • realisatie vastgestelde wensportefeuille in  

huurklassen;

 • differentiatie binnen wijken en buurten en  

eventueel complexen;

 • goede financiële positie; 

 • het moet uitvoerbaar zijn.

Op basis van scenario’s is besloten de huidige 

aftoppingsgrenzen (DAEB grens van € 710,68 en € 900 

maximale huur voor de vrije huur sector woningen) 

aan te vullen met drie extra aftoppingsgrenzen. Dit 

zijn de kwaliteitskortingsgrens van € 409,92, de 

eerste huurtoeslaggrens van € 586,68 en de tweede 

huurtoeslaggrens van € 628,76 (prijspeil 2016). Dit is 

op woningniveau bepaald en met deze beïnvloeding  

van het aanbod na mutatie kunnen de benoemde 

uitgangspunten het best worden gerealiseerd.

Huurverhoging 2016 

De vastgestelde huurverhoging 2016 was gelijk aan 

het inflatiepercentage over 2015, namelijk 0,6%.  

De hogere inkomensgroep (inkomens hoger dan  

€ 44.360) hebben een inkomensafhankelijke 

huurverhoging van 4,6% gekregen.

Er zijn 48 bezwaarschriften ingediend tegen de  

huurverhoging 2016. De bezwaarschriften zijn op 

verschillende gronden ingediend: wijziging inkomen 

en samenstelling huishouden, WMO- beschikkingen 

en woningwaardering. 24 bezwaarschriften zijn 

gehonoreerd.
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“Door het doorvoeren van alle maatregelen die de 

nieuwe Woningwet van corporaties vergde, was 

2016 voor Velison Wonen een erg druk jaar,” vertelt 

Daniëlle Metten, manager Wonen. “Er moesten 

besluiten worden genomen over het bezit en het 

beleid en ook het huurbeleid kreeg opnieuw vorm. 

Er werd gekozen voor differentiatie naar huurklas-

sen op het niveau van de wijk en waar mogelijk op 

complexniveau. Dit betekende dat niet langer zozeer 

naar het vastgoed als zodanig werd gekeken, maar 

meer naar de manier waarop het gevuld zou moeten 

worden. De differentiatie waarvoor Velison Wonen 

heeft gekozen, voorkomt eenzijdige wijken.

Het vastgoed van Velison Wonen is van dien aard, 

dat een groot deel ervan eigenlijk in de vrije sector 

verhuurd zou kunnen worden. Maar dat past niet 

bij de taakopvatting van Velison Wonen. Om de 

betrokken woningen toch beschikbaar te maken 

voor de doelgroep, werd een nieuw streefhuurbeleid 

vastgesteld. Het niet-DAEB bezit is afgetopt op  

€ 900. Dit beleid kan Velison Wonen zich 

veroorloven, omdat het een 

financieel gezonde corporatie 

is met voldoende reserves.

Tijdens een sectorbrede cursus 

huurbeleid, werd met name 

de differentiatie binnen wijken 

van het huurbeleid van Velison 

Wonen als voorbeeld aan de 

aanwezigen getoond, en dat is 

best iets om trots op te zijn!”

Huurachterstanden, betalings- 
regelingen en WSNP

Huurachterstanden, betalingsregelingen en WSNP

Huurachterstanden

De betaalbaarheid van het wonen en de beheersing 

van de huurachterstanden worden als twee van 

de belangrijkste volkshuisvestelijke thema’s voor 

de komende jaren gezien. De zorgen over de 

betaalbaarheid hebben Velison Wonen ertoe gebracht 

haar doelgroepenbeleid te ontwikkelen en passende 

prijsklassen voor verschillende doelgroepen vast te 

stellen. Ook vanuit de Rijksoverheid zijn maatregelen 

genomen om de betaalbaarheid van de huursector te 

verbeteren, door wettelijke kaders te bepalen bij de 

woningtoewijzingen (passend toewijzen). Op  

31 december 2016 bedraagt de bruto huurachterstand 

1,85% van de totale huurinkomsten en servicekosten 

(2,05% in 2015). Velison Wonen werkt doorlopend 

aan het zo laag mogelijk houden van de 

huurachterstanden. Huurders met een maand 

huurachterstand worden actief benaderd. Het 

is belangrijk om het contact laagdrempelig te 

houden. Velison Wonen kan maatwerk leveren en 

probeert in een zo vroeg mogelijk stadium van de 

huurachterstand 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 de in 2015 gehouden slepersactie voortge-

zet. Huurders met een maand huurachterstand wordt 

verzocht om de huur per de eerste van de maand te 

voldoen. Velison Wonen biedt de mogelijkheid om 

door middel van een betalingsregeling de huurachter-

stand in te lopen. Diverse huurders hebben van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt.

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 maal per jaar een betalingsregeling te treffen. De 

huurachterstand dient vervolgens in maximaal zes 

termijnen te worden voldaan. Eind 2016 waren er 156 

lopende betalingsregelingen (183 in 2015).

Voorkomen van huisuitzettingen

Om huisuitzettingen te voorkomen gaat Velison 

Wonen bij huurders met een huurachterstand van 

twee maanden op huisbezoek. In 2016 zijn 68 huisbe-

zoeken afgelegd. De huurders worden geïnformeerd 

over de mogelijkheden om betalingsafspraken te 

maken. Als de problematiek complexer is dan ver-

wacht, dan heeft Velison Wonen de mogelijkheid 

om Socius (Maatschappelijke Dienstverlening) in te 

schakelen. De huurder kan dan deelnemen aan het 

preventieproject Voorkomen van huisuitzettingen. Om 

huisuitzetting te voorkomen is deelname aan het pre-

ventieproject niet vrijblijvend. 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. Socius 

begeleidt de huurders en bepaalt of de betalingspro-

blemen oplosbaar zijn. Is de problematiek te groot 

voor Socius dan kan de huurder doorgestuurd worden 

naar de Schuldhulpverlening. Socius is in 2016 16 maal 

ingeschakeld (in 2015 11 maal). Velison Wonen en 

de Gemeente Velsen dragen ieder voor 50% bij in de 

kosten per huurder (voor Velison Wonen € 337,50 per 

aanmelding). Als alle genomen maatregelen om de 

huisuitzetting te voorkomen niet gelukt zijn en toch 

een ontruiming moet worden aangezegd, dan is er 

nog de allerlaatste mogelijkheid om GGD Vangnet en 

Advies in te schakelen. Zij treden met de huurder in 

contact om alsnog tot een oplossing te komen.

In 2016 waren er gemiddeld 392 huishoudens met 

een huurachterstand (347 huishoudens in 2015).

Velison Wonen neemt samen met de Gemeente 

Velsen en verschillende hulpverleningsorganisaties 

deel aan het zogenaamde noodteam. Complexe 

problematiek van huurders kan daarin besproken 

worden om ontruimingen te voorkomen.

Velison Wonen heeft ook de mogelijkheid om 

ontruimingen, ondanks het niet voldoen aan de 

betalingsverplichtingen, af te zeggen. Als voorwaarde 

wordt daarbij wel beschermingsbewindvoering 

verplicht gesteld. In 2016 is dit een keer voorgekomen.

Minnelijke trajecten (MSNP) en Wet schuldsanering 

Natuurlijke Personen (WSNP)

Huurders met complexe betalingsproblemen kunnen 

in aanmerking komen voor een minnelijk traject of 

wettelijke schuldhulpverlening. Zij kunnen door Socius 

doorgestuurd worden naar Schuldhulpverlening, maar 

kunnen ook zelf Schuldhulpverlening benaderen. Om 

gebruik te mogen maken van de WSNP moet er een 

gerechtelijke uitspraak zijn. Voordat deze uitspraak er 

is, bestaat de mogelijkheid om een minnelijk traject te 

volgen. De te volgen stappen zijn nagenoeg identiek 

aan de te nemen stappen voor de WSNP, voor een 

minnelijke regeling is alleen geen gerechtelijke uit-

spraak nodig. Een rechter zal doorgaans vragen of er 

in eerste instantie een minnelijke regeling is getroffen, 

voordat hij bepaalt of de huurder kan deelnemen aan 

de WSNP.

De Gemeente Velsen heeft voor de schuldhulpverle- 

ning een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 

PLANgroep. PLANgroep beoordeelt of een huurder in 

aanmerking komt voor een minnelijke regeling. Alle 

schuldeisers moeten akkoord gaan met het betalings- 

voorstel van PLANgroep, anders kan de regeling 

geen doorgang vinden. In 2016 maakten 16 huurders 

gebruik van het minnelijke traject (13 in 2015) en  

25 huurders van de WSNP (32 in 2015).

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 2016 zijn drie woningen 

ontruimd (tien in 2015), alle woningen op basis van 

huurachterstand.

De incassokosten bij ontruimingen zijn aanzienlijk, in 

totaal is er voor een bedrag aan € 25.715 aan kosten 

uitgegeven. Velison Wonen tracht de kosten te verha-

len 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 2016). Deze woningen 

behoren tot het zogenaamde DAEB- of sociale 

huursegment. Om in aanmerking te komen voor deze 

woningen geldt een maximaal gezamenlijk huurinko-

men van € 35.739 per huishouden. In 2016 zijn er 204 

woningen verhuurd onder de huurtoeslaggrens.

Niet-DAEB bezit

Woningen met een huurprijs hoger dan € 710,68 

(peiljaar 2016) behoren tot het niet-DAEB of gelibe-

raliseerde huursegment. Bij toewijzing wordt geen 

huisvestingvergunning afgegeven. In 2016 zijn er 

twaalf woningen verhuurd met een geliberaliseerd 

huurcontract.

Woondoelgroepen

Senioren 65+

Velison Wonen heeft een aantal woningen specifiek 

gelabeld voor 65+ en/of zorgwoningen. In 2016 zijn 

15 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 com- 

plexen met grote eengezinswoningen worden daarom 

dan ook met voorrang aan gezinnen toegewezen. 

In 2016 zijn 32 woningen met dit label aangeboden 

en verhuurd. De wat kleinere eengezinswoningen 

worden met een 2+ label verhuurd. In 2016 zijn er 21 

woningen met dit label verhuurd. 

Jongeren en starters tot 23 jaar

Velison Wonen probeert voor jongeren het toe-

treden 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 huurtoeslag. In 2016 zijn vier 

woningen met dit label aangeboden.

Statushouders

In 2016 heeft Velison Wonen 23 statushouders kunnen 

huisvesten. De taakstelling voor 2016 van Velison 

Wonen lag op 60. Een knelpunt bij de realisatie was 

dat de statushouders op de bemiddelingslijst vaak 

eenpersoonshuishoudens waren die een kleine 

woning onder de eerste aftoppingsgrens zochten. 

Velison Wonen heeft daar beperkt geschikt bezit voor. 

Ook het oog blijven houden voor een goede spreiding 

van de diverse doelgroepen waaronder statushouders 
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beperkte het aantal geschikte woningen. Met de 

ontwikkelingen van kleine tijdelijke opvang locaties 

voor statushouders aan de Torricellistraat en 

Venusstraat in IJmuiden, de Platbodem in Velserbroek 

en Dobbiuslaan in Santpoort zal Velison Wonen aan de 

nog te realiseren taakstelling inclusief de taakstelling 

van 2017 moeten kunnen voldoen.

Verkoop
Verkoopresultaat 

De verkoopdoelstelling voor 2016 was bepaald op tien 

woningen. Het verkoopresultaat in 2016 bedraagt zes 

woningen die reeds verkocht en overgedragen zijn. 

Eén woning die verkocht is wordt in 2017 overge-

dragen en twee woningen zijn in voorbereiding voor 

verkoop. 

Naast de verkopen uit het bestaande bezit, zijn vijf 

voormalige Koopgarantwoningen teruggekocht en 

vervolgens in de vrije sector verkocht. Daarnaast zijn 

twee woningen teruggekocht die in 2017 aan Velison 

Wonen worden geleverd. 

Aantal verkochte woningen:

11

Reguliere verkoop

In 2016 zijn vijf mutatiewoningen verkocht. Van deze 

woningen zijn er vier in 2016 geleverd. In de Witte 

Toren is één woning verkocht in 2016 die in 2017 

wordt geleverd aan de koper. Er zijn in 2016 twee 

woningen aan zittende huurders verkocht. 

Verkoop onder voorwaarden

In 2016 is het aantal terugkoopaanvragen ten opzichte 

van 2015 sterk toegenomen. Eind 2016 zijn in totaal 

14 terugkoopaanvragen ontvangen, tien woningen 

hiervan zijn reeds overgedragen bij de notaris, twee 

woningen moeten nog aan Velison Wonen geleverd 

worden en van twee woningen is de terugkoop in 

voorbereiding. Er zijn geen terugkoopaanvragen ont-

vangen die na een aanbieding weer zijn ingetrokken. 

Van de tien geleverde woningen aan Velison Wonen, 

zijn drie woningen verkocht op de vrije markt, zes 

woningen in 2016 verhuurd en een woning zal in 2017 

verhuurd worden. 

Verkoopportefeuille

Eind 2016 zijn er nog 84 woningen beschikbaar voor 

verkoop: 80 in Velsen-Noord en vier in Velserbroek. 

Voor de Koopgarantwoningen ontving Velison 

Wonen in 2016 een flink aantal terugkoopaanvra-

gen. Daniëlle Metten denkt dat dit komt omdat de 

markt aantrekt nu de crisis op  

zijn retour is en door een veran- 

derende bestedingskracht van  

de koper. Hierdoor is het voor  

meer mensen financieel moge- 

lijk om een andere woonruimte  

te gaan zoeken. De terug- 

gekochte woningen gaan soms  

weer in de verhuur en soms in  

de vrije verkoop.

Velison Wonen staat dicht bij haar huurders, 

bewoners en partners en wil op het terrein 

van wonen optimaal presteren. Velison 

Wonen werkt daarbij samen met haar 

stakeholders en laat haar dienstverlening het 

hele jaar toetsen door het KWH.

Leefbaarheid
Leefbaarheid en het daarmee samenhangende 

woongenot is een belangrijk thema voor Velison 

Wonen. Leefbaarheidsbeleving is afhankelijk van 

verschillende factoren zoals:

 • de aanwezigheid van voldoende voorzieningen;

 • (sociale) veiligheid; 

 • omgevingskwaliteit als bodemverontreiniging, 

luchtkwaliteit en geluidsoverlast;

 • de kwaliteit van de openbare ruimte; 

 • sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en 

kwaliteit van buurtcontacten en vormen van 

burenhulp;

 • de mate waarin de overheid de door haar 

gestelde regels op het gebied van leefbaarheid 

wel of niet handhaaft;

In vrijwel alle kernen van Velsen zijn wijkteams 

actief, waarvan ook Velison Wonen deel uitmaakt. 

De wijkteams bespreken gerezen problematiek 

op het terrein van veiligheid en overlast en neemt 

initiatieven om wensen van bewoners te realiseren 

en klachten te reduceren.  

Daniëlle Metten geeft aan dat  

het aantal klachten met betrek- 

king tot overlast sterk is toe- 

genomen, mede doordat de  

wijken gemêleerder zijn gewor- 

den. En mensen zijn ook  

minder geneigd met elkaar in  

gesprek te gaan, verlangen  

eerder van de corporatie dat zij  

het oplost.

Samenwerken in de wijk

Velison Wonen richt zich conform de kaders van de 

Woningwet met name op de kernwaarden schoon, 

heel, veilig en sociaal in de wijken van Velsen. De 

inspanningen worden gecoördineerd vanuit de 

zogenaamde wijkteams. In deze wijkteams worden 

de diverse aspecten van leefbaarheid met de profes-

sionals, de gemeente Velsen, Stichting Welzijn Velsen, 

Politie Velsen, het Wijkplatform en de woningcorpora-

ties, die actief zijn in de wijk besproken. 

Velserbroek 

In 2016 is het wijkteam Velserbroek bijeengekomen 

om verschillende onderwerpen te bespreken, zoals: 

 • overlast van hangjongeren; 

 • aandacht voor veiligheid in en om de woningen 

met het project ‘Belevenissen in uw wijk’; 

 • participatie bevorderen door het actief bezoeken 

van onze bewoners met de Wijkmobiel. 

4 

Voor en met  
bewoners
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Velsen-Noord 

In 2016 is in het wijkteam Velsen-Noord onder meer 

gesproken over: 

 • communicatie met bewoners; 

 • inzet Sociaal Wijkteam; 

 • zwerfvuil en het project ‘Samen voor een schone 

wijk’.

Zee- en Duinwijk

In 2016 was er in het wijkteam Zee- en Duinwijk aan-

dacht voor: 

 • overlast van hangjongeren; 

 • zorg over toename overlast van bewoners met 

een verleden; 

 • opknappen trapveldje en het Project ‘Gezond en 

wel in Zee- en Duinwijk’;

 • veiligheidsbevordering met project Horen, Zien 

en Melden.

IJmuiden-Noord en -Zuid

In 2016 kwamen in het wijkteam IJmuiden-Noord en 

-Zuid de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • verkeersoverlast in 30 kilometer-gebieden.

 • participatie bevorderen door het actief bezoeken 

van bewoners met de Wijkmobiel. 

Santpoort-Noord

In 2016 zijn hier geen activiteiten geweest waarbij 

Velison Wonen betrokken was. 

Overlast

In 2016 heeft Velison Wonen 160 overlastmeldingen in 

behandeling genomen. Er zijn diverse soorten over-

last: geluidsoverlast, agressie en burenruzies en over-

last die veroorzaakt wordt vanuit sociale problematiek.

Aard klacht Locatie Aantal

Omgeving/vervuiling
IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek

24
5
2

Sociaal
IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek

2
3
1

Geluidsoverlast
IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek

23
21
11

Agressie/burenruzie
IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek

26
16
11

Tuin
IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek

6
3
2

Drugs / Alcohol
IJmuiden
Velsen-Noord

2
2

Totaal 160

Bij de behandeling van overlastzaken wordt goed 

samengewerkt met derden zoals politie en maat-

schappelijke hulpverlening. Ten opzichte van 2015 is 

het aantal overlastmeldingen met 70% gestegen.

Buurtbemiddeling

Velison Wonen heeft in 2016 opnieuw Buurtbemid-

deling ingezet om overlastzaken en burenruzies op te 

lossen. In 2016 zijn zeven 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 2016 51% van de 

zaken opgelost.

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, wijk of complex. Vaak 

gaat het om tuinonderhoud, het onderhouden van 

speeltoestellen en achterpadverlichting.

€ 72.708 

In 2016 heeft Velison Wonen € 72.708 uitgegeven aan:

 • het onderhouden en opknappen van tuinen en 

plantsoenen op ecologisch verantwoorde wijze;

 • het herstellen of aanbrengen van poortverlich-

tingen bij achterpaden;

 • het onderhouden en controleren op veiligheid 

van speeltoestellen;

 • het opruimen en schoonmaken van gemeen-

schappelijke terreinen;

 • het herstellen en aanbrengen van bestrating.

Betrekken van bewoners bij beleid 
en beheer

Huurdersraad

Velison Wonen heeft regelmatig overleg met de  

Huurdersraad, één van haar belangrijkste stakeholders. 

De Huurdersraad behartigt de belangen van de 

huurders van Velison Wonen en denkt mee en 

adviseert over een breed scala aan onderwerpen. In 

een samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge 

afspraken, rechten en plichten vastgelegd. Velison 

Wonen vindt het belangrijk om de mening en 

zienswijze van de Huurdersraad mee te nemen bij het 

aanpassen en ontwikkelen van beleid. 

Er heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg tussen 

de Manager Wonen en de Huurdersraad plaatsgevon-

den. Daarnaast heeft de Huurdersraad een overleg 

gehad met de Raad van Commissarissen en met het 

managementteam en de directie. 

In 2016 stonden het huurbeleid, het hennepconve-

nant, de nieuwe Woningwet, de woningmarktregio’s, 

statushouders, scheiding van Daeb en niet-Daeb bezit 

en de prestatieafspraken op de agenda. 

Velison Wonen heeft de Huurdersraad een aantal 

keer om advies gevraagd over voorgenomen beleid, 

uitbreiding van bestaande bouw en een aan te kopen 

pand; alle keren is positief geadviseerd. Velison Wonen 

heeft aanvullende vragen van de Huurdersraad beant-

woord en eventuele input van de Huurdersraad in het 

beleid verwerkt. 

De Huurdersraad krijgt een jaarlijks budget om haar 

werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. In 2016 

is de raad binnen het beschikbaar gestelde budget 

gebleven. 

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is belangrijk als spreekbuis 

voor het complex dat zij vertegenwoordigt. De 

commissie kan aangeven welke problemen er in de 

buurt spelen en/of welke ideeën er leven om de buurt 

leefbaarder te maken. Velison Wonen kan op haar 

beurt knelpunten signaleren en deze in samenspraak 

met de bewonerscommissie proberen op te lossen. 

In 2016 zijn er met name contacten geweest met 

bewonerscommissies in Velsen-Noord en Velserbroek, 

omdat hier in 2016 groot en planmatig onderhoud is 

uitgevoerd. 

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.

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 aangeboden 

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 biedt haar huurders van 85 jaar 

en ouder (leeftijd hoofdbewoner) een gratis 

seniorencheck aan. 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 in Velsen, maakt Velison Wonen 

het huurders van 65 jaar en ouder jaarlijks mogelijk 

zich gratis te abonneren op de WonenPlus dienst-

verlening. WonenPlus biedt diverse diensten om het 

langer thuis wonen mogelijk te maken en sociaal 

isolement te voorkomen.

Velison Wonen voert, aldus Daniëlle Metten, op 

regelmatige basis overleg met haar huurders en de 

gemeente. Samen met de huurders in de Huurders-

raad zijn op ambtelijk niveau de prestatieafspraken 

in concept opgesteld. Dit was voor de huurders 

nieuw terrein, wat inhoudelijk en qua tijd een grote 

extra inspanning van ze vergde, maar het resultaat 

is er naar, want er zijn inmiddels kader- en jaaraf-

spraken. 

Er zijn ook allerlei mogelijkheden voor individuele 

contacten. Maar het is niet altijd even makkelijk om 

huurders tot participatie te prikkelen. Bewoners-

commissies zijn vaak slapend en alleen actief bij 

projecten in het kader van duurzaamheid of kleine 

renovatie. 

Met collega-corporaties wordt overlegd met de 

corporaties in IJmond en Zuid-Kennemerland, maar 

inmiddels is ook merkbaar dat Velison Wonen deel 

uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam MRA. 

Er komt een gezamenlijke  

woonwensenonderzoek en op  

termijn mogelijk ook een MRA- 

breed woonruimteverdeel- 

systeem. De overloop uit  

Amsterdam en Haarlem is in  

de gemeente Velsen al wel  

voelbaar, met name in Velser- 

broek en dan vooral op de  

koopmarkt. 
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Kwaliteit in dienstverlening: Als Velison Wonen zijn 

we voor onze huurders toegankelijk en zorgen we 

ervoor dat (potentiële) huurders en woningzoekenden 

snel geholpen worden. We zijn: 

 • Proactief: We zijn ondernemend en tonen  

verantwoordelijkheid in het leveren van 

een optimale dienstverlening aan huurders, 

partners en collega’s. 

 • Resultaatgericht: Zonder onze financiële  

continuïteit uit het oog te verliezen gaan we 

voor het beste resultaat, dit doen we door juist 

de extra stap te zetten die nodig is. 

 • Samenwerken: Samen met onze partners en 

collega’s vraagstukken oppakken die vraag-

stukken op het van wonen, zorg en welzijn 

verbindt. 

Velison Wonen hecht veel waarde aan de mening van 

de mening van de huurders inzake de kwaliteit van 

de dienstverlening. Met het KWH-huurlabel wordt 

de kwaliteit van de dienstverlening van de corporatie 

onderzocht en transparant gemaakt. De corporatie 

wordt getoetst op zeven onderdelen:

 • contact;

 • woning zoeken;

 • nieuwe woning;

 • huur opzeggen;

 • reparaties;

 • onderhoud;

 • uiten ontevredenheid.

De dienstverlening wordt gedurende het gehele jaar 

onderzocht en beoordeeld. De resultaten zijn met 

andere corporaties onderling vergelijkbaar. In 2016 

heeft Velison Wonen het KWH-huurlabel weer weten 

te behalen. 

KWH-Huurlabel
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Landelijk 

Huurcommissie

In 2016 zijn geen kwesties voorgelegd aan de Huur-

commissie. 

Regionale Geschillencommissie  

In 2016 zijn geen zaken voorgelegd aan de Regionale 

Geschillencommissie. 

