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Voorwoord
Het verslagjaar 2011 heeft veel hoogtepunten gekend.  
Op 18 mei was het tien jaar geleden dat Stichting Woon-
corporatie Kennemerhave tot stand is gekomen door fusie 
van de Stichting RKW en de Woningstichting Velsen. 
Op 16 november was het honderd jaar geleden dat de 
Woningbouwvereeniging Velsen werd opgericht, die later 
opging in de Woningstichting Velsen. Gedenkwaardige 
momenten, waar we slechts kort bij hebben stilgestaan, 
want er was veel werk aan de winkel, zoals de voorberei-
dingen voor de omvorming van de bestuurlijke structuur 
van drie naar twee lagen en de implementatie daarvan.

In het afgelopen jaar hebben ook de zorgen over de  
financiële continuïteit veel aandacht gevraagd. De forse 
afboeking op onze reservepositie vanwege de KPN- 
locatie heeft sporen getrokken in onze mogelijkheden  
op korte en middellange termijn. Bezuiniging was nood-
zakelijk en beleidsplannen moesten worden bijgesteld.
Wij zijn er echter in geslaagd om goede eerste stappen 
te zetten. Het beleidsplan en het strategisch voorraad-
beleidsplan zijn herzien en voor de periode 2011-2016 
vastgesteld. Beide beleidsstukken hebben de titel  
‘Thuis in het huis van Kennemerhave’ meegekregen,  
omdat de medewerkers thuis willen zijn in alle delen  
van het woningbezit en wij zien graag dat de bewoners 
zich thuis voelen in onze woningen.

In het eerste kwartaal van 2011 is er op initiatief van  
Woningbedrijf Velsen, AWV Eigen Haard en Wooncor-
poratie Kennemerhave een woonconferentie gehouden 
over de woonopgaven in Velsen en wat de rol van de  
gezamenlijke corporaties hierin is. Ook dit initiatief 

onderstreept de samenwerking die op allerlei gebieden 
tussen de Velsense corporaties plaatsvindt en die  
mede wordt beïnvloed door de ‘Visie op Velsen 2025’,  
de gemeentelijke ‘Woonvisie’ en de prestatieafspraken 
die daaruit in 2012 zullen voortvloeien.

De keuze die in 2011 is gemaakt om delen van het 
woningbezit te verkopen, zal in 2012 zijn beslag krijgen. 
Ook deze keuze zal bijdragen aan het versterken van de 
financiële positie van Wooncorporatie Kennemerhave.
Het verslagjaar 2011 laat als resultaat een positiever 
beeld zien dan over 2010. Hiermee is tot onze tevreden-
heid de weg naar herstel zichtbaar ingezet.

Het doet mij dan ook genoegen u dit jaarverslag over  
de middelen en de activiteiten van de medewerkers van  
Wooncorporatie Kennemerhave te presenteren.

Wim Mastenbroek
Directeur-bestuurder
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1. Inleiding

I Het bestuursverslag

Op 1 juli 2011 is de organisatiestructuur van Stichting 
Wooncorporatie Kennemerhave veranderd van drie naar 
twee bestuurslagen. Deze aanpassing heeft vooral effect 
op het besluitvormingstraject, want door de bestuurstaak 
bij de directeur neer te leggen is een ‘platte’ organisatie 
ontstaan, waarbinnen volgens korte lijnen kan worden ge-
werkt. De bureaucratie wordt zo nog verder teruggedron-
gen, kosten worden bespaard en de slagkracht vergroot.

De Raad van Commissarissen (RvC), het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK, voor-
heen VROM), de OR en de Huurdersraad hebben vooraf 
unaniem positief geadviseerd over de wijziging van de 
organisatiestructuur en over de benoeming van de heer 
W. Mastenbroek, die sinds 2002 directeur van de wooncor-
poratie is, tot directeur-bestuurder. De gehele organisatie 
heeft zich vervolgens achter de besluiten geschaard.

Het eerste halfjaar van 2011 heeft de heer P.J.H. Oomes de 
bestuurstaak op zich genomen. Dit is gebeurd in opdracht 
van het bestuur dat op 31 december 2010 is afgetreden. 

Om deze reden heeft de heer Oomes zich voor die periode 
teruggetrokken uit de RvC.
De eerste maanden van 2011 is hard gewerkt aan de 
nieuwe organisatiestructuur en aan daarop afgestemde 
statuten en beleidsplannen. Hiervoor zijn ook de beno-
digde contacten gelegd met het ministerie van BZK, het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en brancheorgani-
satie Aedes.

Het nieuwe ‘Beleidsplan 2011-2016’ en het nieuwe  
‘Strategisch Voorraadbeleidsplan 2011-2016’ zijn eind 2011 
formeel door het bestuur en de RvC vastgesteld. Beide zijn  
erop gericht, dat Wooncorporatie Kennemerhave als ver-
huurder van woningen thuis is in het eigen woningbezit 
en dat huidige en toekomstige huurders zich thuis (blijven) 
voelen in het huis van Wooncorporatie Kennemerhave. 
Vanwege die samenhang hebben beide plannen de titel 
‘Thuis in het huis van Kennemerhave’ meegekregen. 

Wooncorporatie Kennemerhave heeft in de gemeente Vel-
sen 2.155 woningen in de sociale huursector beschikbaar.

2. De organisatiestructuur

3. Oorsprong en locatie van Kennemerhave

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave heeft op 31 de-
cember 2011 een werkorganisatie die onder leiding staat 
van een directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt 
aan de Raad van Commissarissen (RvC). Wooncorporatie 
Kennemerhave heeft in navolging van de ‘Overlegwet’ een 
zelfstandige huurdersraad, te weten Stichting Huurders-
overleg Kennemerhave.
De directeur is tot 1 juli 2011 beloond volgens de ‘CAO 
Woondiensten’, vanaf 1 juli is de directeur-bestuurder 
beloond volgens de ‘Beloningscode Bestuurders Woning-
corporaties, categorie C’.
Aan de leden van de RvC, de leden van het bestuur, de 
directeur-bestuurder en de medewerkers zijn geen lenin-
gen of garanties verstrekt (zie onderstaand overzicht).