Duurzaamheid
Bewonersgedrag

Folder energie besparen

Ter bevordering van gedragsverandering is een  

informatiefolder opgesteld. Doel van de folder is 

bewoners en nieuwe huurders te informeren over 

energiebesparing. 

Betaalbaarheidsmeter

Bij het intakegesprek met een kandidaat-huurder 

neemt de woonconsulent de tijd om samen de woon-

lasten, en daarmee de geschiktheid van een woning 

en bewustwording over woonlasten, te bekijken. De 

tool die Velison Wonen daarvoor gebruikt is de betaal-

baarheidsmeter. 

Het in stand houden van een goede tech-

nische en woontechnische kwaliteit is een 

van de speerpunten van beleid van Velison 

Wonen. Het hebben van goed onderhou-

den woningen is een van de belangrijkste 

factoren die een rol spelen in een optimaal 

toekomstbestendige woningportefeuille. 

Daarvoor investeert Velison Wonen continu 

in het onderhoud en de verbetering van haar 

woningvoorraad. Het gaat daarbij om de effi-

ciënte inzet van zowel financiën als kennis 

en expertise. In 2016 is de aandacht vooral 

uitgegaan naar energetische verbetering en 

naar verbetering van de binnenzijde van het 

oudere gedeelte van ons bezit.

Algemeen

“Ook voor de afdeling Vastgoed bracht de invoering 

van de nieuwe Woningwet extra werkzaamheden 

met zich mee,” vertelt manager Huub Ostendorf. 

Systemen en werkprocessen 

werden in 2016 in gereedheid 

gebracht voor de binnenkort 

door te voeren scheiding 

tussen DAEB en niet-DAEB 

activiteiten. Het was het jaar 

waarin de afdeling tot een 

stabiel geheel werd gesmeed 

en het collectieve geheugen 

werd hersteld.

Uitgaven aan onderhoud:

€ 5,71 miljoen
In 2016 is in totaal ruim € 5,71 miljoen aan planmatig 

en dagelijks onderhoud besteed. Daarnaast is ruim  

€ 1 miljoen geïnvesteerd in de verbetering van de  

binnenzijde van woningen ouder dan 60 jaar.

Ten opzichte van de begroting werd meer uitgegeven 

aan planmatig onderhoud en iets minder aan dagelijks 

onderhoud. Oorzaak was vooral het, volgens nu vast-

gestelde kaders, op peil brengen van de kwaliteit van 

badkamer, keuken en toiletten op basis van planmatig 

onderhoud per adres. Dit leidde tot minder kosten per 

reparatieverzoek.

 

In het eerste half jaar van 2016 is de conditiemeting 

volgens de NEN 2767 voor het gehele bezit geactu-

aliseerd. Op basis hiervan is vroegtijdig een jaar- en 

meerjarenbegroting 2017 opgesteld. Er bestaat nu 

een helder beeld van de technische kwaliteit van de 

buitenzijde van het bezit. Op een uitzondering na kent 

het bezit een conditiescore van 3 (redelijk) of beter. 

Uit analyse van de dagelijks onderhoudsdata blijkt dat 

de kwaliteit van de binnenzijde van de woningen  

ouder dan 60 jaar zeer matig is. Hiervoor is een 

complexstrategie opgesteld om vanaf drie jaar voor 

een energetische aanpak van een complex ook de 

binnenzijde bij mutatie te verbeteren. In 2016 zijn op 

deze wijze 61 woningen verbeterd.

5
De kwaliteit van onze 
woningen en beheer 

7,5
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“In de meerjarenonderhoudsbegroting,” zo legt 

Huub Ostendorf uit, “is het onderhoud aan de  

buitenkant van de woningen van Velison Wonen 

voorzien. Maar een gedeelte van het bezit is al wat 

ouder, en vergt ook aan de binnenkant herstel. Dit 

zal bij mutatie van een woning worden aangepakt.

De uitgaven aan onderhoud lopen op totaalniveau in 

de pas. Door het onvoorziene 

onderhoud aan de binnenkant 

van het aantal woningen, 

is de begroting voor het 

planmatig onderhoud per 

adres overschreden. Op basis 

van het geprognotiseerd 

aantal mutaties is nu voor het 

onderhoud aan de binnenkant 

een programma opgesteld.”

Duurzaamheid:

Deel bezit met energielabel A, B, C: 

66,4 %

ABC
66,4%

Aan het thema duurzaamheid is invulling gegeven met 

de uitvoering van het energetisch verbeteren van de 

woningen aan de Melklaan naar label A en het starten 

van de voorbereiding van de energetische verbetering 

van het complex Geelvinkstraat e.o..

De gemiddelde energie index is hierdoor in 2016 

gezakt van 1.69 naar 1,61 waardoor het bezit gemiddeld  

label C heeft. Door het uitvoeren van het energetische 

verbeterjarenplan (dat doorloopt tot 2026) haalt 

Velison Wonen gemiddeld label B in 2020.

De sanering van aanwezig asbest loopt iets voor 

op schema door de projectmatige verwijdering van 

asbestriolering in een aantal complexen.

In het in 2016 geactualiseerde programma van eisen 

is uitdrukkelijk de toepassing van FSC-hout en LED 

lampen opgenomen.

Onderhoudsstaat van het bezit 

In 2016 zijn er extra conditiemetingen verricht, hier-

door kan in 2017 worden gestart met een controle-

cyclus conditiemetingen. Vanaf 2017 wordt elk jaar 

een derde van het bezit gemeten en getoetst aan de 

gewenste conditiescore. 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 even-

tuele algemene ruimtes van een complex geïnspec-

teerd. Alle overige zaken worden niet meegenomen. 

De gegevens worden gesplitst naar DAEB en niet-DAB 

bezit. De energetische conditie wordt door middel van 

EPA-inspecties geïnventariseerd en vastgelegd in een 

speciale database.

In het complex Melklaan zijn 120 woningen ver-

duurzaamd, wat geresulteerd heeft in een A-label. 

Huub Ostendorf vindt het een nuttige bijkomstigheid 

dat door het verduurzamen van het bezit ook een 

bijdrage wordt geleverd aan het reduceren van de 

CO2-uitstoot. De voornemens van Velison Wonen 

zullen ertoe leiden dat het gehele bezit in 2020 een 

B-label heeft, ofwel een Energie Index van tussen de 

1.21 en 1.4. Dit is in overeenstemming met sector-

breed gemaakte afspraken, die door Velison Wonen 

worden onderschreven.

Planmatig onderhoud 

Velison Wonen heeft in 2016 € 2,6 miljoen geïnvesteerd  

in planmatig onderhoud. De uitgaven bestonden uit 

€ 2,2 miljoen voor planmatig onderhoud en € 0,4 

miljoen voor het vervangen van 226 cv-ketels.

Op hoofdlijnen zijn de volgende onderhoudswerk-

zaamheden uitgevoerd:

Complex Naam Activiteit

101 Heuvelwijk I Schilderwerkzaamheden

106 Casembroodstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

108 De Ruyterstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

201 Vechtstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

202 Rijnstraat Schilderwerkzaamheden

401 Orionweg Vernieuwen portieken

406 Duinwijk II Vervangen achterpad

514 Stratingsplantsoen Schilderwerkzaamheden

806 Carrie Pothuisstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

807 Mathilde Wibautstraat e.o. Schilderwerkzaamheden

821 Joke Smitkade Schilderwerkzaamheden

818 Langemaad e.o.
Dak- en schilderwerkzaamheden en vervangen voor-
deuren

Vervangen kozijnen woningen A. le Nôtrelaan in 

Velserbroek (complex 811 t/m 814)

Hoewel de kozijnen voor het oog nog prima in de  

verf zaten, bleek uit onderzoek dat er sprake was van  

houtrot in de uitpandige kozijnen van het woning- 

gebouw aan de A. le Nôtrelaan in Velserbroek. Omdat 

herstellen niet meer mogelijk was, besloot Velison  

Wonen de kozijnen te vervangen. Nadat de bewoners  

uitgebreid zijn geïnformeerd, is de aannemer in mei 

begonnen met het vernieuwen van de kozijnen. Door 

een slimme planning had de aannemer maar vijf 

dagen per woning nodig. De werkzaamheden zijn in 

oktober afgerond.

Planmatig onderhoud per adres

Een deel van het planmatig onderhoud wordt niet 

projectmatig uitgevoerd maar op woning niveau, als 

geconstateerd wordt dat het betreffende onderdeel 

(binnen de woning) niet meer aan de vastgestelde 

kwaliteitscriteria voldoet. Het moment van constate-

ring is vaak bij mutatie maar kan ook aan de orde zijn 

bij een reparatieverzoek. Het gaat voor het grootste 

deel om het vervangen van keuken en badkamer in 

woningen die 25 jaar of ouder zijn. In 2016 is hieraan 

ruim € 1,16 miljoen uitgegeven.

Dagelijks onderhoud 

Dagelijks onderhoud valt uiteen in reparatieonderhoud 

en mutatieonderhoud.

Reparatieonderhoud

Reparatieonderhoud is het, na melding door een 

huurder, 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 huurders om tijdens de openingstijden de 

verzoeken telefonisch door te geven. Hierbij krijgen 

de huurders een technisch administratief medewerker 

aan de telefoon. Die bepaalt vervolgens of het repartie- 

verzoek door een van de eigen vaklieden kan worden 

opgelost of door een van de vaste aannemers die 

reparaties voor Velison Wonen uitvoeren. Als de oorzaak  

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.
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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 herhaaldelijk 

wordt gemeld, dan wordt bekeken of er sprake is 

van een structureel probleem in dat complex. Is dat 

het geval dan wordt het gebrek vanuit het planmatig 

onderhoud hersteld.

Reparatieverzoeken:

Kosten reparatieverzoeken € 810.385

Gemiddelde kosten per reparatieverzoek € 177

Aantal reparatieverzoeken per VHE*:  1,21

4559

* Een getal van rond 1 is gebruikelijk

De kosten per reparatieverzoek zijn ten opzichte van 

de begroting en de realisatie van 2015 gedaald door-

dat structureel aandacht is besteed aan de binnenzijde 

van de woning. Het aantal reparatieverzoeken is als 

totaal echter toegenomen. Deze toename is veroor-

zaakt door de complexen die nu op de nominatie 

staan om verbeterd te worden. De reparatieverzoeken 

betreffen dan vooral het sanitair, de afvoerinstallaties 

en het hang- en sluitwerk.

Serviceabonnement

Voor diverse kleine onderhoudswerkzaamheden en 

reparaties die een huurder zelf moet uitvoeren, biedt 

Velison Wonen als extra service het serviceabonne-

ment 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 

huurdersonderhoud. Eind 2015 maakten 1852 huur-

ders gebruik van deze extra service. In 2016 is het aan-

tal deelnemers toegenomen: 1956 huurders maakten 

per 31 december gebruik van het serviceabonnement 

van Velison Wonen. Er werden in dit kader 773 repara-

tieverzoeken gedaan.

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 aange-

pakt en eventueel een cv-installatie wordt aangelegd 

of vervangen. Deze vervangingen komen voor bij 

complexen ouder dan 25 jaar. De kosten die met deze 

vervangingen gemoeid zijn worden bij het planmatig 

onderhoud verantwoord.

Mutaties 2016 2015

Kosten mutatieonderhoud € 273.858 € 393.358

Aantal mutaties 169 235

Gemiddelde kosten per 
mutatie

€ 1620 € 1.673

De kosten van het mutatieonderhoud zijn lager dan  

begroot en zijn ook lager dan in 2015. Ook de aantallen 

mutaties lijken lager. Reden hiervoor is dat in 2016, op 

het moment van mutatie, 61 woningen van een nieuw 

binnen pakket voorzien zijn in aanloop naar of tijdens 

de energetische verbetering van het betreffende 

complex. Door de maatregelen die genomen zijn en 

gaan worden wordt de levensduur van het complex 

verlengd en worden deze kosten onder investeringen 

verantwoord.

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 2016 

gepresenteerd.

Klanttevredenheid
Afspraak binnen een 

dag gemaakt
Werkplek netjes 

achtergelaten
Tevredenheid over 

de reparatie

ja nee ja nee ja nee

Totaal 97% 3% 95% 5% 99% 1%

Eigen dienst 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Derden 96% 4% 91% 9% 98% 2%

In 2016 was de response 9%. In totaal zijn er 419 

ingevulde enquêtes retour gekomen. De uitkomsten 

kunnen samen met die van 2015 als representatief 

worden beschouwd en hebben als input gediend voor 

de evaluatie van het leveranciersmanagement samen 

met de contractanten.

Leveranciersmanagement 
Met de vijf grootste leveranciers voor vooral het 

reparatie- en mutatieonderhoud zijn er raamovereen- 

komsten in het kader van leveranciersmanagement 

afgesloten. Hierin zijn de verwachtingen over de te 

verrichten prestaties duidelijk en meetbaar verwoord. 

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 o.a.: responstijd, klanttevredenheid, 

vakkundigheid en prijzen.

In het vierde kwartaal van 2016 hebben evaluaties 

met de leveranciers plaatsgevonden. De ervaringen bij 

zowel Velison Wonen als de leveranciers zijn over het 

algemeen positief en leidden tot inzichten die verbe-

teringen mogelijk maken. Begin 2017 zullen nieuwe 

contracten afgesloten worden waarbij de onderaan-

nemers geen directe contractpartners meer zullen 

zijn, maar in het kader van ketensamenwerking bij de 

hoofdaannemers ondergebracht worden. Daarnaast 

zal er in plaats van twee prijzenboeken er nog slechts 

een gehanteerd worden. Hierdoor kan er een nog 

efficiëntere procesgang ontstaan.

Contractonderhoud 
Contractonderhoud is onderhoud waarvan de kosten 

als servicekosten aan huurders in rekening worden 

gebracht, evenals onderhoud waarvan de kosten ten 

laste komen van Velison Wonen.

Dit type onderhoud kent een terugkerend patroon van 

dezelfde werkzaamheden.

Onder de eerste categorie vallen:

 • onderhoud Cv-installaties;

 • schoonmaken ramen en trappenhuizen.

De belangrijkste vormen van onderhoud die in de 

tweede categorie vallen zijn:

 • onderhoud automatische deuren;

 • onderhoud hydrofoorpomp;

 • onderhoud drainagesysteem.

In 2016 is € 470.813 aan kosten gemaakt voor 

contractonderhoud. Daarmee zijn de kosten in lijn 

met de in de begroting opgenomen € 478.000. De 

onderschrijding is ontstaan doordat de gemaakte 

kosten voor reparatie of vervanging van onderdelen 

aan automatische deuren, is vergoed op basis van 

de WMO. Daarnaast zijn er kosten met betrekking 

tot een spreekluisterverbinding rechtstreeks in de 

servicekosten doorberekend; deze waren abusievelijk 

bij contractkosten begroot.

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 beleid op gemaakt met als doel het voorkomen 
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dat bewoners en (in- en externe) medewerkers 

blootgesteld worden aan losse en loskomende 

asbestvezels. Er is vastgelegd hoe met verschillende 

situaties rond de aanwezigheid van asbest om te 

gaan waarbij de wetgeving uiteraard in acht genomen 

wordt.

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 huisvesting nodig is en welke vergoedingen 

daarmee gemoeid zijn. Tijdens mutatieonderhoud 

wordt (als er geen recente inventarisatie beschikbaar 

is) altijd een nieuwe asbestinventarisatie uitgevoerd. 

Indien nodig worden asbestbronnen gesaneerd. Om 

asbestsaneringen goed te kunnen volgen en op een 

gestructureerde manier uit te laten voeren is door de 

overheid het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) 

ingericht en verplicht gesteld. Velison Wonen werkt al 

sinds januari 2015 met het LAVS.

In 2016 is € 282.000 besteed aan asbestsaneringen en 

inventarisaties. De saneringen betroffen voornamelijk 

liggende asbest rioleringen.

Er is een inventarisatie gemaakt van woningen 

en complexen waarin zich mogelijkerwijs asbest 

bevindt. Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, dan 

vindt bij mutatie sanering plaats. Waar nodig wordt 

het asbest geïsoleerd. Soms zit er ook in leidingen 

asbest; dit vergt dan een grotere ingreep en brengt 

flankerende kosten met zich mee. Voor het ver-

wijderen van asbest is een post opgenomen in de 

begroting. 

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 

trap of bedliften, verhoogde toiletpotten, elektrische 

oplaadpunten voor scootmobiels en in sommige 

gevallen aangepaste keukens. In 2016 is door Velison 

Wonen voor € 20.531 aan dergelijke voorzieningen 

gerealiseerd. De kosten worden achteraf door de 

gemeente vergoed. De gemeente Velsen is zich aan 

het heroriënteren op de vergoedingenstructuur. 

Dit kan in 2017 gevolgen hebben voor het beleid 

van Velison Wonen ten aanzien van dit soort 

werkzaamheden. 

Gemiddeld genomen is het bezit van Velison 

Wonen tot op hoge leeftijd levensloopbestendig, 

aldus Huub Ostendorf. Maar er zijn ook zorg- 

woningen beschikbaar voor huurders met een 

intensieve zorgvraag.

Vanaf een zekere leeftijd is het niet voor iedereen 

zonder meer mogelijk zelfstandig te blijven wonen 

in een eengezinswoning. In een aantal gevallen kan 

dan een beroep worden gedaan  

op de Wet Maatschappelijke  

Ondersteuning WMO. Vanuit  

de WMO kan de gemeente geld  

beschikbaar stellen voor de  

aanpassing van dergelijke  

woningen. Velison Wonen en  

de gemeente Velsen werken  

aan een samenwerkingsover- 

eenkomst op dit terrein.

Glasverzekering
Bij glasschade biedt de glasverzekering van Velison 

Wonen uitkomst. Als bewoners een dergelijke 

verzekering hebben, dan maakt dit onderdeel uit 

van de huurovereenkomst. De kosten ervan worden 

in de maandelijkse huur verrekend. In alle nieuwe 

huurcontracten word de glasverzekering standaard 

aangeboden en opgenomen.

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 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 koopwoningen en twee bedrijfsruimten);

 • Mercurius in IJmuiden (30 huur- en  

39 koopwoningen en een koopbedrijfsruimte);

 • De Vreede in IJmuiden (20 huur- en  

14 koopwoningen);

 • De Vrijheit in IJmuiden (46 huur- en  

36 koopwoningen);

 • 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 koop- 

woningen);

 • De Tender (2 klaslokalen).

In 2016 heeft Velison Wonen voor haar deelname in 

de VvE’s een totaal bedrag van € 181.691 voor (groot) 

onderhoud gedoteerd.

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 nieuwbouw-

woningen maakt het mogelijk om sneller een wezen-

lijke bijdrage te leveren aan een passende woning-

voorraad in Velsen. Door nieuwbouw, renovatie en 

verduurzaming wordt het woningbezit van de corpo-

ratie verjongd.

“Alle projecten die Velison Wonen aanpakt zijn,” zo 

stelt Peter van Ling, “uniek en bijzonder. Het ontwik-

kelen van de KPN-locatie is dat omdat er zo’n lange 

geschiedenis aan de start van het project vooraf 

ging. Door de samenwerking tussen betrokken 

partijen ontstaat daar nu iets moois dat het centrum 

van IJmuiden zal versterken. Oud-IJmuiden is weer 

een aansprekend deel van de gemeente geworden, 

mede door de inspanningen van Velison Wonen 

aldaar.”

Ouderen die zorg behoeven worden bediend in 

Molenweid en Hofstede, waar woningen worden 

opgetopt en een zorgomgeving wordt gecreëerd 

doordat zorgpartijen er hun intrek kunnen nemen.

Hoewel de huisvesting van statushouders een taak is 

van de gemeente, voelt Velison Wonen zich er mede 

verantwoordelijk voor.  

“De gemeente,” legt Peter van 

Ling uit, “heeft immers zelf 

geen woningen. Velison  

Wonen maakt nu vier locaties 

gereed voor de huisvesting 

van nieuwkomers. In een 

later stadium kunnen ze weer 

voor andere doelen worden 

ingezet.”

Investeringen in binnenpakketten

De kwaliteit van de binnenzijde van de woningen die 

ouder zijn dan 60 jaar is matig.

Om de kwaliteit van deze woningen zowel technisch 

als woon-technisch toekomstbestendig te maken is 

een 10 jaren plan opgesteld.

Te beginnen bij drie jaar voor de energetische verbe-

tering van deze woningen wordt bij een mutatie een 

nieuw binnenpakket aangebracht conform het vastge-

stelde programma van eisen van Velison Wonen en de 

huur aangepast volgens het huurbeleid.

Tijdens de energetische verbetering wordt ook aan 

de zittende huurder dit pakket tegen huurverhoging 

aangeboden. In 2016 zijn naar aanleiding van een 

mutatie 61 woningen van een binnen pakket voorzien. 

De totale investering bedroeg € 1,04 miljoen. 

Projecten IJmuiden

KPN-locatie

Velison Wonen is eigenaar van een ontwikkellocatie 

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

ontwikkeling van deze locatie is voor Velison Wonen 

een belangrijk speerpunt. In 2016 is het voorlopig  

ontwerp, alsmede de procedure voor de bestemmings- 

plan wijziging doorlopen. Met de gemeente Velsen is 

in het najaar van 2015 een anterieure overeenkomst 

gesloten en met de ontwikkelaars (HBB en Hoorne 

Vastgoed) een koop/realisatieovereenkomst voor de 

ontwikkeling van deze locatie. Bij het onherroepelijk 

worden van het bestemmingsplan verkoopt Velison 

Wonen de grond aan de ontwikkelaars en neemt 

turnkey 48 sociale huurwoningen af.

Het plan bestaat uit twee rechthoekige gebouwen 

op een groter bouwvlak op de begane grond met 

een supermarkt van 1.500 m2 BVO. In de gebouwen 

worden 57 woningen gerealiseerd, waarvan 48 

sociale huur en negen koopwoningen die door de 

ontwikkelaars worden verkocht.

De verwachting is dat eind 2017 of begin 2018 wordt 

gestart met de bouw. De sociale huurwoningen 

zijn geschikt voor diverse doelgroepen (waaronder 

ouderen). 46 woningen hebben een oppervlakte van 

75 m2 GBO en 2 woningen met een GBO van 65 m2. 

Daarnaast hebben alle woningen een berging en 24 

woningen een vaste parkeerplaats. De stichtings- 

kosten voor Velison Wonen bedragen circa € 7,4 

miljoen. 

Kanaalstraat 

In de Kanaalstraat in IJmuiden heeft Velison Wonen 

twee voormalige schoollokalen omgebouwd tot twee 

sociale huurwoningen. De driekamerwoningen  

bevinden zich op de begane grond. De woonkamers 

zijn gelegen aan de voorzijde van het gebouw en 

kijken uit op het Noordzeekanaal. Aan de achterzijde 

zijn de buitenruimte en een ruime berging gesitueerd. 

Begin 2017 worden de woningen opgeleverd.
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Oud-IJmuiden

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

het Noordzeekanaal en de grootse vissershaven van 

Nederland, wordt een oud bedrijventerrein getrans-

formeerd tot een mooie woonomgeving. Sinds 2009 

is de transformatie van het gebied ten noorden van 

de Oranjestraat gefaseerd in uitvoering gebracht. De 

mooie bebouwing en de kleinschaligheid maken Oud-

IJmuiden tot een zeer aantrekkelijke plek waar wonen, 

werken en recreëren straks samengaan. Het authen-

tieke Thalia theater neemt weer haar prominente plek 

midden in de nieuwe wijk, gelegen aan het Thaliaplein 

dat ruimte biedt aan buurtactiviteiten. 

De eerste delen zijn inmiddels gerealiseerd. Velison 

Wonen heeft de afgelopen jaren 153 woningen in 

vier complexen gerealiseerd en heeft daarmee een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de differentiatie van 

dit gebied door een mix aan woningen toe te voegen.

Oud-IJmuiden Dok 12B

Eind 2016 zijn acht sociale huurwoningen in Dok 12B  

aan Velison Wonen opgeleverd. Het complex bestaat 

uit zes eengezinswoningen met een tuin op het zuiden,  

één benedenwoning met tuin op het zuiden en één  

bovenwoning met balkon op het westen. Alle woningen  

hebben een eigen parkeerplaats. De gevels van de 

woningen zijn verschillend. De woningen zijn turnkey 

van BPD gekocht met inbegrip van sanitair en keuken.

De woningen zijn aangeboden in het sociale huur- 

segment onder de DAEB grens van € 710. De investering 

voor Velison Wonen bedraagt circa € 1,5 miljoen. 

Oud-IJmuiden Dok 12C De Voorspoed

Het appartementengebouw Dok 12 C, De Voorspoed, 

heeft negen verdiepingen en bestaat uit 32 woningen 

en wordt ontwikkelt door BPD. Velison Wonen 

neemt 22 appartementen inclusief parkeerplaats af 

van BPD. De woningen worden aangeboden in het 

sociale huursegment onder de DAEB grens van € 710. 

De woningen op de begane grond zijn tweekamer 

appartementen en op de verdiepingen ruime 

driekamerappartementen. Medio 2017 wordt aan de 

bouw van het complex begonnen. De investering voor 

Velison Wonen bedraagt circa € 3,9 miljoen.

Stadspark

Velison Wonen is voornemens 60 kleine appartemen- 

ten in de groene zone nabij het centrum van IJmuiden 

turnkey af te nemen. Daarmee wordt specifiek ingezet 

op het vervullen van de woonbehoeften van jongeren 

en studenten: kleine betaalbare sociale huurwoningen 

met een huurprijs van ongeveer € 400. De bouw van 

het appartementencomplex begint medio 2017. De 

investering voor Velison Wonen bedraagt circa € 6,1 

miljoen.

Projecten Velsen-Noord

Verduurzaming complex Melklaan e.o.

Duurzaamheid is voor Velison Wonen een belangrijk 

thema gelet op de betaalbaarheid, de lagere energie- 

lasten voor onze huurders maar ook vanwege de 

noodzakelijke CO2 reductie voor onze planeet. In 

2016 daalde de Energie Index van ons bezit van 1.68 

naar 1.61 (1.80=label C en 1.40=label B). We zitten 

daarmee op schema om in 2020 gemiddeld label B te 

halen. 

Het eerste project dat energetisch is aangepakt zijn 

de 122 eengezinswoningen uit 1948 in de Melklaan 

e.o. in Velsen-Noord. In 2016 zijn de werkzaamheden 

uitgevoerd. De woningen zijn geïsoleerd en voorzien 

van zonnepanelen. Door deze werkzaamheden is 

een zeer hoge energie-index (voorheen energielabel 

A) voor vrijwel alle woningen 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, zijn dak, 

begane grondvloer en de spouwmuur geïsoleerd. 

In alle woningen is op de begane grond HR ++ glas 

aangebracht en de ramen kierdicht gemaakt. In de 

badkamer is het ventilatiesysteem aangepast.  

Daarnaast zijn de woningen voorzien van nieuwe 

voordeuren inclusief kozijnen. Door deze maatregelen 

is als het ware een ‘warme deken’ om de woning 

gecreëerd en daarmee zijn de stookkosten van de 

huurders verlaagd. Op de daken zijn zonnepanelen 

geplaatst.

Aan de huurders is geen huurverhoging doorberekend 

voor de energetische aanpak. Wel wordt een bijdrage 

in de servicekosten gevraagd van € 10 voor het onder-

houd van de zonnepanelen.

“In nog geen jaar tijd zijn er door Velison Wonen 

veel verbeteringen aan de woningen uitgevoerd.  

Er wordt netjes gewerkt en het is mooi geworden. 

Wij zijn tevreden!”

De samenwerking met de bewonerscommissie is 

prettig verlopen. Zij heeft een positieve invloed gehad 

op het verloop van de werkzaamheden. Bij elke 

bouwvergadering schoof de bewonerscommissie aan. 

Op deze wijze werd zij op de hoogte gehouden van 

de voortgang van het project en kwamen de reacties 

en opmerkingen van bewoners aan de orde. Na afloop 

is er onder de bewoners een enquête verspreid. Circa 

40% van de bewoners heeft gereageerd. Men is zeer 

positief over de uitgevoerde werkzaamheden en geeft 

de uitvoering een 8. 

In 2017, een jaar na het groot onderhoud, zal Velison 

Wonen de bewoners vragen wat de werkelijke 

besparing op de energielasten is ten opzichte van voor 

de realisatie. Hiermee brengen we het effect van onze 

investering op de betaalbaarheid in kaart.

Voorbereiding verduurzaming complex Geelvinck-

straat e.o.

In 2016 zijn de voorbereidingen van de verduurzaming  

van 106 woningen aan de Geelvinckstraat e.o. 

afgerond. Velison Wonen heeft de bewoners middels 

een enquête gevraagd welke klachten zij van de 

woning ondervinden. (koude/tocht/vocht). Daarnaast 

is er aan de bewoners gevraagd zich op te geven voor 

een projectcommissie. Daar hebben 6 bewoners zich 

voor aangemeld. De projectcommissie zal voor ons 

het aanspreekpunt zijn tijdens de voorbereidingen, 

realisatie en oplevering van het complex.

Het complex is in 1948 gebouwd. De woningen 

ondergaan een energielabelverbetering van gemiddeld  

energielabel E/F (energie-index 2,45) naar gemiddeld 

energielabel A. We verwachten dit complex in het 

derde kwartaal van 2017 op te leveren. Het gaat 

om een investering van circa € 4,6 miljoen. Ook 

voor deze duurzaamheidsinvestering wordt er geen 

huurverhoging doorberekend aan de huurders. 

Projecten Velserbroek

Uitbreiding complex De Hofstede

In Velserbroek is Velison Wonen eigenaar van het 

woon-zorgcomplex De Hofstede. Het complex 

bestaat uit 140 appartementen (zelfstandige wonin-

gen), gedefinieerd als begane grondwoningen en 

galerijflats. Recentelijk (2015) heeft Velison Wonen 

het in De Hofstede gelegen wijkgezondheidscen-

trum verbouwd en uitgebreid. Met deze verbouwing 

en uitbreiding zijn De Hofstede en de kern Velser-

broek voorlopig verzekerd van een goed geoutilleerd 

gezondheidscentrum. Er kan aan de bewoners zorg 

worden verleend op grond van CIZ indicatie en WLZ 

of via het WMO. De zorg wordt verleend door Zorg-

balans. 

Aangezien er een wachtlijst is voor deze woningen 

(met indicatie een wachttijd van meer dan vijf jaar 

en vanaf 75 jaar een wachtduur van acht jaar), is het 

belangrijk dit complex uit te breiden. Velison Wonen 

voegt aan de voorkant zes woningen (Koeriersterpad) 

en aan de achterkant vier woningen (Aletta Jacobs-

straat) toe. Door het complex dus met een bouwlaag 

op te toppen, kunnen er tien extra appartementen in 

de sociale huur worden gerealiseerd. 

De Molenweid

De locatie De Molenweid is een voormalige basis- 

school in Velserbroek en is door de gemeente Velsen  

aangewezen als ontwikkellocatie voor nieuwbouw- 

activiteiten. Velison Wonen heeft in samenwerking 

met Zorgbalans een visie ontwikkeld om op deze 

locatie een beschermende woonvoorziening te 

realiseren. Dit in aansluiting op het gemeentelijk 

onderzoek naar de woon- en zorgbehoeften in 

Velsen. 

Uiteindelijk heeft deze visie geleid tot het realiseren 

van in totaal 30 tweekamerappartementen. Per ver-

dieping wordt er bovendien een gemeenschappelijke 

ruimte gerealiseerd.

Velison Wonen bouwt de woonvoorziening en ver-

huurt het gebouw aan Zorgbalans. Zorgbalans wijst de 

woningen toe op basis van een indicatie.

Woonvoorziening De Molenweid zal een aanvulling 

vormen op het naastgelegen complex De Hofstede. 

De Hofstede beschikt over goede voorzieningen zoals 

een buurtcentrum, de thuiszorg en een gezondheids-

centrum. Voor bewoners uit De Hofstede die niet 

meer zelfstandig kunnen wonen, biedt De Molenweid 

de mogelijkheid om toch in de buurt te blijven wonen.

De bouw is gestart in mei 2016 en de oplevering 

is medio 2017. De investering voor Velison Wonen 

bedraagt circa € 4,8 miljoen.

Skaeve Huse

Door de gemeente Velsen is een samenwerkingsover- 

eenkomst opgesteld tussen de Gemeente, Woning- 

bedrijf Velsen en Velison Wonen. In principe zal 

Velison Wonen de realisatie verzorgen van drie 

eenheden, bestemd voor zogenaamde laatste kans 

huurders.

De onrendabele top wordt verdeeld tussen de partijen, 

waarbij de gemeente 50% voor haar rekening neemt. 

Start bouw is gepland medio 2019. De totale investe-

ring bedraagt ca. € 0,4 miljoen.

Huisvesting statushouders

Door de grote instroom van vluchtelingen in Nederland  

heeft de gemeente in 2016 Velison Wonen benaderd 

om de beschikbaarheid van een aantal locaties voor 

het huisvesten van statushouders te realiseren. Na 

overleg zijn vier locaties in de verschillende kernen 

van Velsen geschikt bevonden voor deze doelgroep. 

Locatie Torricellistraat - IJmuiden

Op verzoek van de gemeente Velsen is het voormalig 

opvanghuis voor jongeren van het RIBW eind 2016 

aangekocht voor het huisvesten van 18 alleenstaande 

asielzoekers. Het gebouw is met een gering aantal 
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aanpassingen hiervoor geschikt te maken. De ople-

vering is begin 2017. De gemeente zal de coördinatie 

van de inhuizing op zich nemen. 

Locatie Venusstraat - IJmuiden

Aan de Venusstraat in IJmuiden koopt Velison Wonen 

een oud-schoolgebouw en verbouwt deze tot 15 

zelfstandige verhuureenheden voor huisvesting van 

statushouders. 

Locatie Dobbiuslaan - Santpoort-Noord

Velison Wonen is voornemens een bestaand gebouw 

(voormalig kinderdagverblijf) tot acht zelfstandige 

woningen te verbouwen voor de huisvesting van 

statushouders. 

Locatie Platbodem - Velserbroek

Dit voormalig tijdelijke schoolgebouw wordt ver-

bouwd tot 24 onzelfstandige verhuureenheden.

De totale investeringen van de locaties Venusstraat, 

Dobbiuslaan en Platbodem zijn begroot op circa  

€ 1,6 miljoen.

Inleiding
Corporaties hebben in 2016 veel tijd en middelen 

moeten besteden aan het implementeren van de 

Woningwet: nieuwe statuten, allerhande reglementen 

en een splitsingsvoorstel vormen slechts een greep 

uit de veelheid van de regelen zaken. De instructies 

om dit tot een goed einde te brengen kwamen laat en 

lieten dikwijls ruimte voor interpretatie. Onze sector 

heeft zich ontwikkeld tot wellicht de meest regel-

dichte. We moeten voorkomen dat de afstand tussen 

de systeemwereld en de leefwereld te groot wordt.

Velison Wonen heeft zich laten visiteren door Ecorys. 

De visitatie besloeg de periode 2011 tot en met 

2015 en is begin 2016 uitgevoerd en heeft derhalve 

eveneens betrekking op de periode voorafgaand aan 

de fusie per 1 januari 2014 tussen AWV Eigen Haard 

en Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. De 

visitatiecommissie heeft geconstateerd dat Velison 

Wonen een sprong voorwaarts heeft gemaakt en dat 

er een gezonde basis is gelegd voor de toekomst. 

Onze belanghebbenden zeer tevreden over onze 

performance, openheid en aanspreekbaarheid. 

In september is er een strategiedag 2016 met de 

Raad van Commissarissen, bestuur en MT gehouden. 

Het thema was de positionering van Velison Wonen: 

een oriëntatie op toekomstige perspectief van onze 

corporatie in Velsen en in de regio, gebaseerd op 

het vermogen waarbij de ontwikkelingen van Velison 

Wonen vanuit de woningmarkt worden afgezet tegen 

het huidig aanbod en kracht van de organisatie. 

Het resultaat uit de gesprekken wordt gebruikt om 

de positionering van Velison Wonen, als onderdeel 

van de herijking van onze strategie, verder en vanuit 

meerdere invalshoeken vorm te geven. Tevens is het 

ontwerpvoorstel administratieve scheiding (DAEB / 

niet-DAEB) uitgebreid aan de orde geweest. 

Over het thema duurzaamheid is in oktober nog 

een themabijeenkomst georganiseerd tezamen met 

collega-corporatie Brederode Wonen, waarbij bestuur 

en Raad van Commissarissen van beide organisaties 

aanwezig waren.

Op 13 september is de eerste bijeenkomst van de 

woningcorporaties in de gebieden IJmond / Zuid-

Kennemerland gehouden. 

In september is gestart met het opstellen van het 

risicomanagementbeleid. Dit is het raamwerk voor 

het verankeren van risicomanagement op alle 

niveaus in de organisatie. Het risicomanagement 

wordt geborgd door activiteiten op het gebied van 

control en audit. Het risicomanagementbeleid wordt 

driejaarlijks opnieuw vastgesteld door de bestuurder 

en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Het afgelopen jaar is door bestuur, management en 

medewerkers veel werk verzet. Er is verder gebouwd 

aan het verstevigen en professionaliseren van de 

corporatie. Velison Wonen staat er goed voor en dat is 

voor de Raad een reden om eenieder die hieraan heeft 

meegewerkt van harte te bedanken. Mede namens 

collega Mariette Heemskerk, die net als ik in de loop 

van 2017 aan het eind van de tweede zittingstermijn 

is aanbeland, wil ik Velison Wonen het allerbeste 

wensen. Het is een eer om gedurende acht jaar deel te 

hebben uitgemaakt van de Raad van Commissarissen.

Namens de Raad van Commissarissen van  

Velison Wonen, 

Hans Stellingsma, voorzitter

6 

Verslag van de 
Raad van Commissarissen 



44 45

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 klokkenluiders-

regeling. Elke vorm van belangenverstrengeling wordt 

vermeden. Het bestuur en de leden van de Raad van 

Commissarissen zijn zich bewust van hun voorbeeld-

functie op het gedrag van anderen, zowel binnen als 

buiten de organisatie. De integriteitscode wordt jaar-

lijks besproken tijdens een medewerkersbijeenkomst 

en een Raad van Commissarissen-vergadering en is 

daarnaast regelmatig een onderdeel van het werk-

overleg op de afdelingen.

Velison Wonen is een stichting die wordt bestuurd 

door één bestuurder. De Raad van Commissarissen 

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 Raad van Commissarissen 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 Raad van Commissarissen blijven 

hun kennis ontwikkelen door middel van het volgen 

van trainingen en cursussen. Het Permanente Edu-

catie-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.

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 Raad van Commissarissen is vastgelegd in  

een bestuursreglement. De regels met betrekking tot  

de werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn  

vastgelegd in een reglement Raad van Commissarissen.

Legitimatie 

De Raad van Commissarissen handelt op basis van de 

bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. 

In het reglement Raad van Commissarissen staat de 

werkwijze van de raad beschreven. Hierin is ook opge-

nomen dat de raad met separate commissies werkt. 

De commissies adviseren de raad over onderwerpen 

die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de 

besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verant-

woordelijkheid voor de besluitvorming van en door de 

Raad onverlet. 

Het toezichts- en toetsingskader dat de Raad van 

Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken 

volgt, omvat de Woningwet, de Governancecode, de 

statuten, het reglement Raad van Commissarissen, 

het Bestuursreglement, de commissies, het Treasury- 

en financieringsstatuut en de integriteitscode en 

klokkenluidersregeling. 

Daarnaast zijn het ondernemingsplan, het meerjaren- 

investeringsplan, het Stragisch Vooraadbeleid het 

huurbeleid, de jaarplannen, de prestatieafspraken 

met gemeente Velsen, de (meerjaren)begroting, 

het Investeringsstatuut en het Treasury-jaarplan 

onderdelen van het toezichts- en toetsingskader. 

In juni is door de Raad zowel het toezicht- en 

toetsingskader, als de toezichtvisie vastgesteld. 

Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de 

vier jaar onder de loep genomen door middel van een 

maatschappelijke visitatie. De voorbereiding van de 

visitatie heeft plaatsgevonden in 2015 en de uitvoering 

in het eerste kwartaal van 2016. 

In juni 2016 zijn de uitkomsten van de maatschappe- 

lijke visitatie ontvangen. De visitatie betrof de periode 

2011 tot en met 2015 en is begin 2016 uitgevoerd 

door Ecorys. Deze visitatie heeft derhalve eveneens 

betrekking op de periode voorafgaande aan de 

fusie per 1 januari 2014 tussen AWV Eigen Haard en 

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave.

De Raad van Commissarissen herkent zich in het  

visitatierapport. Uit het rapport blijkt dat vooral de 

Iaatste jaren, na de fusie, een grote vooruitgang is 

geboekt.

De Raad van Commissarissen in 
advies en klankbordrol

De bestuurder en de voorzitter van de Raad van Com-

missarissen hadden in 2016 regelmatig tussentijds 

contact en ook agendaoverleg. In deze gesprekken 

vervulde de voorzitter een klankbord voor de bestuur-

der. Ook andere leden van de raad hadden tussentijds 

contact en deden tussentijds suggesties voor verbete-

ringen aan de bestuurder en directeuren. 

Raad van Commissarissen en  
stakeholders

Overleg met Huurdersraad van Velison Wonen

Het contact met de Huurdersraad van Velison Wonen 

verliep in de regel via de commissarissen die op voor-

dracht van de Huurdersraad zijn benoemd. 

Daarnaast vond er op 26 september 2016 een gesprek 

plaats tussen de Huurdersraad en de Raad van Com- 

missarissen. In dit overleg kwamen de resultaten van 

Velison Wonen en de contacten met de Huurdersraad 

aan de orde. Daarnaast is ook gesproken over de rol 

en inbreng van de huurdersorganisaties bij het maken 

van de prestatieafspraken met de gemeente Velsen.

De Raad van Commissarissen heeft veel waardering 

voor de inzet en betrokkenheid van de Huurdersraad 

en de bewonerscommissies. 

Overleg met de ondernemingsraad 

In 2016 voerde de Raad van Commissarissen eenmaal 

overleg met de ondernemingsraad. In het overleg is 

onder andere gesproken over de resultaten van de 

fusie en over de gevolgen van de Woningwet voor 

medewerkers. 

Gemeenten en overige stakeholders 

De Raad van Commissarissen liet zich in 2016 door de 

bestuurder nadrukkelijk informeren over het gevoerde 

overleg met de gemeente Velsen en overige stakeholders. 

Daarnaast hebben leden van de raad individuele con-

tacten met stakeholders bij diverse aangelegenheden. 

Toezicht op implementatie 
Woningwet

De hernieuwde Woningwet werd op 1 juli 2015 

van kracht. Met de Woningwet worden belangrijke 

hervormingen doorgevoerd, die erop gericht zijn dat 

woningcorporaties hun rol kunnen voortzetten en 

zich hierbij richten op hun kerntaak: het huisvesten 

van de doelgroep. 

Corporaties krijgen een sterkere legitimatie 

vanuit huurders en gemeenten, een sterkere 

lokale verankering en er komt meer ruimte voor 

marktpartijen op de huurmarkt. Ook is er sprake van 

een verscherping van intern en extern toezicht. 

Velison Wonen stelde ten behoeve van de 

implementatie een plan van aanpak op voor de 

implementatie van de Woningwet. De Raad liet 

zich uitgebreid informeren over het verloop van de 

implementatie en constateert dat de Woningwet en 

het bijbehorende overgangsrecht op de juiste wijze is 

ingevoerd en ook nog wordt geïmplementeerd. 

Profiel en samenstelling Raad van 
Commissarissen

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. J.M. Staatsen medio 2016 

heeft in 2015 een externe werving plaatsgevonden. De 

procedure is begeleid door het bureau Public Spirit. 

Uit de procedure zijn twee kandidaten geselecteerd 

en benoemd in 2016. Eén van de twee kandidaten is 

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 Raad van Commissarissen heeft de procedure 

samen met de Huurdersraad en de bestuurder 

doorlopen in nauw overleg en in goede harmonie. De 

Raad van Commissarissen wil hierover nadrukkelijk zijn 

waardering voor uitspreken. 

Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar 

benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. 

Het rooster van aftreden is als volgt:

J.M. Staatsen apr 2016 afgetreden

M.M.A.E. Heemskerk sept 2017
niet herbe-
noembaar

J. Stellingsma sept 2017
niet herbe-
noembaar

M.A.E. Hagen- 
Tervoort

febr 2018 
herbenoem-
baar

M.L. v.d. Steen- 
Jacquet

febr 2020 
herbenoem-
baar

E.J. de Vries juni 2020
herbenoem-
baar

Permanente educatie 

Leden van de Raad bezochten in 2016, individueel 

of gezamenlijk, bijeenkomsten van onder meer de 

Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties 
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(VTW). Door het Nederlands bureau voor risico- 

management is een training risicomanagement verzorgd.  

Leden namen daarnaast individueel deel aan een 

aantal opleidingen en masterclasses. 

Tevens volgde de raad de discussies in de landelijke 

politiek over maatregelen en ontwikkelingen ten aan- 

zien van de volkshuisvesting en woningcorporaties.

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., gebo- 

ren 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 neven- 

functies: voorzitter van de Raad  

van Commissarissen en lid van 

de auditcommissie van woningcorporatie Woon- 

compagnie; voorzitter Raad van Toezicht en lid van 

de remuneratiecommissie van zorginstelling Omring; 

voorzitter Raad van Toezicht Longfonds (voorheen 

Astmafonds); lid van de remuneratiecommissie; lid 

Raad van Toezicht zorginstelling GGMD.

Dr. M.M.A.E. Heemskerk, geboren 

16 april 1977. Lid van de Raad van 

Commissarissen, tot en met mei 

lid van de remuneratiecommissie 

en vanaf juni voorzitter van 

de remuneratiecommissie. 

Aftredend in 2017. Beroep: 

zelfstandig organisatieadviseur 

en interim manager, partner bij 

Board in Balance. Relevante nevenfunctie: lid van de 

Raad van Toezicht Stichting Kardinaal Alfrink College.

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

voorzitter van de Raad van Commissarissen en tot en 

met mei lid van de remuneratiecommissie. Afgetreden 

in 2016. Beroep: burgemeester van Voorschoten 

tot 1 september 2016, vanaf 1 september 2016 

waarnemend burgemeester van Zevenaar. Relevante 

nevenfunctie: 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 en 

lid van de remuneratiecommissie. 

Benoemd op voordracht van 

de Huurdersraad van Velison 

Wonen. Herbenoembaar in 

2018. Beroep: voorzitter Raad 

van Bestuur van zorgorganisatie 

Quarijn. 

Mw. M.L. van der Steen-Jacquet, 

geboren 17 april 1975. Lid van 

de Raad van Commissarissen 

en voorzitter van de 

auditcommissie. Benoemd op 

voordracht van de Huurdersraad 

van Velison Wonen. 

Herbenoembaar in 2020. Beroep: 

zelfstandig toezichthouder. 

Relevante nevenfunctie: lid Raad van Toezicht en lid 

van de auditcommissie van Stichting Onderwijsadvies. 

Dr. E.J. de Vries, geboren 20 

mei 1969. Lid van de Raad van 

Commissarissen en lid van 

de remuneratiecommissie. 

Herbenoembaar in 2020. Beroep: 

directeur van de Amsterdamse 

federatie van woningcorporaties. 

Relevante nevenfuncties: lid van 

het landelijk bestuur van de PvdA; 

lid van het bestuur van de Wiardi Beckman Stichting; 

lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht; lid van de kerkenraad van de 

wijkgemeente Oranjekerk binnen de protestante kerk 

Amsterdam.

De Raad van Commissarissen meent met zijn samen-

stelling 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 volkshuisvesting, bedrijfseconomie, 

fiscaliteit en organisatorische expertise. De samenstel-

ling van de Raad van Commissarissen voldoet aan de 

statutaire bepalingen en aan bovengemeld profiel.

Permanente Educatie (PE) is als verplichting voor 

bestuur en raad opgenomen in de Governance Code 

Woningcorporaties. In 2016 hebben de leden van de 

Raad van Commissarissen de volgende aantallen  

PE-punten behaald.

 
Over 
2015

Over 
2016

Minimaal 
te behalen 
punten in 
2017/2018

J. Stellingsma 75 38 5

M.M.A.E. Heemskerk 19 22 5

J.M. Staatsen geen 3

M.A.E. Hagen- 
Tervoort 

geen 10 10

M.L. v.d. Steen-
Jacquet

-- 7 7

E.J. de Vries -- 6 6

Functioneren 
Integriteit en onafhankelijkheid 

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn 

onafhankelijk, conform de criteria van de Governance- 

code. Er zijn geen financiële voordelen, persoonlijke 

leningen of financiële garanties verstrekt, anders dan 

die vallen onder het beloningsbeleid. 

Aanspreekbaarheid 

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan 

zijn aanspreekbaarheid. Eenieder was en is uitgenodigd 

zich tot de raad te wenden als daartoe aanleiding is. 

Zelfevaluatie 

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen het 

eigen functioneren en dat van de individuele leden. 

Op 1 december 2016 heeft de Raad van Commissaris-

sen van Velison Wonen een aanvang gemaakt met de 

zelfevaluatie en deze is begin 2017 afgerond.

Ter voorbereiding op de zelfevaluatie voerde de voor- 

zitter interviews met iedere commissaris afzonderlijk 

en met de bestuurder. Op basis van deze interviews 

stelde de voorzitter een agenda op en een gespreks- 

notitie met daarin zijn observaties. 

Tijdens de bijeenkomsten kwamen, naast deze 

observaties, de volgende onderwerpen aan bod: het 

bestuursmodel, het toezicht, de strategiediscussie, 

onderlinge samenwerking, integriteit, scholing en 

beloning van de raad.

De relatie met de directeur-bestuurder is open en  

professioneel. De Raad van Commissarissen is 

tevreden over het functioneren van de directeur-

bestuurder en tevens over de relatie tussen Raad van 

Commissarissen en directeur-bestuurder.

Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor de Raad van 

Commissarissen. 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 

Raad van Commissarissen en de bestuurder en in het 

eigen overleg van de Raad van Commissarissen.

Noch uit externe noch uit interne contacten is in 

2016 op enigerlei wijze iets gebleken van schending 

van de integriteitscode zoals die door de Raad van 

Commissarissen als leidraad wordt gehanteerd. De 

criteria van de Governance Code Woningcorporaties 

zijn in principe richtinggevend.

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen 

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 Raad van  
Commissarissen

De Raad van Commissarissen functioneert onder een 

reglement voor de Raad van Commissarissen dat is 

geactualiseerd bij de fusie van de beide rechtsvoor-

gangers van Velison Wonen per 1 januari 2014 en 

opnieuw geactualiseerd per 26 mei 2016.

Toezicht en werkzaamheden
Vanuit haar de statuten, het reglement en de Gover-

nance Code opgedragen taken, heeft de Raad van 

Commissarissen in het verslagjaar onder meer de 

volgende werkzaamheden verricht:

 • goedkeuring volkshuisvestingsverslag, jaarverslag 

en jaarrekening 2015;

 • goedkeuring begroting 2017 en meerjaren- 

begroting 2017 t/m 2026 beoordeling 

rapportages kwartaalinformatie en periodieke 

management informatie;

 • goedkeuring jaarplan 2017; 

 • goedkeuring Treasury jaarplan 2016; 

 • goedkeuring Bod aan de gemeente in kader van 

prestatieafspraken gemeente en corporaties;

 • goedkeuring Prestatieafspraken gemeente en 

corporaties 2017-2021; 

 • goedkeuring Bestuursreglement; 

 • goedkeuring Reglement Raad van Commissa- 

rissen; 

 • goedkeuring Toezichtvisie Raad van Commissa-

rissen;

 • goedkeuring Toezicht- en toetsingskader Velison 

Wonen; 
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 • goedkeuring Financieel Reglement; 

 • goedkeuring Prestatiecontract bestuurder 2016; 

 • goedkeuring wijziging Statuten;

 • goedkeuring Ontwerpvoorstel Administratieve 

Scheiding; 

 • goedkeuring Stelselwijziging Functionele indeling; 

 • goedkeuring complexindeling m.b.t de markt-

waarde; 

 • goedkeuring energetische verbeteringen in 

complex 509 in Velsen-Noord; 

 • toezien op opvolging aanbevelingen Manage-

mentletter accountant;

 • goedkeuring aankoop van 22 nieuwbouw- 

woningen in project Dok 12C in Oud-IJmuiden;

 • goedkeuring optopping woon-zorgcomplex De 

Hofstede; 

 • gespreksverslagen over ontwikkelingen van 

lopende projecten;

 • kennisname van bestuursbesluiten en mede- 

delingen van de bestuurder;

 • continueren zelfevaluatie Raad van Commissa-

rissen;

 • bespreking van tal van onderwerpen van strate-

gische en beleidsmatige aard met de bestuurder;

 • bespreking van de implementatie nieuwe regel-

geving Woningwet.

Vergaderingen
In 2016 hebben er zes plenaire Raad van Commissa-

rissen-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 aan- 

wezig, waarbij onder meer over het jaarverslag, 

de jaarrekening en het accountantsoordeel is 

gesproken;

 • van alle besprekingen van de Raad van  

Commissarissen met de bestuurder is een 

verslag opgesteld;

 • er heeft ook een bijeenkomst strategie plaats- 

gevonden met bestuur, managementteam, 

andere medewerkers en Huurdersraad;

 • verder hebben leden van de Raad van  

Commissarissen buiten de vergaderingen om 

over specifieke onderwerpen gesproken met de 

bestuurder;

 • leden van de Raad van Commissarissen hebben 

de jaarvergadering van het bestuur van de Huur-

dersraad en haar leden bijgewoond;

 • diverse leden van de Raad van Commissarissen 

hebben bijeenkomsten bijgewoond van 

de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW).

Remuneratie
Functioneren en beoordeling bestuurder

De remuneratiecommissie bij Velison Wonen houdt 

zich onder andere bezig met het functioneren en de 

beoordeling van de bestuurder. In dit kader zijn  

begin 2016 tussen de bestuurder en de remuneratie- 

commissie zogenoemde prestatieafspraken gemaakt. 

Deze prestatieafspraken zijn voor een deel inhoudelijk 

gericht en voor deel gericht op persoonlijke 

ontwikkeling van de bestuurder. Nadat de bestuurder 

en de remuneratiecommissie overeenstemming 

hadden bereikt over de afspraken voor 2016, zijn deze 

in de vergadering van de Raad van Commissarissen 

besproken en geaccordeerd. 

Halverwege 2016 is de voortgang op de afspraken 

door de bestuurder schriftelijk aangeleverd bij de 

commissie. 

Voor de beoordeling is eind 2016 door de bestuurder 

aangegeven op welke wijze hij invulling heeft gege-

ven aan de prestatieafspraken. Daarnaast is in de Raad 

van Commissarissen-vergadering (zonder aanwezig-

heid van de bestuurder) bij alle leden opgehaald hoe 

zij naar het functioneren van de bestuurder in 2016 

kijken. Met behulp van deze informatie is de remu-

neratiecommissie met elkaar in gesprek gegaan om 

tot een beoordeling te komen. Deze beoordeling is 

vervolgens besproken met de bestuurder. 

Belangrijk aandachtspunt voor de commissie was dat 

de beloning van de bestuurder ook in 2017 binnen de 

grenzen van de WNT zou blijven, zodat aan geldende 

wetgeving wordt voldaan. Hier wordt aan voldaan. 

Samenstelling remuneratiecommissie

De samenstelling van de remuneratiecommissie is in 

2016 gewijzigd. Door het vertrek van de heer Staatsen 

als de voorzitter uit de Raad van Commissarissen in 

verband met het aflopen van de tweede termijn, is het 

lid mevrouw Heemskerk voorzitter geworden. Omdat 

mevrouw Heemskerk in 2017 aftreedt, is in verband 

met de continuïteit besloten om twee leden van de 

Raad van Commissarissen toe te voegen aan de  

commissie, zijnde mevrouw Hagen en de heer  

De Vries. 

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 onkosten- 

vergoeding en heeft een dienstverband van 34 uur per 

week.

Jaar Totaal inkomen Belastbare vergoedingen Pensioenslasten Totaal

2016 99.191 4.364 17.868 121.423

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 2016 heeft de bestuurder van Velison Wonen het 

volgende aantal PE-punten behaald.

 Over 2015 Over 2016
Minimaal te behalen punten in 
2017/2018

P.H.M. van Ling 39 45 24

Auditcommissie 
Velison Wonen kent een auditcommissie. De voorzitter  

van deze commissie was tot 20 mei 2016 mevrouw 

Heemskerk, vanaf die datum vervulde mevrouw Van 

der Steen-Jacquet deze rol. De heer Stellingsma was 

lid van de auditcommissie. De commissie kwam met 

de directeur-bestuurder, de manager financiën en de 

controller in 2016 vier keer bijeen. 

 

De auditcommissie heeft onder meer de interne 

financiële en managementrapportages en de externe 

verslaglegging besproken, ter voorbereiding van de 

besluitvorming door de Raad van Commissarissen. 

Met de externe accountant BDO zijn de Management 

letter, de aanpak voor de interim controle en de 

opvolging van de aanbevelingen uit de Management 

letter besproken. De evaluatie van de dienstverlening  

in relatie tot de kostenopbouw van de externe 

accountant is tevens aan de orde geweest. 

 

De lopende en nieuwe vastgoedprojecten zijn in de 

auditcommissie vergaderingen besproken en een 

advies aan de Raad van Commissarissen uitgebracht 

ter voorbereiding van de besluitvorming. 

 

Verder heeft de auditcommissie aandacht besteed aan 

risicomanagement, zowel ten aanzien van de opzet 

(risicomanagement beleid) als de inbedding van het 

beleid in de processen (onder meer door het toetsen 

van het risicoparagraaf in vastgoedprojecten en de 

beoordeling van financiële risico’s in de interne finan-

ciële, de managementrapportages en in het treasury-

jaarplan). De monitoring van de operationele risico’s 

kwam aan bod bij het bespreken van het interne 

controleplan met de controller. 

 

Specifiek in 2016 zijn een drietal thema’s tijdens de  

auditcommissie aan de orde geweest: het scheidings- 

voorstel Daeb-niet Daeb, de nieuwe waarderings- 

grondslag (marktwaardewaardering) en de nieuwe  

waarderingscomplexen. Tevens heeft de auditcom- 

missie de opzet van het nieuwe financieel reglement  

besproken, alsmede de inbedding ervan in het 

bestaande planning & control cyclus.
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Besluitvorming
De Raad van Commissarissen hanteert het consensus- 

model bij het nemen van besluiten. Genomen 

besluiten zijn duidelijk in de verslagen vastgelegd.

Beloningsstructuur en kosten van 
de Raad van Commissarissen

Voor de beloning van de leden en de voorzitter van 

de Raad van Commissarissen houdt de Raad van 

Commissarissen de beloningscode van de VTW aan. 

De totale kosten van de Raad van Commissarissen 

bedroegen in 2016 € 77.333, waarvan 

€ 58.238 honoreringskosten. De voorzitter van de RvC 

ontvangt een vergoeding van € 13.500 en een lid van 

de RvC een vergoeding van € 9.000. Naast de  

vergoedingen die volgens genoemde beloningscode 

werden vastgesteld, zijn geen extra vergoedingen 

ontvangen. Alle leden van de Raad van Commissa- 

rissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders 

in Woningbouwcorporaties (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

De heer E.J. de Vries

IJmuiden, 8 juni 2017

De Raad van Commissarissen spreekt een positief 

oordeel uit over het gevoerde beleid in 2016 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 8 juni 2017 de jaarrekening over 2016 van Velison 

Wonen vastgesteld. Hierbij zijn het accountantsrapport 

(toegelicht door de accountant) en de reactie daarop 

van de directeur-bestuurder betrokken. Geconstateerd 

is dat de accountant een goedkeurende verklaring bij 

de jaarrekening gaat afgeven.

Op grond van de verstrekte informatie en eigen 

bevindingen heeft de Raad van Commissarissen van 

Velison Wonen de jaarrekening van Velison Wonen en 

het Bestuursverslag over 2016 vastgesteld en verleent 

hij de directeur-bestuurder décharge.

De Raad van Commissarissen,

de heer J. Stellingsma (voorzitter)

mevrouw M.M.A.E. Heemskerk 

mevrouw M.A.E. Hagen-Tervoort

mevrouw M.L. v.d. Steen-Jacquet

de heer E.J. de Vries

Gezien de elkaar snel opvolgende  

ontwikkelingen is het belangrijk dat de 

organisatie voldoende is afgestemd op alle 

veranderingen. Omdat de inrichting van 

de organisatie in 2016 compleet was en 

er geen grote knelpunten speelden op het 

gebied van personele bezetting, kon alle 

energie gestoken worden in het bereiken 

van de doelstellingen en ambities van de 

organisatie. En dat heeft geresulteerd in een 

buitengewoon productief jaar waarin veel 

werk is verzet. 

Aedes-benchmark 

 Bedrijfslasten: A
 Oordeel huurders:  B
In 2016 is de Aedes-benchmark voor de derde keer 

uitgevoerd. Velison Wonen heeft haar resultaten  

verder verbeterd, zo bleek uit het rapport. In het 

jaarlijkse onderzoek krijgt Velison Wonen een score 

A (bovengemiddeld) voor haar bedrijfslasten en een 

score B (gemiddeld) voor het oordeel van huurders. 

Bedrijfslasten: score bovengemiddeld

In het jaarlijkse onderzoek krijgt Velison Wonen een 

score A (bovengemiddeld) voor haar bedrijfslasten. De 

bedrijfslasten daalden van € 915 naar € 775 per VHE. 

Dit is belangrijk, omdat corporaties dan meer geld 

kunnen besteden aan hun kerntaak: het huisvesten 

van mensen met lagere inkomens. 

Huurdersoordeel: verbeterd

De klanttevredenheid is gestegen ten opzichte van 

vorig jaar. De stijging is te danken aan het huurders-

oordeel nieuwe huurders, dat op een 8,2 (A) uitkwam 

en de tevredenheid van huurders over de dienstver-

lening rond de huuropzegging (vertrokken huurders) 

dat een 7,8 (A) kreeg. De score van huurders met een 

reparatieverzoek kwam uit op 7,4 (B). Op basis van 

deze cijfers wordt een score bepaald die aangeeft 

hoe de corporatie presteert ten opzichte van andere 

corporaties. Velison Wonen heeft een score B (gemid-

deld) gehaald. 

Met onze benchmarkpositie behoort Velison Wonen 

tot de groep corporaties nét achter de koplopers in de 

benchmark. In het jaar daarvoor bevonden we ons in 

het middenveld.

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 

2016 heeft hij vanuit deze BV geen werkzaamheden 

verricht.

Managementteam

Het managementteam draagt de verantwoordelijk-

heid voor het goed functioneren van de eigen afdeling 

en is onder aansturing van de directeur gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de samenhang tussen de afde-

lingen. Het managementteam overlegt twee maal per 

maand. 

9 

 
De organisatie 

Verklaring van de 
Raad van Commissarissen 

van Stichting Velison Wonen 
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Op 31 december 2016 bestond het managementteam 

uit de volgende leden:

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

S.J. van den Berg, manager Financiën;

D.E.M. Metten, manager Wonen;

H.J.M. Ostendorf, manager Vastgoed.

A. Frerichs (controller) neemt ook deel aan de 

managementvergaderingen.

Heidag

Op 28 januari 2016 heeft de heidag van het manage-

mentteam plaatsgevonden. Tijdens deze dag is onder 

begeleiding van een extern adviseur gesproken en 

gediscussieerd over de ontwikkeling van het team, de 

drijfveren en gedrag. Daarnaast is gesproken over het 

ondernemingsplan, de stand van zaken daarvan, de 

visie en strategie van Velison Wonen en is door het 

bestuur een aanzet gegeven voor een strategische 

positionering van Velison Wonen. 

Strategiedag

Het managementteam verkende samen met de Raad 

van Commissarissen tijdens de strategiedag op 26 

september de positionering van Velison Wonen voor 

de toekomst. 

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  

ontwikkelen, 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
In 2016 is de organisatiestructuur van Velison Wonen 

niet gewijzigd. Velison Wonen heeft een twee lagen-

structuur. De organisatie heeft vier afdelingen: Wonen, 

Vastgoed, Financiën en Staf. De afdelingen worden 

aangestuurd door een manager. De corporatie wordt 

aangestuurd door directeur-bestuurder Peter van Ling. 

Hij geeft ook leiding aan de stafafdeling. Het bestuur 

draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de orga-

nisatie en legt over de prestaties van de corporatie 

verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Bestuur

Wonen

Staf

Vastgoed

RvC

Controller

Financiën

Personele opbouw

Aantal fulltime 
medewerkers

Aantal parttime 
medewerkers

Totaal aantal 
medewerkers

Fte’s 2016 Fte’s 2015 Fte’s 2014

Mannen 10 3 13 12.75 11.94 12.94

Vrouwen 5 21 26 20.62 20.08 19.01

Totaal 15 24 39 33.37 32.02 31.95

Fte’s per 31/12/16 Fte’s per 31/12/15 Fte’s per 31/12/14 Fte’s per 1/1/14

Staf 5.06 5.06 5.33 4.77

Wonen 8.78 8.23 9.28 8.54

Vastgoed 11.75* 10.95* 10.56 12.55

Financiën 7.78 7.78 6.78 7.17

Totaal 33.37 32.02 31.95 33.03

* Inbegrepen 3 fte’s van de vaklieden 

In- en uitstroom van medewerkers

In de loop van 2016 zijn er bij Velison Wonen drie 

nieuwe medewerkers in dienst gekomen (vijf in 2015). 

Het ging om aanstellingen met in eerste instantie 

een tijdelijk karakter. Eén medewerker werd tijdelijk 

aangetrokken voor vervanging tijdens een periode van 

zwangerschapsverlof op de afdeling Wonen. Van vijf 

andere medewerkers is in het verslagjaar hun tijdelijke 

contract omgezet naar een vast contract.

Vanwege lopende en nieuwe projecten was het nood-

zakelijk om extern personeel in te huren. 

Uitstroom

In 2016 heeft één medewerker de organisatie verlaten.

Personeelsbeoordeling en -ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2016 na instemming van de 

ondernemingsraad een nieuwe plannings- en beoor-

delingssystematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat 

uit van een cyclus van drie gesprekken per jaar; een 

plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. 

De systematiek wordt vanaf 2017 ingevoerd. Nieuw 

voor de medewerkers zijn de planningsgesprekken. 

In deze planningsgesprekken maken leidinggevende 

en medewerker resultaatafspraken. De medewerker 

wordt nadrukkelijk uitgenodigd om zelf ook resultaat-

afspraken in te brengen, zodat persoonlijk eigenaar-

schap wordt gestimuleerd. Zo werkt de organisatie toe 

naar een meer resultaatgerichte cultuur en verdere 

professionalisering. Een organisatie waarin mede-

werkers duidelijk voor ogen hebben wat zij kunnen 

bijdragen aan het resultaat en trots kunnen zijn op wat 

ze doen. 

ARBO-zaken
Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over 2016 bedraagt 

2,02% (2015 4,20%). De norm voor de organisatie 

zoals in het jaarplan 2016 is opgenomen, bedroeg 

4,5%. Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 

voorgaande jaren sterk gedaald. Het percentage ligt 

onder het gemiddelde voor de sector van 2,8%  

(Standaard bedrijfsindeling CBS: L verhuur en handel 

van onroerend goed). Het bespreken van verzuim 

maakt ook onderdeel uit van het functionerings- en 

beoordelingsgesprek.

2016 2015 2014

Ziekteverzuim* 2,02% 4,20% 6,81%

Ziekmeldfrequentie** 1,20 1,40 1,68

Aantal verzuimmeldingen 49 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.

2016 2015 2014

Kort verzuim 
(1-7 dagen)

0,86% 1,56% 0,94%

Middel verzuim 
(7-42 dagen)

0,45% 1,24% 1,13%

Lang verzuim 
(42-365 dagen)

0,71% 1,40% 4,74%
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Verzuimbegeleiding

De organisatie streeft enerzijds naar een cultuur 

waarin medewerkers zich niet makkelijk ziek melden. 

Anderzijds moet een medewerker na verzuim 

makkelijk terug kunnen keren naar het werk. De 

begeleiding gebeurt daarom in nauwe samenwerking 

met medewerker, leidinggevende, P&O en arbodienst.

Risico- inventarisatie en evaluatie

In 2016 werden de uitkomsten van de in 2015 

uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

bekend. Er zijn geen grote knelpunten geconstateerd. 

Er is een plan van aanpak gemaakt. Maatregelen die 

vanuit het plan van aanpak zijn getroffen zijn onder 

meer:

 • tijdens medewerkersbijeenkomst is aandacht 

besteed aan belang van tijdig pauze nemen, aan 

Arbodienst en bereikbaarheid van de dienst en 

de vertrouwenspersoon;

 • lekkage plafond is verholpen.

Medewerkersonderzoek

In 2016 is het tweede medewerkersonderzoek sinds  

de fusie uitgevoerd. De uitkomsten lieten een positief 

beeld zien van de verbeteringen die sinds het eerste 

medewerkersonderzoek na fusie zijn bereikt. De resul-

taten zijn door een arbeids- en organisatiedeskundige 

van het onderzoeksbureau toegelicht tijdens een 

bijeenkomst met het managementteam en vervolgens 

met de medewerkers.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 

2016 zijn de volgende onderwerpen in het jaarplan 

2017 opgenomen:

 • actief leren;

 • klantgerichtheid;

 • interne communicatie.

Vertrouwenspersoon

Indien een medewerker er behoefte aan heeft een 

vertrouwenskwestie te bespreken, kan deze

hiervoor binnen de organisatie terecht bij een van de 

medewerkers van de afdeling P&O. Extern kan men 

terecht bij de ARBO-dienst. In 2016 is hier zowel 

binnen de organisatie als extern geen gebruik van 

gemaakt.

Bedrijfshulpverlening

Velison Wonen beschikt over vier bedrijfshulpverleners 

die een opleiding tot bedrijfshulpverlener hebben 

gevolgd. De bedrijfshulpverleners worden jaarlijks 

bijgeschoold. Deze medewerkers verlenen 

ondersteuning in situaties waarbij eerste hulp moet 

worden toegepast, maar ook in situaties waarin het 

kantoor moet worden ontruimd (bijvoorbeeld bij 

brand of grote agressiedreiging). 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
In de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen 

de zakelijke reiskosten, vergoeding woon-werkverkeer,  

vergoeding aanvullende verzekering ziektekosten, een 

verplichte vrije dag van de werkgever, de eindejaars-

uitkering en de feestdagenregeling.

Opleiding en scholing
Velison Wonen hecht er waarde aan dat haar mede-

werkers over toekomstgerichte kennis en vaardig- 

heden beschikken. Het is belangrijk dat medewerkers 

kansen krijgen om zich professioneel te ontwikkelen  

en om hun kwaliteiten en competenties zo goed 

mogelijk te benutten. Aan opleidingen werd in 2016 

€ 46.734 (in 2015 € 41.387) uitgegeven. Het budget 

bedroeg € 53.317. 

Agressietraining

Medewerkers van Velison Wonen hebben in hun werk 

te maken met agressie. Met name de medewerkers 

van de klantenservice, de woonconsulenten, 

de medewerkers huurincasso en de technische 

medewerkers kunnen geconfronteerd worden met 

huurders, die hun onvrede op een verbaal en/of 

fysiek agressieve manier uiten. Velison Wonen wil 

haar medewerkers ondersteunen in het omgaan 

met agressie. In 2016 is gestart met een praktisch 

trainingstraject Omgaan met agressie. Medewerkers 

leren om tijdig agressief gedrag te herkennen en 

preventief te handelen. 

Hiervoor zijn onder meer luistervaardigheden, herken-

nen van soorten agressie, grenzen stellen en omgaan 

met kritiek van belang. De doelstelling van het traject 

is tweeledig: 

 1. het actualiseren van de kennis en vaardigheden 

in het omgaan met agressie op de werkvloer; 

 2. het verankeren van het agressieprotocol in de 

gehele organisatie.

Voor het agressietraject is onderscheid gemaakt  

tussen: 

 1. hoog risico medewerkers - zij hebben direct 

of indirect contact met klanten en kunnen een 

concreet risico lopen; 

 2. laag risico medewerkers - zij hebben geen direct 

klantcontact maar kunnen toch te maken krijgen 

met agressie of de gevolgen daarvan. Bij hen 

staan kennis en bewustwording centraal. 

Het traject loopt door in 2017.

Loopbaanontwikkelingsbudget

De medewerkers hebben op grond van de CAO 

Woondiensten de mogelijkheid om vanuit hun per-

soonlijke behoefte een loopbaanbudget te gebruiken. 

Zij hebben het recht om een maximaal budget van  

€ 4.500 (naar rato) te besteden ( opgebouwd uit vijf-

maal het jaarlijkse budget van € 900). In 2016 hebben 

drie medewerkers aanspraak gemaakt op het loop-

baanbudget voor een opleiding.

Tien medewerkers van 55 jaar en ouder hebben 

gebruik gemaakt van het loopbaanontwikkelings- 

budget om roostervrije uren te kopen.

IJmond bereikbaar

Velison Wonen sloot zich in 2016 aan bij IJmond 

bereikbaar vanwege de langdurige sluiting van de  

Velsertunnel per 15 april 2016. IJmond Bereikbaar 

is een organisatie die is opgericht om uitvoering te 

geven aan activiteiten die stimuleren in gedrags-

verandering in personenvervoer. De sluiting van de 

tunnel had mogelijk consequenties voor het woon-

werkverkeer van een groot deel van de medewerkers 

van Velison Wonen. Medewerkers werden via IJmond 

Bereikbaar gestimuleerd om zoveel mogelijk met de 

fiets naar het werk te komen om het oponthoud door 

sluiting van de tunnel te beperken. Elf medewerkers 

hebben zich aangemeld voor het project en ontvin-

gen een vergoeding voor het fietsen naar het werk. 

De sluiting van de tunnel heeft geen grote problemen 

opgeleverd.

Onbetaald verlof

Eén medewerker maakte gebruik van ouderschaps-

verlof. Ook heeft één medewerker in het verslagjaar 

gebruik gemaakt van zorgverlof.

Integriteit en  
klokkenluidersregeling

Velison Wonen onderschrijft de AedesCode over 

integriteit. Deze bevat normen voor het handelen van 

de leden. Hiermee laten corporaties zien waarvoor 

zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn en dat zij zich 

willen verantwoorden naar hun maatschappelijke 

omgeving. 

Op de grond van de AedesCode beschikt Velison 

Wonen over een gedragswijzer integriteit en een  

klokkenluidersregeling. In 2016 is de gedragswijzer 

integriteit tijdens een van de medewerkersbijeenkom-

sten opnieuw besproken. Door integriteit regelmatig 

op de agenda te zetten, blijven medewerkers zich 

bewust van het belang van integer handelen en elkaar 

daar op aan durven spreken. Het bestuur en de leden 

van het managementteam houden elkaar scherp door 

kritisch te zijn en integriteitsdilemma’s in het manage-

mentteamoverleg te bespreken. 

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 

medewerkers ontvangen bij indiensttreding de 

gedragswijzer Integriteit.

De kwaliteitstoets (fit and proper toets) werd 

toegepast om de geschiktheid van kandidaten voor 

het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 

te beoordelen. In 2016 hebben twee kandidaten de 

kwaliteitstoets gedaan.

In 2016 hebben zich geen incidenten op het gebied 

van integriteitschending voorgedaan.

Werkkostenregeling (WKR)
De vrijstelling WKR bedroeg in 2016 1,2% van de 

loonsom van de werkgever. Het bedrag in de 

vrije ruimte bedroeg € 19.064. Dit bedrag is niet 

overschreden. Velison Wonen bood in 2016 binnen 

de werkkostenregeling aan zes medewerkers de 

gelegenheid om deel te nemen aan een fietsplan. 

Overig
Het huurcontract van het voormalige kantoor van 

Kennemerhave is afgelopen. 

De ondernemingsraad
In 2016 heeft elke zes weken een regulier overleg 

plaatsgevonden tussen de directeur-bestuurder en 

de ondernemingsraad. Elke week voorafgaand aan dit 

overleg had de ondernemingsraad een vooroverleg.

Onderwerpen die in het regulier aan de orde zijn 

gekomen zijn: 

 • actuele zaken binnen de organisatie;

 • de Woningwet;

 • ontwikkelingen binnen de branche;

 • Velison Wonen in de toekomst.

De nieuwe functionerings- en 

beoordelingssystematiek, dat in 2017 is 

ingevoerd, heeft veel aandacht gekregen van de 

ondernemingsraad. Een extra overleg met P&O 

heeft uiteindelijk geresulteerd tot instemming van de 

ondernemingsraad. 
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De conclusies van het tweede medewerkers- 

tevredenheid onderzoek heeft de ondernemingsraad 

met aandacht vernomen. 

De ondernemingsraad heeft na het aantreden van de 

twee nieuwe leden in de Raad van Commissarissen 

een persoonlijk kennismakingsgesprek gehad met de 

heer De Vries, dat zal met mevrouw Van der Steen nog 

plaatsvinden.

Iets later dan gebruikelijk heeft in november het 

jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen 

plaatsgevonden.

Voor 2017 zijn in samenspraak met de directie de 

volgende verplichte vrije dagen vastgesteld. Vrijdag 

28 april (werknemer), vrijdag 26 mei (werknemer) en 

woensdag 27 december (werkgever). 

Interne communicatie
Naar aanleiding van de uitkomsten van het eerste 

medewerkersonderzoek na de fusie zijn in 2016 

maatregelen getroffen om tegemoet te komen 

aan de wens van medewerkers voor betere interne 

communicatie over de belangrijkste ontwikkelingen 

en afspraken. Goede interne communicatie is nodig 

om ervoor te zorgen dat medewerkers hun taak 

uit kunnen voeren en dat ze daarbij prettig kunnen 

samenwerken. Een van de maatregelen is geweest 

om de medewerkersbijeenkomsten ieder kwartaal 

plaats te laten vinden. Daarnaast verstrekt iedere 

manager na elke managementteamvergadering zijn 

of haar medewerkers informatie vanuit dit overleg. 

De interne communicatie is verbeterd, maar blijft een 

aandachtspunt. 

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 (infor- 

matie) bijeenkomsten.

De nieuwsbrief van Velison Wonen is in 2016 drie keer 

verspreid onder huurders en andere belanghebbenden.

Uitstraling kantoorpand

In 2016 is een verkenning gedaan naar de mogelijk- 

heden om de herkenbaarheid en de vriendelijkheid van  

het kantoorpand van Velison Wonen voor bezoekers 

en klanten te vergroten. De ideeën worden in 2017 

verder uitgewerkt.

Websitebezoek

In 2016 werd de website van Velison Wonen 

maandelijks gemiddeld 2016 (2640 in 2015) 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 2016 zijn circa 761 (650 in 2015) 

reparatieverzoeken via de website ingediend. In totaal 

waren er 4559 (3964 in 2015) reparatieverzoeken. 

Huurders kunnen een reparatieverzoek ook 

telefonisch, persoonlijk of schriftelijk doen. 

Het contactformulier (voor overige vragen en 

opmerkingen) op de website is circa 380 maal 

gebruikt.

Om bezoekers van het kantoor te informeren 

over Velison Wonen, is in 2016 in de ontvangsthal 

een presentatiescherm in gebruik genomen. De 

presentatie toont algemene informatie, nieuws en 

projectinformatie voor bezoekers die even moeten 

wachten. 

Belangrijke communicatiemomenten

Velison Wonen voert een actief persbeleid. In 2016 is 

er regelmatig aandacht geweest in de lokale pers voor 

projecten en activiteiten van Velison Wonen.

Belangrijke onderwerpen waarover gedurende het 

verslagjaar is gecommuniceerd, waren:

 • eerste paal van het project De Molenweid;

 • duurzaamheidsproject Melklaan e.o. Velsen-

Noord

 • bouwplannen KPN-locatie;

 • bouw Dok 12 B Oud-IJmuiden

 • prestatieafspraken tussen de gemeente en de 

drie Velsense woningcorporaties;

 • betaalbaarheid sociale huurwoningen in Velsen;

 • komst statushouders op vier locaties in Velsen; 

 • prestatieafspraken;

 • duurzaamheid;

 • aarplan 2017;

 • bouw sociale huurwoningen;

 • lokale projecten op het gebied van leefbaarheid 

(wijkmobiel, opruimactie Velsen Noord), inbraak-

veiligheid (Horen, Zien en Melden).

Daarnaast communiceert Velison Wonen actief met 

haar stakeholders, waaronder de lokale politiek en 

collega-corporaties, bijvoorbeeld door hen uit te 

nodigen voor bijeenkomsten met een specifiek thema. 

10 

Onze financiële positie 

Om het beleid te kunnen uitvoeren is het 

belangrijk dat Velison Wonen ook na de 

administratieve scheiding financieel gezond 

is. Zo kan zij blijven investeren in het bezit 

en kan zij haar maatschappelijke prestaties 

realiseren. 

Ontwikkelingen
In juni 2016 is de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslag-

geving voor woningcorporaties van kracht geworden 

(RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). De 

nieuwe richtlijn geldt met ingang van de jaarverslag-

geving 2016. Voortvloeiend uit de Woningwet 2015 

(met als ingangsdatum 1 januari 2016) en de Regeling 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en 

het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

(BTIV) en de nieuwe richtlijn zijn voor 2016 meerdere 

veranderingen (stelselwijzigingen van toepassing), 

waaronder;

 • waardering van onroerende zaken in exploitatie 

tegen marktwaarde in verhuurde staat;

 • presentatie van de resultatenrekening conform 

de functionele indeling;

 • presentatie van het kasstroomoverzicht volgens 

de directe methode;

 • vormen van een herwaarderingsreserve in de 

balans, voor het verschil tussen de marktwaarde 

in verhuurde staat van activa en de boekwaarde 

op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs;

 • het opnemen van een beleidsmatige beschou-

wing over het verschil tussen marktwaarde in 

verhuurde staat en de bedrijfswaarde van het 

vastgoed in exploitatie in het bestuursverslag, 

waarbij aandacht wordt besteed aan de conse-

quenties van het verschil tussen deze waarden. 

Het was een extreem druk jaar, omdat de regels 

die de nieuwe Woningwet met zich meebrengt, 

moesten worden geïmplementeerd. Er moest een 

voorstel komen voor de scheiding van DAEB en 

niet-DAEB activiteiten, het bezit moest op markt-

waarde worden gewaardeerd en de systemen en 

processen moesten worden  

gelijkgeschakeld met de  

nieuwe bepalingen. Dat vergt  

een hoop van de organisatie,  

want je moet dat met elkaar  

doen. Onze organisatie is al  

doende gegroeid, en manager  

Financiën Siebe van den Berg  

is er trots op dat alle deadlines  

gehaald zijn. 

In september 2016 is het eerste voorstel voor de 

administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB voor-

gelegd aan de Gemeente Velsen, de Huurdersraad en 

enkele maatschappelijke stakeholders met het verzoek 

er hun zienswijze op te geven. Alle partijen hebben 

positief gereageerd en de definitieve (concept-)versie 

is eind 2016, samen met een meerjarenbegroting 

2017-2016, ter goedkeuring voorgelegd aan de  

Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het voorstel zal 

begin 2017 beoordeeld worden, waarna na goedkeu-

ring de scheiding DAEB en niet-DAEB geëffectueerd 

kan worden. In het derde kwartaal van 2016 is de 

status van het bezit herijkt en opnieuw vastgesteld, 

rekening houdend met de wensportefeuille voor de 

scheiding DAEB en niet-DAEB. De conversie van het 

bezit heeft eind 2016 plaatsgevonden, zodat de tech-

nische en financiële complexindelingen gebaseerd zijn 

op het ingediende scheidingsvoorstel. 
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Een woningcorporatie heeft in principe vooral 

woningen in haar bezit die behoren tot de sociale 

voorraad. Dat wil zeggen: woningen voor mensen die 

niet in de gelegenheid zijn om zelf in hun woning-

behoefte voorzien. Dit zijn de DAEB activiteiten van 

een corporatie, waarbij DAEB staat voor Diensten 

van Algemeen Economisch Belang. Niet-DAEB  

activiteiten zijn verhuur van woningen in de vrije 

sector, koopwoningen en commercieel vastgoed. 

De scheiding tussen DAEB en niet-DAEB kan op 

drie manieren: juridisch, administratief en hybride. 

Een juridische scheiding betekent dat een woning-

corporatie voor haar niet-DAEB tak een aparte BV 

opricht. Bij een administratieve scheiding De hybride 

scheiding is een combinatie van de juridische en 

de administratieve scheiding. “Velison Wonen 

heeft,” aldus Siebe van den Berg, “gekozen voor een 

administratieve scheiding. Binnen de niet-DAEB tak 

worden woningen beheerd 

dan wel gerealiseerd voor de 

huishoudens met een midden-

inkomen.”

Binnen de boekhouding van 

Velison Wonen zal een onder-

scheid worden gemaakt tussen 

de administratie voor DAEB en 

niet-DAEB bezit.

Realiseerbaarheid waarde  
onroerende zaken in exploitatie

Per 31 december 2016 is na verwerking van het jaar-

resultaat in totaal € 251.476.259 aan ongerealiseerde 

herwaarderingen in de overige reserves begrepen 

(2015: € 213.147.619) uit hoofde van de waardering 

van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde 

in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is 

in overeenstemming met het Handboek modelmatig 

waarderen bepaald en is daarmee conform de in de 

Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en 

daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten 

tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. De 

realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is 

sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Velison 

Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om  

vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstij-

gingen de marktwaarde in verhuurde staat van het 

DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt 

door wettelijke maatregelen en maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling 

van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. 

Het bestuur van Velison Wonen heeft een inschatting 

gemaakt van het gedeelte van de herwaarderings- 

reserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op 

zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt 

in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van 

het DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in 

verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 220 

miljoen. Dit impliceert dat circa 62% van het totale 

eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn 

realiseerbaar is.

Financieel beleid
Financiële continuïteit en meerjarenperspectief

Een belangrijk uitgangspunt is dat de strategische keuzes die Velison Wonen maakt passen binnen de voorwaarde  

dat zij ook een gezonde financiële corporatie blijft. De normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) zijn harde randvoorwaarden. 

Velison Wonen is op korte en lange termijn voldoende liquide om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

De corporatie voldoet aan de eisen die gesteld worden door toezichthouders Aw en WSW en heeft voldoende 

financiële buffers hebben om risico’s te af te dekken.

Velison Wonen heeft de financiële gevolgen van de administratieve scheiding tussen DAEB en niet-DAEB in 

beeld gebracht. Er is rekening gehouden met het wettelijk kader, de huidige vastgoedstrategie en het huidige 

huur- en financiële beleid. Hieronder volgt een toelichting van de voornaamste kengetallen, zoals die door de 

toezichthouders worden gehanteerd.

ICR (norm DAEB > 1,4 norm 
niet-DAEB > 1,8)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ICR geconsolideerd 1,86 2,77 2,99 3,00 3,04 3,05 3,02 2,70 2,72 2,50

ICR DAEB 1,54 2,36 2,81 2,78 2,83 2,82 2,69 2,39 2,40 2,11

ICR niet-DAEB 4,03 7,03 4,37 4,30 4,15 4,58 5,47 5,48 6,17 8,80

ICR

Dit kengetal geeft weer in welke mate Velison Wonen en de individuele DAEB en niet-DAEB tak in staat zijn vol-

doende kasstromen te genereren vanuit de operationele activiteiten om aan de renteverplichtingen te voldoen.  

Zowel de DAEB als niet-DAEB tak voldoen ruimschoots aan de normen. De relatief snelle aflossing van de 

‘interne lening’ van de niet-DAEB tak aan de DAEB tak draagt mede bij tot een positieve ontwikkeling van de ICR.

DSCR (norm DAEB en  
niet-DAEB > 1,0)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DSCR geconsolideerd 1,19 1,53 1,71 1,82 1,45 1,76 2,10 2,05 1,82 2,11

DSCR DAEB 1,33 1,86 1,97 2,05 2,08 2,10 2,07 2,04 2,04 1,96

DSCR niet-DAEB 0,83 0,80 0,92 1,12 0,56 0,94 2,26 2,14 1,12 3,69

DSCR

Dit kengetal geeft weer in welke mate Velison Wonen en de individuele DAEB en niet-DAEB tak in staat zijn vol-

doende kasstromen te genereren om zowel rente- als aflossingsverplichtingen te voldoen. Voor zowel de DAEB 

als niet-DAEB tak geldt een ondergrens van 1,0.

Velison Wonen voldoet aan de DSCR norm op geconsolideerd niveau en op het niveau van de enkelvoudige 

DAEB tak. De DSCR van de niet-DAEB tak voldoet niet in alle jaren aan de norm.

Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het definitieve beoordelingskader scheiding DAEB en niet-DAEB (ILT en Aw), 

waarin de bepaling is opgenomen dat het “aflossingsschema” van de interne lening overeen dient te komen met 

de vervalkalender van de geborgde leningen in de DAEB tak. Relatief gezien dient de niet-DAEB tak direct na de 

scheiding veel af te lossen. Wanneer de niet-DAEB tak de aflossingen gelijkmatig over 15 jaar zou verdelen, dan 

zou de norm ruimschoots gehaald worden. 

Solvabiliteit (norm DAEB 
20% norm niet-DAEB  
> 40% < 60%)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit geconsolideerd 61,60 60,70 60,00 59,70 60,00 60,20 60,10 60,00 60,10 59,30

Solvabiliteit DAEB 62,70 61,60 60,70 60,30 60,50 60,50 60,30 60,10 60,10 59,30

Solvabiliteit niet-DAEB 60,40 65,00 68,60 72,10 78,50 83,20 86,00 88,70 92,00 93,20
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Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de vermogenspositie van Velison 

Wonen en de individuele DAEB en niet-DAEB tak weer. 

De door de Autoriteit Wonen voorgeschreven boven-

grens van 60% voor de niet-DAEB portefeuille geldt 

alleen in de startsituatie bij scheiding (1 januari 2017). 

Zowel de DAEB als de niet-DAEB tak voldoen aan de 

normen ten aanzien van de solvabiliteit. 

Leningen en borgingsplafond

Voor 2016 is het borgingsplafond door het Waarborg-

fonds Sociale Woningbouw (WSW) vastgesteld op  

€ 101.252.000. Het uitstaande bedrag aan leningen per 

31 december 2016 is beneden het borgingsplafond. In 

2016 is een bedrag van € 9.843.586 afgelost waarvan 

een tweetal leningen (ter waarde van € 7.100.000) in 

hun geheel. Voor 2017 is het borgingsplafond vastge-

steld op € 96.484.000 en voor 2018 op € 96.850.000. 

Het borgingsplafond is vastgesteld op basis van de 

financieringsbehoefte van Velison Wonen, zoals 

opgegeven in de dPi 2015 middels de investerings- 

en herfinancieringsprognose. Indien het nodig is een 

lening met WSW-borging aan te trekken, waardoor het 

borgingsplafond overschreden wordt, dan moet dit ter 

goedkeuring voorgelegd worden aan het WSW.

Treasury

Het treasurybeleid van Velison Wonen is erop gericht 

om blijvende toegang tot de financiële markten te 

waarborgen en om de beschikbaarheid over vol-

doende financiële middelen zeker te stellen. Velison 

Wonen bewerkstelligt dit door te blijven voldoen aan 

de gestelde eisen van de geldgevers en sectorinstitu-

ten. De primaire taak is het beheren en beheersen van 

de financiële posities die voortvloeien uit de normale 

bedrijfsactiviteiten. Velison Wonen voldoet aan de 

Beleidsregels verantwoord beleggen, gepubliceerd in 

de Staatscourant van 30 januari 2015. Velison Wonen 

heeft in 2016 geen (embedded) derivaten in haar bezit. 

De corporatie conformeert zich aan de geldende 

richtlijnen voor derivaten.

In 2016 is het reglement Financieel beleid en beheer 

goedgekeurd door het bestuur en de Raad van 

Commissarissen en ter goedkeuring voorgelegd aan 

de Aw. Op 8 november 2016 heeft Velison Wonen de 

goedkeuring van de Aw ontvangen.

Oordeelbrief en toezichtbrief 
Autoriteit woningcorporaties (Aw)

De Aw beoordeelt op grond van artikel 61 lid 3 van de 

Woningwet 2015 jaarlijks integraal Velison Wonen. De 

Aw maakt gebruik van de ingezonden verantwoor-

dingsinformatie (dVi), prognose-informatie (dPi), het 

jaarverslag, de jaarrekening, accountantsverslag en 

eventuele benodigde aanvullende informatie ten  

aanzien van deelactiviteiten.

Het integrale toezicht is gericht op governance, 

integriteit, rechtmatigheid en bescherming van het 

maatschappelijk vermogen. Het functioneren van 

Velison Wonen wordt in samenhang beoordeeld en 

afgezet tegen externe normen (vanuit wetgeving en 

beleidsregels) en het eigen risicoprofiel.

In de oordeelbrief worden de resultaten van 

het onderzoek naar governance, bescherming 

maatschappelijk vermogen, omvalrisico en 

rechtmatigheid besproken. De beoordeling van deze 

onderdelen geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen door de Aw.

Rechtmatigheid

Ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving 

heeft de Aw op basis van de beoordeelde stukken een 

opmerking gemaakt inzake het passend toewijzen 

(staatssteun).

Uit de opgave over de toewijzingen van woongelegen- 

heden met een maandhuur tot € 710,68 over het 

verslagjaar 2015 blijkt dat Velison Wonen voldaan 

heeft aan de regelgeving. De controlerende accoun-

tant heeft op dit onderdeel een oordeelonthouding 

afgegeven, maar deze wordt veroorzaakt door de 

ontoegankelijkheid van de huuradministratie van de 

intermediaire verhuurders.

Waar voorheen het externe financiële toezicht op 

de woningcorporaties werd uitgevoerd door het 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, wordt dat 

nu gedaan door de Autoriteit Woningcorporaties of 

Aw. “De Aw,” legt Siebe van den Berg uit “houdt ook 

toezicht op het naleven van de regels voor staats-

steun en verstrekt jaarlijks  

de toezichtbrieven.” 

De toezichtbrief over 2016  

laat zien dat Velison Wonen  

heeft voldaan aan de regels.  

Het enige vraagteken werd  

geplaatst bij de toewijzing  

van woningen door inter- 

mediaire verhuurders  

(i.c. zorginstellingen).

Begroting versus realisatie 2016
Voortvloeiend uit richtlijn RJ 645 is het bezit 

gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde 

staat en wordt de resultatenrekening conform de 

zogenaamde functionele indeling gepresenteerd

De categoriale indeling dient als basis voor een 

functionele indeling en omdat de begroting 2016 

nog gepresenteerd is volgens de categoriale indeling, 

rekening houdend met de historische kostprijs zal 

Velison Wonen de begroting versus realisatie op 

slechts enkele onderdelen toelichten. 

De uitgaven en ontvangsten zijn conform de 

categoriale indeling 2016 uitgevoerd. Enkele 

onderdelen laten een afwijking zien en deze lichten 

wij toe: de belangrijkste oorzaken van de verschillen 

zijn de onderstaande posten.

Verkopen

In de begroting 2016 is uitgegaan van tien te 

verkopen woningen vanuit het bestaande bezit. In 

totaal zijn er elf woningen verkocht, zes woningen 

uit het bestaande bezit en vijf koopgarantwoningen 

op de vrije markt. Het verschil tussen de begroting 

€ 1.110.000 en het resultaat van € 295.566 heeft te 

maken met het lagere aantal verkochte woningen uit 

het bestaande bezit en de waardering op marktwaarde 

ten op zichte van historische kostprijs zoals in de 

begroting is opgenomen.

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen.

Deze posten geven een onderschrijding van ruim  

€ 126.000, dit heeft te maken met vertrek van 

personeel en een tijdelijke invulling van de functie, en 

vooral een lagere pensioenpremie dan in de begroting 

voorzien was.

Overige bedrijfslasten

Op totaalniveau zijn de uitgaven van de overige 

bedrijfslasten hoger dan begroot ruim € 80.000. Som-

mige posten zoals accountantskosten, advieskosten 

en automatiseringskosten laten een overschrijding 

zien, terwijl drukwerk, incassokosten en het woon-

ruimteverdeelsysteem een onderschrijding geven.

Onderhoudslasten

De onderhoudslasten laten een lichte overschrijding 

zien, de overschrijding van ruim € 181.000 heeft te 

maken met hogere onderhoudslasten planmatig per 

adres en kosten voor asbestsanering 

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 hoge 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 

beoogde rendement en het te nemen risico. 

In een risicobeheersingssysteem worden onderkende 

risico’s expliciet gemaakt, gekoppeld aan 

beheersingsmaatregelen 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 

bedrijfsprocessen. Als basis heeft Velison Wonen 

het WSW risicobeoordelingsmodel gebruikt. Het 

managementteam heeft in 2016 de belangrijkste 

risico’s in kaart gebracht: geen van de risico’s wordt 

als een hoog risico ingeschat. 

In 2016 is een aanzet gegeven met een beschrijving 

van het integrale risicomanagement, dat als kapstok 

gaat dienen voor het risicomanagement. De controller 

heeft in 2016 een aanbeveling geschreven inzake de 

prioritering van het risicomanagement. In het tweede 

halfjaar is er extra aandacht gegeven aan de volgende 

onderwerpen:

 • budgetbewaking B en C mutaties;

 • woningtoewijzingen;

 • verkopen.

Velison Wonen monitort periodiek de voortgang van 

de interne audits en de (interne) controller rapporteert 

de bevindingen in de kwartaalrapportages van  

Velison Wonen. De aandachtspunten die voortvloeien 

uit de Managementletter 2015 zijn afgehandeld of 

opgepakt.

Planning en controlcyclus

Jaarlijks wordt een planning en controlkalender 

vastgesteld waarin niet alleen de begrotingen en 

rapportages 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.
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In de Managementletter 2016 wordt de interne 

beheersing van Velison Wonen als toereikend en  

verbeterd ten opzichte van 2015 gekwalificeerd.  

De gemaakte aanbevelingen zijn gericht op verdere 

professionalisering van de interne beheersomgeving.

Risicobereidheid
Risicobereidheid is de bereidheid van Velison Wonen 

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

Onderstaand volgt een overzicht van de voornaamste 

risico’s en de genomen maatregelen.

Woningmarktrisico

Het belangrijkste risico is de woningmarkt, dit is een 

risico op lange termijn. De snelheid waarmee de 

samenleving verandert, demografische ontwikkelingen 

en daardoor 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 haar Strategisch 

Voorraadbeleid aangescherpt, ingegeven door 

een onderzoeksrapport over de grote druk op de 

sociale woningvoorraad en de in 2016 vastgestelde 

woonagenda van de gemeente Velsen. De 

herijking is verankerd in de prestatieafspraken met 

de gemeente Velsen, collega-corporaties en de 

huurdersorganisaties. 

Financieel risico

Het niet kunnen waarborgen van de financiële 

continuïteit 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 

jaarplannen.

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 slechte reputatie bij huurders en 

leveranciers. 

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 onze 

reputatie 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 waar nodig aangepast. De 

wachtwoorden moeten op meerdere momenten per 

jaar worden aangepast. Betalingen worden uitslui-

tend 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 voldoen aan specifieke regelgeving van de 

sector, zoals milieuwetgeving (asbest en energie),  

toewijzingsregels, financiële beleidsregels, governance- 

regels en regels voor de verkoop van woningen.

Maatregelen

Diverse medewerkers hebben fiscale cursussen 

gevolgd. Bij meer complexe (fiscale) vragen is extern 

advies ingewonnen. De beleidsmedewerkster heeft 

getoetst of Velison Wonen aan de Governancecode 

voldoet.

Ict

De afhankelijkheid van Ict is groot en bij het niet func-

tioneren van de Ict is de organisatie kwetsbaar. Verlies 

van werkdata en datalekken zijn de grootste risico’s.

Maatregelen

In 2016 is gestart met de inventarisatie van gegevens-

verwerkingen, het opzetten van een intern privacy- 

reglement en een procedure melding datalekken. Alle 

medewerkers worden actief geïnformeerd om zaken 

zoals ransomeware te voorkomen. 

Geen absolute zekerheid

Ondanks alle genomen maatregelen kan Velison 

Wonen nooit de absolute zekerheid bieden dat alle 

doelstellingen gerealiseerd worden en dat overtredin-

gen 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 2016 uitsluitend werkzaam 

geweest op het gebied van de volkshuisvesting,  

conform artikel 11 van BBSH en de Woningwet.  

Velison Wonen heeft zich gehouden aan de Aedes 

Code. De jaarrekening is opgesteld door het bestuur 

op 8 juni 2017.

P.H.M. van Ling

Directeur-bestuurder Velison Wonen

11
Verklaring van het 

bestuur
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BALANS

12

Jaarrekening 2016

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

A. VASTE ACTIVA

I Materiële vaste activa

1. DAEB vastgoed in exploitatie 407.830.155 366.098.986

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 31.970.679 28.459.730

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.232.480 6.899.130

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 6.710.960 3.440.361

5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.243.286 3.238.415

454.987.560 408.136.622

II Financiële vaste activa

1. Latente belastingvordering(en) 2.909.175 3.495.605

2. Leningen u/g 159.948 187.977

3. Te vorderen BWS-subsidies 0 32.744

3.069.123 3.716.326

Som der vaste activa 458.056.683 411.852.948

B. VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 599.609 214.513

2. Overige voorraden 34.935 34.772

634.544 249.285

II Vorderingen 

1. Huurdebiteuren 284.581 304.697

2. Overheid 2.388 6.523

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 53.675 29.000

4. Overige vorderingen 407.372 210.769

5. Overlopende activa 123.287 107.971

871.303 658.960

III Liquide middelen 2.349.428 6.968.832

Som der vlottende activa 3.855.275 7.877.077

TOTAAL ACTIVA 461.911.958 419.730.025

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

C. EIGEN VERMOGEN

1. Herwaarderingsreserves 213.147.619 254.890.703

2. Overige reserves 89.506.646 81.974.210

3. Resultaat boekjaar 41.225.793 -34.503.243

Totaal eigen vermogen 343.880.058 302.361.670

D. VOORZIENINGEN

1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 763.347 0

2. Voorziening Latente belastingverplichtingen 6.486.290 1.295.039

3. Overige voorzieningen 227.155 212.570

Totaal voorzieningen 7.476.792 1.507.609

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

1. Schulden/leningen overheid 4.273.783 4.855.374

2. Schulden/leningen kredietinstellingen 88.431.981 90.682.715

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht  
    onder voorwaarden

5.294.970 6.988.589

4. Overige schulden 34.219 34.536

Totaal langlopende schulden 98.034.953 102.561.214

F. KORTLOPENDE SCHULDEN

1. Schulden aan overheid 25.969 42.940

2. Schulden aan kredietinstellingen 8.432.324 9.843.585

3. Schulden aan leveranciers 1.171.304 828.792

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 356.222 259.814

5. Schulden ter zake van pensioenen 26.303 43.095

6. Overige schulden 683.676 205.717

9. Overlopende passiva 1.824.357 2.075.589

Totaal kortlopende schulden 12.520.155 13.299.532

TOTAAL PASSIVA 461.911.958 419.730.025
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WINST- EN VERLIESREKENING

 2016 2015

1. Huuropbrengsten 23.804.326 23.215.677

2. Opbrengsten servicecontracten 505.424 482.480

3. Lasten servicecontracten -427.232 -435.700

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -5.333.446 -5.840.043

5. Lasten onderhoudsactiviteiten -5.883.351 -4.149.752

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.179.355 -1.099.759

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 11.486.366 12.172.903

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.599.265 3.477.500

8. Toegerekende organisatiekosten -78.228 -111.327

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.225.471 -2.144.759

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 295.566 1.221.414

10. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -970.700 531.822 

11. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 40.289.254 -45.978.730

12. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  
      VoV

0 38.055

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 39.318.554 -45.408.853 

13. Opbrengsten overige activiteiten 35.242 26.098

14. Kosten overige activiteiten -4.309 -522

Netto resultaat overige activiteiten 30.933 25.576

15. Overige organisatiekosten -158.979 -111.700

16. Leefbaarheid -159.152 -84.987

BEDRIJFSRESULTAAT 50.813.288 -32.185.647

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

212 1.832

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9.214 51.095

19. Rentelasten en soortgelijke kosten -3.819.240 -4.322.745

Saldo financiële baten en lasten -3.809.814 -4.269.818

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 47.003.474 -36.455.465 

20. Belastingen -5.777.681 1.952.223

RESULTAAT NA BELASTINGEN 41.225.793 -34.503.243 

 Kasstroomoverzicht enkelvoudig (volgens de directe methode) 
(Bedragen x € 1.000)

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 23.912 23.298

Vergoedingen 505 482

Overheidsontvangsten 0 0

Overige bedrijfsontvangsten 38 43

Renteontvangsten 41 64

Saldo ingaande kasstromen 24.496 23.887

Uitgaven:

Erfpacht -2 -2

Personeelsuitgaven -2.470 -2.439

Onderhoudsuitgaven -5.868 -3.922

Overige bedrijfsuitgaven -2.682 -2.982

Renteuitgaven -4.059 -4.451

Verhuurderheffing -2.344 -2.057

Sectorspecifieke heffing -20 0

Leefbaarheid -107 -63

Vennootschapsbelasting 0 -248

Saldo uitgaande kasstromen -17.552 -16.164

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.944 7.723

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

MVA Ingaande kasstroom 

Verkoopontvangsten 706 3.225

Verkoopontvangsten VoV 893 566

(Des)Investeringsontvangsten overig 0 0

Tussentelling MVA ingaande kasstroom 1.599 3.791

MVA Uitgaande kasstroom 

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -6.142 -2.820

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -1.123 -373

Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0 0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden -912 0

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop 0 -418

Verkoop woongelegenheden (VoV) met terugkoopverplichting -536 0

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Aankoop grond 0 -4

Investeringen overig -166 -56

Externe kosten bij verkoop -70 -108

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -8.949 -3.779

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -7.350 12

FVA

Ontvangsten 30 98

Uitgaven 0 0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 30 98

Kasstroom uit (des)investeringen -7.320 110

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand: Nieuw te borgen leningen Wsw 5.600 0

Uitgaand: Aflossing geborgde leningen Wsw -9.844 -11.660

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.244 -11.660

Mutatie liquide middelen -4.620 -3.828

Wijziging kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1-1 6.969 10.797

Liquide middelen per 31-12 2.349 6.969
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Stelselwijziging

De voor Velison Wonen belangrijkste wijzigingen 

voortvloeiend uit het implementeren van de nieuwe 

RJ 645, de Woningwet 2015, respectievelijk de RTIV 

en BTIV zijn:

 • De classificatie van onroerende zaken in exploitatie

 • De waardering van onroerende zaken in 

exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde 

staat, bepaald overeenkomstig het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde voor 

onroerende zaken in exploitatie en het hiermee 

samenhangend niet langer afschrijven van 

onroerende zaken in exploitatie.

 • Het opnemen van aangepaste modellen 

voor de balans, de resultatenrekening en het 

kasstroomoverzicht.

De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijk- 

heden hebben ertoe geleid dat Velison Wonen haar 

stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2016 

heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:

 • Classificatie van onroerende zaken in exploitatie 

naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed, 

op basis van onderverdeling naar het al dan 

niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens 

door de woninghuur per contractdatum van de 

huidige bewoner(s) - (t/m 2015 onderverdeling 

naar het al dan niet overschrijden van de 

huurliberalisatiegrens door de woninghuur per 

balansdatum).

 • De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed 

gevolgde waardering tegen historische kosten 

verminderd met cumulatieve afschrijvingen 

en duurzame waardeverminderingen/

bedrijfswaarde is vanaf 2016 gewijzigd in 

waardering tegen marktwaarde in verhuurde 

staat, bepaald overeenkomstig het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde voor 

onroerende zaken in exploitatie.

 • De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed 

gevolgde waardering tegen historische kosten 

verminderd met cumulatieve afschrijvingen en 

duurzame waardeverminderingen is vanaf 2016 

gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in 

verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

voor onroerende zaken in exploitatie.

De waardering van onroerende zaken in exploitatie 

tegen marktwaarde in verhuurde staat draagt bij 

aan een beter inzicht in het resultaat, de (markt)

waarde van de onroerende zaken in exploitatie en de 

vermogenspositie van Velison Wonen. De realisatie 

van de marktwaarde in verhuurde staat en de daarmee 

samenhangende ongerealiseerde herwaardering is 

evenwel sterk afhankelijk van het te voeren beleid van 

Velison Wonen.

Wij verwijzen tevens naar het hoofdstuk Onze  

Financiële positie, van het bestuursverslag waarin is 

toegelicht dat een gedeelte van de herwaarderings- 

reserve bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer 

lange termijn realiseerbaar is.

Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde 

van onroerende zaken in exploitatie is een eventuele 

afwaardering van vastgoed-ontwikkelingsprojecten 

naar lagere bedrijfswaarde herrekend op basis van de 

marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling 

van eventuele duurzame waardeveranderingen.

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zijn 

hiervoor genoemd als stelselwijziging verwerkt in het 

vermogen en resultaat, waarbij vergelijkende cijfers 

2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast.

Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 

31 december 2015 herrekend.

Het eigen vermogen is toegenomen met een bedrag 

van € 245.985.154 van € 56.376.516 naar  

€ 302.361.670.

Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de 

nieuwe grondslagen € 34.503.243 negatief.

Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, 

dan zou het resultaat € 11.489.812 positief hebben 

bedragen. Het effect van de stelselwijziging kan 

worden uitgesplitst naar de individuele posten.

Voor de individuele balansposten zijn de verschillen 

met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 

2015 in de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld. 

Bij de herwaardering van onroerende zaken in 

exploitatie naar marktwaarde in verhuurde staat is 

waar nodig rekening gehouden met de invloed van 

latente belastingen op het vermogen en resultaat, 

met name voor de waarderingscomplexen waar 

de herwaardering leidt tot een boekwaarde in de 

jaarrekening die hoger is dan de fiscale boekwaarde: 

voor dit (tijdelijk) waarderingsverschil is een 

latente belastingverplichting gevormd, bepaald 

overeenkomstig de waarderingsgrondslag voor latente 

belastingen.

Toelichting op de waarderingsgrondslagen

Balanswaardering
De jaarrekening 2016 heeft betrekking op de periode  

1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en 

is gebaseerd op de geldende Richtlijn voor de 

Jaarverslaglegging 645 Toegelaten instellingen 

volkshuisvesting. Alle bedragen zijn in euro’s tenzij 

anders vermeld.

Grondslagen algemeen

Algemene toelichting

Velison Wonen is een stichting met de status van  

‘toegelaten instelling volkshuisvesting’.

Zij heeft specifieke toelating in de Metropool Regio 

Amsterdam en is werkzaam binnen de juridische 

wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire 

vestigingsplaats is Velsen. De activiteiten bestaan 

voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van 

onroerende zaken.

Regelgeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

de bepalingen van het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting, Artikel 35 van de Woningwet, de 

Beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(‘WNT”), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de 

Richtlijnen voor de jaarverslaglegging en de stellige 

uitspraken van de overige hoofdstukken van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Belastingen

Belastingen over de resultaten omvatten de over 

de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De 

belastingen worden in de winst -en verliesrekening 

opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking 

hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden opgenomen, in welk geval de 

belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De 

over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 

belasting is de naar verwachting te betalen belasting 

over de belastbare winst over het boekjaar, rekening 

houdend met de fiscale faciliteiten en de met de 

Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst 

(VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven 

die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe 

materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele 

correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde 

belasting. Voor latente belastingen wordt een 

vordering dan wel een voorziening getroffen voor 

tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa 

en verplichtingen ten behoeve van de financiële 

verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die 

posten. 

Voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit 

herwaardering van activa wordt conform artikel 2: 390 

lid 5 BW géén latentie gevormd. Er wordt uitsluitend 

een latente belastingvordering opgenomen voor zover 

het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare 

winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie 

van het tijdelijke verschil dan wel compensabele 

verliezen kunnen worden aangewend. Latente 

belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum 

herzien en verlaagd voor zover het niet langer 

waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende 

belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente 

belastingvorderingen zijn opgenomen onder de 

vlottende activa of onder de financiële vaste activa 

indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De 

latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder 

de voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd 

tegen contante waarde. Saldering van latenties vindt 

plaats indien en voor zover de corporatie bevoegd is 

tot saldering, simultane afwikkeling plaatsvindt tussen 

de vordering en de schuld en de corporatie tevens het 

stellige voornemen heeft om dit te doen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en 

van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de 

toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen 

in de navolgende paragraaf. De reden voor de 

toegepaste stelselwijzigingen is dat in juni 2016 

de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

voor woningcorporaties van kracht is geworden 

(RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting). 

Voortvloeiend uit deze richtlijn alsmede uit de 

Woningwet 2015 met als ingangsdatum 1 januari 2016, 

respectievelijk de Regeling Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn voor de 

jaarverslaggeving 2016 van corporaties meerdere 

veranderingen van toepassing ten opzichte van de 

jaarverslaggeving 2015. Middels de stelselwijziging 

wordt aangesloten bij de op grond van gewijzigde 

wet- en regelgeving van toepassing zijnde 

veranderingen. De vergelijkende cijfers 2015 zijn 

aangepast volgens de functionele indeling, dit heeft 

geen resultaatimpact.
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Resultatenrekening over 2015
Jaarrekening 

2015
Na  

stelselwijziging
Effect  

stelselwijziging

 € € €

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille -2.444.405 -1.221.414 -1.222.991

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 4.576.653 227.292 4.349.361

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen onroe-
rende zaken in exploitatie

-38.055 -45.940.675 -45.978.730 

Vennootschapsbelasting last/baten -5.092.918 -1.952.223 -3.140.695

Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015  -45.993.055 

Grondslagen van waardering

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor 

het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 

zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste 

oordelen en schattingen hebben betrekking op de 

activa in exploitatie (zowel het sociaal als het com-

mercieel vastgoed), de voorzieningen, de waarde- 

verminderingen en de acute en latente belastingen. 

De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld 

in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarreke-

ningposten.

Onroerende zaken in exploitatie

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van 

artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwer-

king gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond 

van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats 

tegen de marktwaarde, die overeenkomstig  artikel 

14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuis-

vesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die 

is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toege-

laten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde’. Velison Wonen 

hanteert voor het merendeel van haar onroerende 

zaken in exploitatie) de basisversie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie 

wordt de waardering van het vastgoed op portefeuil-

leniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderings-

reserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is 

geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat 

het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde 

van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die 

met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn 

gekomen.

Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de 

volgende typen vastgoed onderscheiden:

 • woongelegenheden (eengezinswoningen, 

meergezinswoningen, studenteneenheden en 

extramurale zorgeenheden);

 • bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend 

goed;

 • parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);

 • intramuraal zorgvastgoed.

De onroerende zaken in exploitatie worden op 

objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB 

vastgoed, rekening houdend met de criteria van de 

Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 

december 2009 aangaande staatssteun voor toegela-

ten instellingen.

DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de 

woning met een huurprijs per contractdatum tot 

aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk 

vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroe-

rend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en 

culturele instellingen en dienstverleners en tevens is 

vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 

EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB 

vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde 

criteria de woningen met een huurprijs per contract-

datum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfs-

matig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).

Velison Wonen hanteert de basisversie van het Hand-

boek modelmatig waarderen marktwaarde voor:

 • woongelegenheden;

 • parkeergelegenheden.

Velison Wonen hanteert de full versie van het Hand-

boek modelmatig waarderen marktwaarde voor:

 • bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend 

goed;

 • intramuraal Zorgvastgoed.

Waardering bij eerste verwerking

Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken 

in exploitatie gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs  

omvat de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, 

inclusief transactiekosten en verminderd met even- 

tuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of  

vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de 

bestede externe kosten en de direct hieraan toereken-

bare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor 

Toelichting stelselwijziging

Balans per 01-01-2015
Jaarrekening 

2015
Na  

stelselwijziging
Effect  

stelselwijziging

 € € €

Activa:    

Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie 129.507.256 399.435.717 269.928.461  

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in 
exploitatie

17.720.468 39.276.895 21.556.427 

Materiële vaste activa: sociaal vastgoed in  
ontwikkeling

2.900.910 2.268.369 -632.541

Totaal   290.852.347 

Passiva:    

Eigen vermogen: Overige reserves -44.886.704 -80.116.868 -35.230.164 

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve -254.890.703 -254.890.703 

Subtotaal effect eigen vermogen -290.120.867 

Voorziening: Onrendabele investeringen -731.480 -731.480 

Totaal   -290.852.347 

Balans per 31-12-2015
Jaarrekening 

2015
Na  

stelselwijziging
Effect  

stelselwijziging

 € € €

Activa:    

Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie 124.338.469 366.098.986 241.760.517  

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in 
exploitatie

21.094.398 28.459.730 7.365.332

Materiële vaste activa: sociaal vastgoed in  
ontwikkeling

3.440.361 3.440.361 0

Latente belastingvorderingen 6.421.173 3.495.605 -2.925.568

Totaal   246.200.281 

Passiva:    

Eigen vermogen: Overige reserves -56.376.516 -89.214.051 -32.837.535 

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve -213.147.619 -213.147.619 

Subtotaal effect stelselwijziging op het eigen vermogen -245.985.154 

Voorziening: Latente belastingverplichting 1.079.912 1.295.039 -215.217

Totaal   -246.200.281
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Macro economische parameters

Om de te verwachten kasstromen in de DCF berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro- 

economische parameters:

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 
2020 en 
verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

Loonstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,60% 1,70% 1,57% 2,03% 2,50%

Leegwaardestijging 7,40% 4,70% 3,30% 2,00% 2,00%

< 1960
1960 - 
1974

1975 - 
1989

1990 - 
2004

> 2005

Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW € 909 € 984 € 837 € 858 € 861

Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW € 849 € 969 € 787 € 859 € 846

Instandhoudingsonderhoud per vhe - studenten-
eenheid

€ 502 € 513 € 453 € 570 € 555

Instandhoudingsonderhoud per vhe - zorgeenheid 
(extr.muraal)

€ 1.018 € 1.005 € 884 € 987 € 992

Mutatie

Mutatieonderhoud - EGW € 823

Mutatieonderhoud - MGW € 618

Mutatieonderhoud - studenteneenheid € 185

Mutatieonderhoud - zorgeenheid (extr.muraal) € 618

Beheerkosten - EGW € 420

Beheerkosten - MGW € 413

Beheerkosten - studenteneenheid € 389

Beheerkosten - zorgeenheid (extr.muraal) € 381

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten 
als percentage van de WOZ (exclusief gemeentelijke 
OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke tarieven 
2016, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-
waarde met waardepeildatum 1 januari 2015)

0,13% + 
0,1166%

Beheerkosten - zorgeenheid (extr.muraal) 0,543% 0,536% 0,569% 0,569% 0.569%

2017 2018 2019
2020 en 
verder

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar -  
zelfstandige eenheden

1,20% 0,80% 0,40% 0%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - 
onzelfstandige eenheden

0% 0% 0% 0%

Huurderving, als percentage van de huursom 1% 1% 1% 1%

Mutatiekans bij doorexploiteren
Gemiddelde mutatie afgelopen 5 jaar  

per waarderingscomplex

2017
2018-
2022

2023 en 
verder

Mutatiekans bij uitponden als opslag op de mutatie-
kans doorexploiteren

2% 0%
70% van 
de muta-

tiekans

Verkoopkosten bij uitponden, als percentage van de 
leegwaarde

1,70%

Disconteringsvoet 5,96%

Plus de 
object 

specifieke 
opslag

sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord 

in het jaar dat de exploitatie door sloop is beëindigd.

Waardering na eerste verwerking

Na eerste verwerking worden de onroerende zaken 

in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde 

overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. 

Onder actuele waarde wordt in dit verband verstaan 

de marktwaarde overeenkomstig het marktwaarde- 

begrip onderhandse verkoopvoorwaarde in verhuurde 

staat. Voortvloeiend uit artikel 14 van de Regeling 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze 

marktwaarde bepaald conform het Handboek model-

matig waarderen marktwaarde- Actualisatie peildatum  

31 december 2016, derhalve de marktwaarde in ver-

huurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is 

benaderd door de contante waarde van de geschatte 

toekomstige kasstromen te bepalen (discountend 

cash flow methode).

Na de eerste verwerking wordt een waardevermin-

dering of -vermeerdering van de kostprijs als gevolg 

van de waardering tegen actuele waarde bepaald op 

complexniveau. De waardevermindering of -vermeer-

dering wordt in het resultaat verantwoord als  

‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed- 

beleggingen’.

Complexindeling

Om de marktwaardewaardering van het onroerend 

goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureen-

heden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een 

waarderingscomplex is een samenstelling van ver-

huureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft; type vastgoed, 

bouwperiode en locatie, en dat als een geheel aan een 

derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureen- 

heden maken deel uit van een waarderingscomplex of 

zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.

Doorexploiteer- en uitpondscenario

De geschatte toekomstige kasstromen worden 

bepaald op basis van de discounted cash flow (DCF) 

methode. Voor woon- en parkeergelegenheden 

vindt de bepaling van de toekomstige inkomende en 

uitgaande kasstromen plaats aan de hand van ener-

zijds het doorexploiteerscenario en anderzijds het 

uitpond-scenario, mede op basis van artikel 31 van het 

Besluit Toegelaten Instellingen (BTIV). De marktwaarde 

in verhuurde staat is op waarderingscomplexniveau 

bepaald op basis van de hoogste waardering van het 

doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend 

op basis van contante waarde van inkomende en uit-

gaande kasstromen.

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat ver-

huureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk 

jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder 

verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt 

verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt ver-

huurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast 

naar de potentiele huur op basis van markthuur of de 

maximale huur op basis van het woningwaarderings-

stelsel. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode 

wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen 

in de 15-jarige DCF-periode en de eindwaarde worden  

vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en 

opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis 

van de veronderstelling van doorexploiteren met een 

voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kas-

stromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet.

Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar 

met 100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren.  

Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed  

alsmede studentencomplexen, parkeergelegenheden 

en intramuraal zorgvastgoed is alleen een door- 

exploiteerscenario van toepassing. Het uitpond- 

scenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie  

leeg complexmatig worden verkocht.

In tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt 

de huur voor deze verhuureenheden niet aangepast, 

maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte ver-

koopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 

15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde van de 

nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. 

De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze 

eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt 

naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt 

bepaald op het verder uitponden van de aan het eind 

van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegen- 

heden, waarbij de mutatiekans met 50% wordt gehal-

veerd ten opzichte van de mutatiekans in het door- 

exploiteerscenario.



78 79

Parameters intramuraal 2016 2017 2018 2019 
2020 en 
verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud € 8 per m2 bvo

Mutatieonderhoud € 10 per m2 bvo

Marketing 14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten 2,5% van de markthuur

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in een per-
centage van de WOZ-waarde met waardepeildatum 
1 januari 2015)

0,37% van de WOZ-waarde

Disconteringsvoet
5,96% plus de objectieve opslag voor object- en 

marktrisico

De overdrachtskosten bestaande uit de overdrachts-

belasting, alsmede notaris en registratiekosten,  

bedragen 3% van de berekende waarde van een  

verhuureenheid.

Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven die na de eerste verwerking voldoen aan 

de algemene activeringscriteria worden geactiveerd 

tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil  

in marktwaarde van het complex voor en na deze 

uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief 

verwerkt als een waardevermindering of vermeerde-

ring en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gereali-

seerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.

Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op de balansdatum de actuele waarde 

van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw 

bepaald (ongerealiseerde). Winsten of verliezen, 

ontstaan door een wijziging in de actuele waarde 

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. 

Wanneer op complexniveau, de actuele waarde 

de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een 

herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht 

bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis 

van verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs betreft de 

initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd 

op marktwaarde in verhuurde staat wordt niet 

afgeschreven.

Onroerende zaken in ontwikkeling

Onroerende zaken in ontwikkeling besteed voor eigen 

exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Activering 

vindt plaats zodra interne formalisering en externe 

communicatie van het project heeft plaatsgevonden.

Bouwrente vormt geen onderdeel van de vervaardi-

gingsprijs.

Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in  

ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen  

als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief  

macro economische parameters), lager is dan de  

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering  

naar de lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt  

in de resultaten verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde  

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

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 wordt verwerkt, tenzij sprake 

is van eerder genomen waardeverminderingen. De 

verkochte woningen zijn geen juridisch eigendom van 

Velison Wonen.

Voor de regeling overeengekomen overdrachtswaarde 

wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoop-

verplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting 

wordt jaarlijks gewaardeerd op actuele waarde van de 

verplichting, rekening houdend met de contractvoor-

waarden. De waardeveranderingen ter zake van de 

woningen verkocht onder voorwaarden (na herclas-

sificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen 

worden in het resultaat verantwoord onder de post 

‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-

portefeuille verkoop onder voorwaarden’.

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, 

afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan of gelijk 

is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur 

volgens het woningwaarderingsstelsel. Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe 

huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De over-

drachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting, alsmede notaris en registratiekosten, bedragen 3% van de 

berekende waarde van de verhuureenheid.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk 
onroerend goed

2016 2017 2018 2019 
2020 en 
verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud € 5 per m2 bvo

Mutatieonderhoud € 10 per m2 bvo

Marketing 14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten - bedrijfsmatig onroerend goed 3% van de markthuur

Beheerkosten - maatschappelijk onroerend goed 2% van de markthuur

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke las-
ten als percentage van de WOZ (exclusief gemeen-
telijke OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke 
tarieven 2016, uitgedrukt in een percentage van de 
WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2015)

0,13% + 0,262%

Disconteringsvoet 5,96% plus specifieke object- en marktrisico

Parameters parkeergelegenheden 2016 2017 2018 2019 
2020 en 
verder

Prijsinflatie 0,20% 0,60% 1,07% 1,53% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats N.V.T.

Instandhoudingsonderhoud - garagebox € 154 per jaar

Beheerkosten - parkeerplaats N.V.T.

Beheerkosten - garagebox € 35 per jaar

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in een per-
centage van de WOZ-waarde met waardepeildatum 
1 januari 2015)

0,25% van de WOZ-waarde

Disconteringsvoet
5,96% plus de objectieve opslag voor object- en 

marktrisico

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen  

€ 500 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting, alsmede notaris- en  

registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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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.

 • Er staan de komende 15 jaren geen grootschalige  

sloopactiviteiten gepland die van invloed kunnen 

zijn op de bedrijfswaarde.

De totale bedrijfswaarde bedraagt voor 2016 € 214,3 

miljoen. (2015: € 229,2 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. 

Latente belastingvorderingen

De latente belastingvordering is gevormd voor belast-

bare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en 

de waardering van de materiele vaste activa in deze 

jaarrekening. De vordering betreft de in de toekomst 

te vorderen vennootschapsbelasting.

Leningen u/g

De leningen worden gewaardeerd tegen contante 

waarde.

Te vorderen BWS-subsidies

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit 

Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen, 

wordt jaarlijks verminderd met de door de budget- 

houders beschikbaar gestelde bedragen. De uitbe-

talingstermijn is afhankelijk gesteld van de discon-

teringsvoet en beloopt vanaf de vaststelling van de 

subsidie maximaal 16 jaar.

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen  

nominale waarde. De maximale looptijd van de  

overige vorderingen bedraagt naar verwachting een 

jaar.

Vlottende Activa

Vastgoed bestemd voor verkoop

Dit betreft vastgoed bestemd voor verkoop (te koop 

staande woningen per 31 december). De woningen 

zijn gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde 

staat.

Overige voorraden

De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaar-

deerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 

waarde. De maximale looptijd van de vorderingen 

bedraagt naar verwachting een jaar.

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 en Minnelijke Schulden Regeling 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.

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele 

investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de 

boekwaarde van het complex waartoe de investeringen  

gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 

verliezen de boekwaarde van het betreffende 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 nieuwbouw- 

projecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan 

het besluitvormingsproces van de corporatie rondom 

projectontwikkeling en herstructurering. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de  

formalisering van de definitieve ontwerpfase en afge-

leid het aanvragen van de bouwvergunning hebben 

plaatsgevonden.

Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen zijn gevormd voor jubileum- 

uitkeringen aan personeel en loopbaanontwikke- 

lingen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde  

verminderd met de lineair berekende afschrijvingen 

bepaald op basis van de verwachte economische 

levensduur.

De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn 

respectievelijk voor:

Verbouwing kantoor 20 jaar lineair

Kantoorinventaris en  
automatiseringsapparatuur

5 jaar lineair

Vervoermiddelen 5 jaar lineair

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 

waarde van het saldo van de kasstromen die zijn  

verbonden met de verwachte toekomstige inkomsten 

en uitgaven over de geschatte resterende economi-

sche levensduur.

De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op de  

volgende uitgangspunten: 

 1. Huurverhoging: 2017: 0,2%, 2018: 0,6%,  

2019: 1,07%, 2020: 1,53%, 2021 en verder 2,0% 

 2. Huurderving: 2017 en verder 1,1% 

 3. Verkopen: 2016: 8 vhe’s, 2017 tot en met 2021:  

5 vhe’s. Verkopen worden vijf jaar ingerekend. 

 4. Mutatiegraad: 6,4% 

 5. Harmonisatie: 2017: 0,50%, 2018: 0,42%,  

2019: 0,46%, 2020: 0,44% en 2021: 0,35%. 

 6. Algemene kostenstijging 2017: 1,6%, 2018: 1,9%, 

2019: 2,2%, 2020 en verder 2,5%. 

 7. Kosten stijging onderhoud 2017: 1,6%,  

2018: 1,9%, 2019: 2,2%, 2020 en verder 2,5%. 

 8. Disconteringsvoet 5,0% 

 9. Restwaarde per grondgebonden woning  

€ 20.570 en voor gestapelde bouw € 16.335. 

Voor sloop- en verhuiskosten wordt € 11.500 

per woning gerekend. Dit is gebaseerd op de 

grondnota Gemeente en eigen beleid.

Exploitatielasten

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend 

aan de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-

2026. 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, 

automatisering.

 • 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.

Verhuurderheffing

In 2016 heeft Velison Wonen een bedrag van  

€ 2.343.881 (2015: € 2.045.227) afgedragen aan 

verhuurderheffing. Het bedrag is gebaseerd op de 

WOZ-waarde van het daeb-bezit. De huidige waarde 

bedroeg in 2016 ruim 479 miljoen (2015: 483 miljoen), 

voor 2017 is rekening gehouden met een stijging van 

2,6% van de WOZ-waarde, het percentage verhuurder- 

heffing voor 2017 is vastgesteld op 0,536% (2015: 

0,491%).

Op 21 januari 2017 is de Eerste Kamer akkoord gegaan 

met een verhoging van de percentages van de ver-

huurderheffing. Dit heeft een negatief effect op de 

totale bedrijfswaarde van € 3,1 miljoen.

Saneringsheffing 

In de begroting is rekening gehouden met een 

bijdrage aan de saneringsheffing, de heffing moet 

worden doorgerekend voor de jaren 2017 tot en met 

2021. De heffing is gebaseerd op 1% van de totale 

jaarhuur van de woongelegenheden. 

Bijdrageheffing Aw 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt integraal 

toezicht op de corporaties. De Aw ziet toe op finan- 

ciële continuïteit, governance, integriteit en recht- 

matigheid van woningcorporaties. De Aw maakt deel 

uit van de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Conform de door de Minister voor Wonen en Rijks-

dienst goedgekeurde ‘Begroting 2016’ van de Auto-

riteit woningcorporaties is de bijdrageheffing voor 

2016 vastgesteld op totaal € 12.557.985 voor alle 

corporaties tezamen. Dit komt voor 2016 neer op een 

tarief van € 2,63 per woongelegenheid en € 0,02 per 

€ 1.000 WOZ-waarde van de woongelegenheden in 

eigendom van de corporatie. De bijdrage is een jaar-

lijks terugkerende heffing. Voor de jaren 2017 en latere 

jaren dienen de corporaties rekening te houden met 

een tarief van € 3,30 per woongelegenheid en € 0,025 

per € 1.000 WOZ-waarde van de woongelegenheden 

in eigendom van de corporatie. 

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 
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Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur 

en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de 

kosten- verdeelstaat verantwoord.

Lasten onderhoudsactiviteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en 

mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden 

ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en 

mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten 

van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten 

van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 

uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeer-

dering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar 

toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 

werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsge-

vonden.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werk-

zaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet in de balans opgeno-

men verplichtingen.

Overheidsheffingen

Velison Wonen verwerkt de overheidsheffingen zoals 

onroerendezaakbelasting op het moment dat aan alle 

voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurders-

heffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen 

incasseren van vorderingen op huurders anders dan 

huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer 

specifieke kostensoort behoren. 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoed- 

portefeuille

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vast-

goedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- 

en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met 

betrekking tot het vastgoed. 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de 

winst- en verliesrekening verwerkt als alle belang-

rijke rechten op economische voordelen alsmede 

alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa 

zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de 

opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald 

en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Op basis van deze criteria wordt onder deze post 

de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie 

onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde 

verantwoord. De boekwaarde is op basis van de 

marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post 

verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht 

vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen 

voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct 

toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs 

en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de 

lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder ver-

antwoord de verkoopopbrengst van onder VOV terug-

gekochte en vervolgens zonder voorwaarden door-

verkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. 

De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoop- 

moment onder aftrek van de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord 

op het moment van levering (passeren transportakte). 

Eventuele verliezen op koopprojecten worden verant-

woord zodra deze voorzienbaar zijn. 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet 

in het resultaat verantwoord in het geval de belang-

rijkste economische voor- en nadelen niet zijn over-

gedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden 

verantwoord als financieringstransactie. Verwezen 

wordt naar de post Vastgoed verkocht onder voor-

waarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hieronder zijn begrepen de overige waardeverande-

ringen en de waardeveranderingen met betrekking 

tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed 

in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed 

verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd 

voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderin-

gen vastgoedportefeuille betreffen winsten of moge-

lijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de 

waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het 

verslagjaar.

Netto resultaat overige activiteiten

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van VvE-

beheer toegerekend. 

Overige organisatiekosten

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn 

(ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden 

opgenomen onder Overige organisatiekosten. 

Leefbaarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake 

sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.

De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten 

wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van 

bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals 

leefbaarheidscoördinator, huismeester), leefbaarheids-

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan  

personeel is gevormd voor in de toekomst uit te 

betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond 

van cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbe-

stand ultimo boekjaar. Bij bepaling van de omvang van 

de voorziening is rekening gehouden met geschatte 

leeftijd en blijfkans. 

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is 

gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen 

op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor 

medewerkers van de corporatie op grond van cao-

bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij 

het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan 

van het personeelsbestand ultimo boekjaar. 

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen  

de kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. 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 verliesreke-

ning 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.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden wor-

den deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 

De maximale looptijd van de vorderingen bedraagt 

naar verwachting een jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 

betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden  

en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone 

bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 

omvang of het incidentele karakter afzonderlijk 

toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corpo-

ratie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten 

worden met het oog op de analyse en de vergelijk-

baarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard 

en omvang afzonderlijk toegelicht.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden  

verantwoord naar rato van de geleverde prestaties. De 

huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde 

huurprijsbeleid van Velison Wonen, rekening houdend 

met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale 

huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale 

huursomstijging) en onder aftrek van huurderving 

wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoe-

dingen van huurders boven de netto huurprijs voor 

leveringen en diensten (zoals energie, water, huis-

meester, schoonmaakkosten, glasverzekering). De 

opbrengsten worden verminderd met derving wegens 

oninbaarheid. De kosten van de leveringen en dien-

sten worden verantwoord onder de lasten servicecon-

tracten.

Overheidsbijdragen

Hieronder worden bijdragen of subsidies van de over-

heid alsmede de toerekening van de BWS-subsidie 

vanuit de egalisatierekening BWS verantwoord.



84 85

Toelichting balans
ACTIVA

A. VASTE ACTIVA

I Materiële vaste activa

2016 2015

1. DAEB vastgoed in exploitatie 407.830.155 366.098.986

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 31.970.679 28.459.730

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.232.480 6.899.130

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 6.710.960 3.440.361

5. (On-)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.243.286 3.238.415

454.987.560 408.136.622

 

1. DEAB vastgoed  
in exploitatie

2. niet-DEAB vastgoed  
in exploitatie

2016 2015 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 366.098.986 129.507.256 28.459.730 17.720.468

Invloed stelselwijziging - 269.928.461 - 21.556.427

Herrekende boekwaarde 366.098.986 399.435.717 28.459.730 39.276.895

Mutaties

Opleveringen 3.295.488 1.768.800 0 1.198.757

Investeringen 1.162.676 363.725 4.148 0

Desinvesteringen -505.840 -1.234.319 -416.609 -378.129

Herclassificatie -1.144.241 106.000 2.175.583 0

Aanpassing marktwaarde 38.834.024 -34.340.937 1.747.827 -11.637.793

Overige mutaties 89.062 0 0 0

Totaal van de mutaties 41.731.169 -33.336.731 3.510.949 -10.817.165

Boekwaarde 31 december 407.830.155 366.098.986 31.970.679 28.459.730

Inbegrepen ongerealiseerde 
herwaardering

237.687.924 202.764.991 13.788.335 10.382.628

onderzoeken en uitgaven voor activiteiten bewoners-

bijeenkomsten, bestrijding woonoverlast, buurt- 

bemiddeling, Skaeve Huse, schuldsaneringen, tweede 

kansbeleid etc..

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten 

wijkgebonden uitgaven voor onderhoud groenvoor-

ziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, 

cameratoezicht, schoonmaakacties etc. en uitgaven 

voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brand- 

preventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken.

Rentebaten en lasten

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-

verliesrekening verwerkt rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, 

indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst 

waarschijnlijk.

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvol-

gende verslagperioden naar rato van de resterende 

hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als 

rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toe-

gerekend zodanig dat tezamen met de over de lening 

verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in 

de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de 

balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke 

rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van 

het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend op 

basis van het in de winst- en verliesrekening ver-

antwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal 

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-

aftrekbare kosten.

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen 

in de latente belastingvorderingen en -schulden uit 

hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belas-

tingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot 

realisatie van latente belastingvorderingen of een 

wijziging van de verwachte realisatie van een actief-  

of passiefpost. 

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en 

verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover 

deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in 

het eigen vermogen worden opgenomen, in welk 

geval de belasting in het eigen vermogen wordt ver-

werkt. 

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  

Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opma-

ken van deze jaarrekening gehanteerd. 

Pensioenen 

Velison Wonen heeft een pensioenregeling met 

SPW. Het SPW heeft een dekkingsgraad van 109,7%. 

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 Velison Wonen op ver-

plichte basis premie aan het pensioenfonds. Behalve 

de betaling van premies heeft Velison Wonen geen 

verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioen-

regeling. De premies worden verantwoord als  

personeelskosten als deze verschuldigd zijn.  

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien deze tot een terugstorting  

leiden of tot een vermindering van toekomstige beta-

lingen. 

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,  

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn  

opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaats-

vindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het 

boekjaar 2016.

In de statuten van Velison Wonen zijn geen bepalingen 

opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen 

voor het resultaat over het boekjaar ad € 41.225.793 

als volgt te bestemmen:

Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 

ad € 2.897.153 ten gunste van de overige reserves te 

brengen.

Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 38.328.640, 

bestaande uit niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoed in exploitatie ten gunste van de herwaarde-

ringsreserve te brengen.

Het voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2016 2015

Project KPN 2.281.073 2.258.902

Project Blok 12 0 436.852

Project Hoed Santpoort-Noord interne verbouwing 0 910

Project Hofstede uitbreiding woningen 67.231 7.642

Project Molenweid 3.716.939 648.999

Project Velsen-Noord 5 0 87.056

Project Torricelli 593.505 0

Project Kanaalstraat 0 0

Diverse projecten 52.212 0

6.710.960 3.440.361

Stand per 1 januari 3.440.361

Mutaties in 2016

Investeringen project KPN 22.171

Investeringen project Blok 12 989.173

Investeringen project Hoed Santpoort-Noord verbouwing 3.238

Investeringen project Hofstede uitbreiding woningen 59.589

Investeringen project Molenweid 3.067.940

Investeringen project Velsen-Noord 5 1.782.407

Investeringen project Torricelli 593.505

Investeringen project Kanaalstraat 204.081

Investeringen diverse projecten 55.484

Opleveringen -3.299.636

Waardeverandering onrendabele toppen -207.353

Totaal mutaties 3.270.599

Stand per 31 december 6.710.960

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

IJmuiden.

Blok 12 is een nieuwbouwlocatie en het project Hofstede betreft een toevoeging van zorgwoningen.

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

wonen en zorg, tot en met 2016 bedraagt de investering € 3.716.939.

 

3. Onroerende zaken  
verkocht onder voorwaarden

4. Vastgoed in ontwikkeling  
bestemd voor eigen exploitatie

2016 2015 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 6.899.130 7.186.370 3.440.361 2.900.910

Invloed stelselwijziging - 0 - -632.541

Herrekende boekwaarde 6.899.130 7.186.370 3.440.361 2.268.369

Mutaties

Opleveringen 0 0 -3.299.636 -1.299.328

Investeringen 0 0 6.777.588 2.471.320

Desinvesteringen -635.308 -414.950 0 0

Herclassificatie -1.031.342 -106.000 0 0

Afwaardering 0 0 -207.353 0

Aanpassing marktwaarde 0 231.430 0 0

Overige mutaties 0 2.280 0 0

Totaal van de mutaties -1.666.650 -287.240 3.270.599 1.171.992

Boekwaarde 31 december 5.232.480 6.899.130 6.710.960 3.440.361

Bedrijfswaarde

Per 31 december 2016 bedraagt de gecalculeerde bedrijfswaarde voor het vastgoed € 214,3 mln. In de bedrijfs-

waarde is rekening gehouden met de bijdrage verhuurderheffing tot einde levensduur. Rekening is gehouden 

met het aangepaste planmatig onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning. Bij de terugneming in 

2015 van de waardeverandering op basis van het verschil tussen bedrijfswaarde en boekwaarde van een PMC is 

uitgegaan van de complexindeling van Velison Wonen.

3. (On-)roerende zaken Verkoop onder Voorwaarden

Aantal 2016 Aantal 2015 2016 2015

Woningen Velsen-Noord 10 11 1.750.520 1.920.520

Woningen De Vrijheit 17 20 1.718.680 2.015.960

Woningen De Vreede 9 14 1.304.588 2.038.650

Woningen De Voorwaarts 3 6 458.692 924.000

Stand per 31 december 5.232.480 6.899.130
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II Financiële vaste activa

2016 2015

1. Latente belastingvordering 2.909.175 3.495.605

2. Leningen u/g 159.948 187.977

3. Te vorderen BWS-subsidies 0 32.744

3.069.123 3.716.326

1. Latente belastingvordering

Wegens compensabele verliezen 2.595.017 3.146.625

Wegens hogere boekwaarde te verkopen woningen 129.067 132.222

Wegens afschrijving disagio op leningen 185.091 216.758

2.909.175 3.495.605

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen is als volgt:

2016 2015

Boekwaarde 1 januari 3.495.605 0

Wegens compensabele verliezen -551.608 3.146.625

Wegens hogere boekwaarde te verkopen woningen -3.155 132.222

Wegens afschrijving disagio op leningen -31.667 216.758

Boekwaarde 31 december 2.909.175 3.495.605

Compensabele verliezen

Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor zover er 

voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie  

van de latente vordering. In de jaarrekening is hiervoor een latente belastingvordering tegen contante waarde 

verantwoord, op basis van een disconteringsvoet van 2,76%. De latente belastingvorderingen wegens compen-

sabele verliezen heeft een verwachte looptijd van drie jaar.

Verkoop woningen

Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De gehanteerde 

disconteringsvoet is 2,76%. De verwachte looptijd van de latente belastingvordering voor de verkoop woningen 

is maximaal vijf jaar.

Disagio op leningen

In de jaarrekening is voor de leningportefeuille een latente belastingvordering tegen contante waarde verant-

woord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als 

toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. De gehanteerde 

disconteringsvoet is 2,76% .

5. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Het verloop van deze post is als volgt:

 Auto's
Gebouw  

en inrichting
Overig  

inventaris
Totaal

1 januari 

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

Mutaties 

Investeringen 72.653 76.459 63.004 212.116

Afschrijvingen -6.727 -119.820 -77.698 -204.245

Verkocht -3.000 0 0 -3.000

Totaal mutaties 62.926 -43.361 -14.694 4.871

31 december 

Aanschafwaarde 103.197 3.479.547 1.094.654 4.677.398

Cumulatieve afschrijvingen -18.545 -521.884 -893.683 -1.434.112

Boekwaarden 84.652 2.957.663 200.971 3.243.286

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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1. Huurdebiteuren

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

 2016 2015 31-12-2016 31-12-2015

1 Maand of minder 204 155 60.273 60.922

Tussen 1 en 2 maanden 48 48 43.645 46.343

Tussen 2 en 3 maanden 32 20 52.522 29.178

Tussen 3 en 4 maanden 15 17 28.646 36.499

Tussen 4 en 5 maanden 12 14 34.271 39.762

Tussen 5 en 6 maanden 4 8 12.387 26.430

Meer dan 6 maanden 22 26 123.612 146.759

337 288 355.356 385.893

Vertrokken huurders 55 59 101.550 104.354

Totaal corporatie 392 347 456.906 490.247

Af: vermoedelijk oninbaar 172.325 185.550

284.581 304.697

De bruto huurachterstand bedraagt 1,85% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen. (2015: 2,04%).

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

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

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

 2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 185.550 214.335

Onttrekkingen -42.428 -125.802

Toevoegingen 29.203 97.017

Boekwaarde per 31 december 172.325 185.550

2. Overheid (Gemeenten)

 2016 2015

De specificatie per ultimo het boekjaar:

Bijdrage woningaanpassing minder validen 2.388 6.523

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

 2016 2015

BTW te vorderen 53.675 29.000

2. Leningen u/g

2016 2015

Saldo per 1 januari 240.000 271.000

Aflossingen -30.000 -31.000

Saldo per 31 december 210.000 240.000

Voorziening lening u/g -50.052 -52.023

159.948 187.977

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.

3. Te vorderen BWS-subsidies

Het verloop is als volgt weer te geven:

2016 2015

Saldo per 1 januari 32.744 99.749

Toevoeging rente 0 3.838

Ontvangen BWS-subsidies -32.744 -70.843

Saldo per 31 december 0 32.744

Het betrof een vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning gebonden Subsidies (BWS) voor woningen 

aan de Kerkstraat aflopend in 2016 en aan de Wijkerstraatweg (de Schulpen) aflopend in 2015.

B. VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden

2016 2015

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 599.609 214.513

2. Overige voorraden 34.935 34.772

634.544 249.285

De verkoopportefeuille bestaat ultimo 2016 uit één voormalig koopgarant woning en twee sociale huurwoningen,  

totaal met een geschatte verkoopwaarde van € 599.609.

De overige voorraden betreft de magazijnvoorraad van klein materiaal.

II Vorderingen 

2016 2015

1. Huurdebiteuren 284.581 304.697

2. Overheid (Gemeenten) 2.388 6.523

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 53.675 29.000

4. Overige vorderingen 407.372 210.769

5. Overlopende activa 123.287 107.971

871.303 658.960



92 93

PASSIVA

C. EIGEN VERMOGEN

 2016 2015

1. Herwaarderingsreserves (voor resultaatbestemming) 213.147.619 254.890.703

2. Overige reserves (voor resultaatbestemming) 89.506.646 81.974.210

3. Resultaat boekjaar 41.225.793 -34.503.243

Totaal eigen vermogen 343.880.058 302.361.670

1. Herwaarderingsreserves

Het verloop van de herwaarderingsreserves is als volgt:

 
Sociaal 

vastgoed in 
exploitatie

Commercieel 
vastgoed in 
exploitatie

Totaal 
vastgoed in 
exploitatie

Saldo per 1 januari 2015 0 0 0

Stelselwijziging 236.411.367 18.479.336 254.890.703

Nieuwe stand per 1 januari 2015 236.411.367 18.479.336 254.890.703

Resultaat herwaarderingsreserve 2015 -43.294.445 1.551.361 -41.743.084

Saldo per 31 december 2015 193.116.922 20.030.697 213.147.619

Resultaat mutatie herwaardering 2016 44.361.394 -6.032.754 38.328.640

Saldo per 31 december 2016 na resultaat- 
bestemming

237.478.316 13.997.943 251.476.259

2. Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

 2016 2015

Saldo per 1 januari 81.974.210 44.886.704

Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 0 47.541.161

Herrekende overige reserves per 1 januari 81.974.210 92.427.865

Dotatie resultaat vorig boekjaar 6.962.094 -11.489.812

Realisatie uit herwaarderingsreserve 570.342 1.036.157

Saldo per 31 december 89.506.646 81.974.210

3. Resultaat boekjaar

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

 2016 2015

Resultaat boekjaar 2015 volgens jaarrekening 2015 11.489.812

Aanpassing resultaat 2015 voor vergelijkingsdoeleinden -45.993.055

Aangepast resultaat 2015 -34.503.243

Resultaat 2016 41.225.793

Resultaat per jaar 41.225.793 -34.503.243

4. Overige vorderingen

 2016 2015

Nog te ontvangen verzekeringsclaim 5.028 10.293

Nog te ontvangen rente 8.800 37.163

Nog te ontvangen subsidie 291.200 0

Nog te ontvangen overige debiteuren 59.155 70.823

Nog te ontvangen diversen 43.189 92.490

407.372 210.769

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.

Te ontvangen subsidie betreft de verleende STEP subsidie voor 109 woningen in Velsen-Noord.

De vorderingen hebben alle een verwachte looptijd korter dan een jaar.

5. Overlopende activa

 2016 2015

Vooruitbetaalde assurantiepremie 99.707 97.898

Vooruitbetaalde erfpacht 1.044 1.044

Vooruitbetaalde abonnementskosten 95 90

Vooruitbetaald overig 22.441 8.939

123.287 107.971

III Liquide middelen

 2016 2015

Bank Nederlandse Gemeenten/Abn-Amro 340.736 1.153.575

Kas 427 620

ING spaarrekening 2.001.743 5.804.487

ING stortingsrekening 6.522 10.150

Kruisposten 0 0

Totaal 2.349.428 6.968.832

Velison Wonen heeft per 31 december een kredietfaciliteit bij de BNG ten bedrage van € 0,5 miljoen. 

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Voor 2017 zijn nog geen concrete budgetaanvragen bekend. Het karakter van de voorziening is overwegend 

langlopend.

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

 2016 2015

1. Schulden/leningen overheid 4.273.783 4.855.374

2. Schulden/leningen kredietinstellingen 88.431.981 90.682.715

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden

5.294.970 6.988.589

4. Overige schulden 34.219 34.536

98.034.953 102.561.214

1. en 2. Schulden/Leningen overheid en kredietinstellingen

Het verloop van de leningen is als volgt:

 
Leningen van 

overheid

Leningen 
krediet-  

instellingen
Totaal

1 januari

Leningen overheid/kredietinstellingen 5.411.627 99.970.047 105.381.674

Af: aflossingsverplichting voorgaand jaar -556.253 -9.287.332 -9.843.585

4.855.374 90.682.715 95.538.089

Mutaties boekjaar

Af: aflossingen -556.254 -9.287.332 -9.843.586

Bij: opname roll-over lening 0 5.600.000 5.600.000

-556.254 -3.687.332 -4.243.586

31 december

Leningen overheid/kredietinstellingen 4.855.373 96.282.715 101.138.088

Af: aflossingsverplichting komend jaar -581.590 -7.850.734 -8.432.324

4.273.783 88.431.981 92.705.764

Voor de leningen van 2016 gelden rentevoeten die variëren van 0,703 tot 6,68%. 

De gemiddelde rentevoet over 2016 bedraagt 3,68%. De gemiddelde looptijd van de leningen is 13,7 jaar.

Van de schuldrest heeft € 77,9 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen van alle leningen bedragen € 8.432.324 en zijn op de 

balans opgenomen onder de kortlopende schulden. De martkwaarde van de leningen bedraagt € 135.324.000.

D. VOORZIENINGEN

 2016 2015

1. Voorziening onrendabele investeringen 763.347 0

2. Voorziening Latente belastingverplichtingen 6.486.290 1.295.039

3. Overige voorzieningen 227.155 212.570

7.476.792 1.507.609

1. Voorziening onrendabele investeringen sociaal vastgoed

 2016 2015

Saldo per 1 januari 0 0

Investeringen De Voorspoed 3.272 0

Onrendabele top De Voorspoed -687.800 0

Investeringen Kanaalstraat 204.081 0

Onrendabele top Kanaalstraat -282.900 0

Saldo per 31 december -763.347 0

2. Voorziening Latente belastingverplichtingen

Verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente belastingverplichtingen en in het boekjaar:

 2016 2015

Saldo per 1 januari 1.295.039 0

Wegens fiscale onderhoudsvoorziening -108.749 1.295.039

Wegens afwaardering naar lagere WOZ-waardes 5.300.000 0

Saldo per 31 december 6.486.290 1.295.039

De latente belastinverplichting is gevormd door het treffen van een fiscale onderhoudsvoorziening. De voorziening  

latente belastingverplichtingen wegens fiscale onderhoudsvoorziening heeft een looptijd van tien jaar. Voor het 

fiscale opwaarderingspotentieel is een voorziening getroffen omdat de fiscale waardering lager is dan de  

commerciële waardering op basis van de WOZ-waardes. Gezien het langlopende karakter zijn deze latenties  

tegen contante waarde opgenomen, op basis van een disconteringsvoet van 2,76%. De voorziening latente 

belastingverplichtingen wegens afwaardering naar lagere WOZ-waarde heeft een verwachte looptijd van 22 jaar. 

3. Overige voorzieningen

 
Jubileum- 

uitkeringen
Loopbaan- 

ontwikkeling
Totaal

Saldo per 1 januari 104.800 107.770 212.570

Dotatie 14.036 17.995 32.031

Toevoeging rente 0 0 0

Onttrekking -3.736 -13.710 -17.446

Vrijval 0 0 0

Saldo per 31 december 115.100 112.055 227.155

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. 
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F. KORTLOPENDE SCHULDEN

 2016 2015

1. Schulden aan overheid (Gemeenten) 25.969 42.940

2. Schulden aan kredietinstellingen 8.432.324 9.843.585

3. Schulden aan leveranciers 1.171.304 828.792

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 356.222 259.814

5. Schulden ter zake van pensioenen 26.303 43.095

6. Overige schulden 683.676 205.717

9. Overlopende passiva 1.824.357 2.075.589

12.520.155 13.299.532

Alle kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd korter dan een jaar.

1. Schulden aan overheid (Gemeenten)

 2016 2015

Te betalen diverse facturen 25.969 42.940

2. Schulden aan kredietinstellingen

 2016 2015

Binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen 8.432.324 9.843.585

3. Schulden aan leveranciers

 2016 2015

Nog te betalen facturen 1.171.304 828.792

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

 2016 2015

Omzetbelasting 275.252 181.088

Loonbelasting 53.648 54.513

Premies sociale verzekeringen 27.322 24.213

356.222 259.814

5. Schulden ter zake van pensioenen

 2016 2015

SPW premies pensioen 26.303 43.095

Rente- en kasstroomrisico

Hierna is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd.

Rente percentages € Resterende looptijd €

Roll-over 7.000.000 < 1 jaar 6.100.000

0%-1% 0 van 1 tot 5 jaar 17.149.126

1%-2% 6.441.058 van 5 tot 10 jaar 21.001.696

2%-3% 10.452.768 van 10 tot 15 jaar 11.580.813

3%-4% 24.000.000 van 15 tot 20 jaar 7.667.917

4%-5% 41.344.640 > 20 jaar 37.638.537

5%-6% 11.520.298

> 6% 379.324

101.138.088 101.138.088

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

 2016 2015

39 koopgarantwoningen 5.294.970 6.988.589

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.

4. Overige schulden

 2016 2015

Saldo waarborgsommen 34.219 34.536

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

wordt bij teruggave geen rente vergoed.
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

 2016 2015

1. Huuropbrengsten 23.804.326 23.215.677

2. Opbrengsten servicecontracten 505.424 482.480

3. Lasten servicecontracten -427.232 -435.700

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -5.333.446 -5.840.043

5. Lasten onderhoudsactiviteiten -5.883.351 -4.149.752

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.179.355 -1.099.759

Totaal 11.486.366 12.172.903

1. Huuropbrengsten

 2016 2015

Woningen en woongebouwen DAEB 22.028.857 21.186.992

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 1.266.722 1.594.427

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 229.537 235.684

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 530.079 496.352

24.055.195 23.513.455

Huurderving wegens leegstand -221.666 -198.902

Huurderving wegens oninbaarheid -29.203 -98.876

Totaal 23.804.326 23.215.677

De huuropbrengst is met € 541.740 toegenomen als gevolg van jaarlijkse huurverhogingen en als gevolg van 

geriefsverbeteringen en huurharmonisatie bij mutatie.

Per 1 juli 2016 zijn de huren gemiddeld verhoogd met 1,2%.

2. Opbrengsten servicecontracten

 2016 2015

Vergoedingen servicekosten 467.799 449.500

Vergoedingsderving servicekosten wegens leegstand -5.045 -4.387

Te verrekenen servicekosten met huurders -52.183 -50.832

Opbrengst serviceabonnement 94.853 88.199

Totaal 505.424 482.480

3. Lasten servicecontracten

 2016 2015

Kosten servicekosten -387.891 -386.035

Kosten serviceabonnement -39.341 -49.665

Totaal -427.232 -435.700

6. Overige schulden

 2016 2015

Verlof en functiewaardering 73.750 61.200

Te betalen accountantskosten en kosten jaarrekening 73.212 26.500

Te verrekenen servicekosten 59.544 43.077

Aangegane verplichtingen aankoop woningen 419.300 0

Te betalen kosten woonruimteverdeelsysteem 0 19.789

Diversen 57.870 55.151

683.676 205.717

9. Overlopende passiva

 2016 2015

Niet vervallen rente 1.491.051 1.731.206

Vooruitontvangen huur 252.581 263.661

Overige 80.725 80.722

1.824.357 2.075.589
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 Naam: S.J. van den Berg

 Functie of functies Manager financiën

2016 2015

Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 1,00 1,00

Gewezen topfunctionaris ja ja

Dienstbetrekking ja ja

Beloning 89.583 88.067

Belastbare onkostenvergoedingen 28 121

Beloningen betaalbaar op termijn 15.870 17.566

Totale bezoldiging 105.481 105.754

Toepasselijk WNT-maximum 179.000 179.000

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

bestuur.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen waarvoor in eerdere jaren 

een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Ook zijn 

er geen functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT maximum hebben ontvangen. 

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 

worden gerapporteerd.

Overige bedrijfslasten

 2016 2015

Overige personeelskosten -206.469 -386.044

Huisvestingskosten -79.488 -171.943

Vergoeding commissarissen -77.333 -78.929

Vervoerskosten -12.128 -11.027

Aanpassen voorziening leningen u/g 1.971 -52.023

Algemene kosten -161.693 -611.451

Totaal -535.140 -1.311.417

De vergoeding commissarissen omvatten periodiek betaalde beloningen en overige kosten.

De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2016 maximaal 

10% (€ 13.100) (lid) of 15% (€ 19.650) (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale 

bezoldiging van de bestuurder. 

De bedragen die in rekening worden gebracht voor leveringen en diensten zijn gebaseerd op de geraamde c.q. 

werkelijke kosten. Ze worden jaarlijks indien noodzakelijk aangepast. Jaarlijks vindt de afrekening plaats met de 

huurders met betrekking tot de verrekenbare servicekosten over het voorgaande jaar.

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

 2016 2015

Salariskosten -2.250.180 -2.256.107

Overige bedrijfslasten -535.140 -1.311.417

Verhuurderheffing -2.343.881 -2.045.227

Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie -204.245 -227.292

Totaal -5.333.446 -5.840.043

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin 

worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op 

basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen 

onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteit en Salariskosten 

 2016 2015

Lonen en salarissen (inclusief ontvangen ziekengeld) -1.761.636 -1.731.494

Pensioenlasten -282.401 -304.960

Overige sociale lasten (inclusief verzuimverzekering) -347.627 -326.999

Doorbelasten uren 141.484 107.346

Totaal -2.250.180 -2.256.107

Het gemiddeld aantal werknemers omgerekend in fte’s in 2016 bedraagt 32,85 (2015: 32,27).

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

2016 2015

Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 0,94 0,94

Gewezen topfunctionaris nee nee

Dienstbetrekking ja ja

Beloning 99.191 96.991

Belastbare onkostenvergoedingen 4.364 4.363

Beloningen betaalbaar op termijn 17.868 19.967

Totale bezoldiging 121.423 121.321

Toepasselijk WNT-maximum 123.730 123.344
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5. Lasten onderhoudsactiviteiten

 2016 2015

Reparatieonderhoud

 - werkzaamheden door derden -694.424 -735.890

 - werkzaamheden door eigen dienst -115.961 -105.705

Totaal reparatieonderhoud -810.385 -841.595

Mutatie onderhoud -273.858 -393.358

Contract onderhoud -470.813 -463.211

Planmatig onderhoud -3.997.117 -2.266.641

Bijdrage onderhoud Verenigingen van Eigenaren -181.691 -182.708

Erfpacht -2.239 -2.239

Toegerekende organisatiekosten -147.248 0

Totaal -5.883.351 -4.149.752

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

 2016 2015

Onroerende zaak belasting -1.089.920 -1.022.138

Saneringsheffing -20.051 -11.450

Verzekeringen -69.384 -66.171

Totaal -1.179.355 -1.099.759

Bezoldiging commissarissen 2016 (bedragen exclusief BTW)

Naam Functie Bezoldiging

J. Stellingsma Voorzitter 13.500

M.M.A.E. Heemskerk Lid 9.000

M.A.E Hagen-Tervoort Lid 9.000

M.L. van der Steen-Jacquet Lid 7.631

J.M. Staatsen Lid 3.900

E.J. de Vries Lid 5.100

De totale kosten van de raad van commissarissen bedroeg in 2016 € 77.333 in totaal € (2015: € 78.929).

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet is per 24 februari aangetreden als lid.

De heer J.M. Staatsen is per 6 juni 2016 afgetreden als lid.

De heer E.J. de Vries is per 7 juni 2016 aangetreden als lid.

De overige commissarissen waren heel 2016 lid.

Algemene kosten

 2016 2015

Advieskosten -186.065 -208.019

Automatiseringskosten -211.604 -200.192

Bewonerscommissies en Huurdersraad -17.191 -21.137

Incassokosten -25.715 -42.246

Kantoorkosten -130.013 -129.793

Woonruimteverdeelsysteem -14.635 -24.701

KWH label -13.350 -13.406

PR & Communicatie -25.399 -9.464

Pro Rata BTW teruggave oude jaren 26.113 86.878

Overige algemene kosten -31.973 -61.356

Doorberekende kosten aan huurders 11.466 11.985

Doorbelasting algemene kosten 456.673 0

Totaal -161.693 -611.451
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Netto resultaat overige activiteiten

 2016 2015

13. Opbrengsten overige activiteiten 35.242 26.098

14. Kosten overige activiteiten -4.309 -522

Totaal 30.933 25.576

13. Opbrengsten overige activiteiten

 2016 2015

Beheervergoedingen VvE's 23.136 22.665

Overige dienstverlening 2.885 3.082

Incidentele opbrengsten 9.221 351

Totaal 35.242 26.098

14. Kosten overige activiteiten

 2016 2015

Beheerkosten VvE's -4.309 -522

15. Overige organisatiekosten

Kosten jaarverslag

 2016 2015

Controle van de jaarrekening -89.032 -59.131

Fiscale werkzaamheden -30.116 -43.494

Overige kosten jaarverslag -39.831 -9.075

Totaal -158.979 -111.700

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 bepaling van de 

marktwaarde van ons bezit.

16. Leefbaarheid

 2016 2015

Kosten sociale activiteiten -37.055 -32.229

Kosten fysieke activiteiten -72.708 -52.758

Doorbelasting algemene kosten ten behoeve van sociale activiteiten -14.817 0

Doorbelasting algemene kosten ten behoeve van fysieke activiteiten -34.572 0

Totaal -159.152 -84.987

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

 2016 2015

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.599.265 3.477.500

8. Toegerekende organisatiekosten -78.228 -111.327

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.225.471 -2.144.759

Totaal 295.566 1.221.414

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 2016 2015

Opbrengst verkopen bezit in exploitatie; 6 woningen  
(2015: 21 woningen)

705.765 3.125.500

Opbrengst verkopen bezit Verkoop onder voorwaarden; 5 woningen 
(2015: 3 woningen)

893.500 352.000

Totaal 1.599.265 3.477.500

8. Toegerekende organisatiekosten

 2016 2015

Verkoopkosten van bezit in exploitatie -22.491 -87.066

Verkoopkosten van bezit Verkoop onder voorwaarden -55.737 -24.261

Totaal -78.228 -111.327

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 2016 2015

Boekwaarde verkocht bezit in exploitatie -505.840 -1.826.009

Boekwaarde verkocht bezit Verkoop onder voorwaarden -719.631 -318.750

Totaal -1.225.471 -2.144.759

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 2016 2015

10. Overige waarderveranderingen vastgoedportefeuille -970.700 531.822 

11. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 40.289.254 -45.978.730

12. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 0 38.055

Totaal 39.318.554 -45.408.853 



106 107

20. Belastingen

 2016 2015

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -5.777.681 2.200.566

Belastingen buitengewoon resultaat 0 -248.343

Totaal -5.777.681 1.952.223

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 2016 2015

Mutatie latente belastingvordering -586.430 3.495.605

Mutatie latente belastingschuld -5.191.251 -1.295.039

Mutatie latente belastingen, last respectievelijk bate -5.777.681 2.200.566

Belastingen buitengewoon resultaat 

 2016 2015

Betaalde venootschapsbelasting inzake AWV 2013 0 -248.343

RESULTAAT NA BELASTINGEN

 2016 2015

Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan de overige serverves 41.225.793 -34.503.243 

Toelichting vennootschapsbelasting

 2016

Commercieel resultaat 2016 voor belastingen 47.003.474

Bij:

Terugneming afwaarderingen 458.181

Gemengde kosten 4.500

462.681 462.681

Af:

Afschrijvingen 67.601

Fiscaal lagere boekwinst verkoop 206.417

Fiscale afschrijving disagio leningen o/g 47.232

Investeringsaftrek 10.607

Fiscaal minder geactiveerd 1.746.690

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed 39.318.554

Dotatie aan HIR 162.606

Mutatie fiscale onderhoudsvoorziening 579.491

42.139.198 -42.139.198

Belastbaar bedrag voor verliesverrekening 5.326.957

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.

Saldo financiële baten en lasten

 2016 2015

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

212 1.832

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9.214 51.095

19. Rentelasten en soortgelijke kosten -3.819.240 -4.322.745

Totaal -3.809.814 -4.269.818

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

 2016 2015

Renteopbrengsten BWS-subsidies 212 1.832

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 2016 2015

Rentebaten op vorderingen 414 18.760

Rentebaten op uitstaande middelen en overige rentebaten 8.800 32.335

Totaal 9.214 51.095

19. Rentelasten en soortgelijke kosten

 2016 2015

Rentelasten leningen overheid -258.658 -273.917

Rentelasten leningen kredietinstellingen -3.537.631 -4.003.489

Overige rentelasten -22.951 -45.339

Totaal -3.819.240 -4.322.745
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KENGETALLEN (PER ULTIMO BOEKJAAR)

Boekjaar 2016 2015 2014 2013 2012

Gegevens bezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie

Woningen en woongebouwen 3.593 3.559 3.574 3.621 3.645

Garages 104 108 107 115 116

Onzelfstandige wooneenheden/zorg- 
instellingen

63 55 54 50 35

Overige onroerende zaken 24 17 18 22 23

Totaal 3.784 3.739 3.753 3.808 3.819

Prijs/kwaliteitsverhouding

Gemiddeld aantal punten WWS * 150 150 142

Gemiddelde netto huurprijs * 536 532 518

Puntprijs eerste 80 punten 4,71 4,68 4,82 4,70 4,59

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

Het verhuren van woningen

Mutaties woningen 216 229 248 246 250

Mutatiegraad woningen 6,0 6,4 6,9 6,8 13,7

Huurachterstand in % 1,85 2,04 2,46 1,64 1,55

Huurderving in % 1,04 1,26 1,26 1,34 1,07

Financiële continuïteit

Solvabiliteit op basis bedrijfswaarde 52,0

Liquiditeit (current ratio) 0,31 0,6 1,2 1,1 1,0

ICR 2,47

DSCR 1,78

Personeelsbezetting

Gemiddeld aantal Fte's 32,85 32,27 31,95 32,83 31,49

* Wegens de stelselwijziging zijn enkele kengetallen 2015 gewijzigd.

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

Niet uit de balans blijkende informatie

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 

gegarandeerde uitstaande schuldrestanten komt.

Per 31 december 2016 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 3.629.762 uit hoofde van de 

door het WSW verstrekte borgstellingen.

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw van woningen tot een bedrag van  

€ 1.468.903 Deze verplichtingen komen naar verwachting binnen 1 jaar na balansdatum tot afwikkeling.

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.

Overige gegevens

In de statuten van Stichting Velison Wonen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.
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Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is 

opgesteld door het bestuur op 8 juni 2017.

P.H.M. van Ling

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Raad van Commissarissen

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is  

vastgesteld door de Raad van Commissarissen op  

8 juni 2017.

de heer J. Stellingsma (voorzitter)

mevrouw M.M.A.E. Heemskerk 

mevrouw M.A.E. Hagen-Tervoort

mevrouw M.L. v.d. Steen-Jacquet

de heer E.J. de Vries
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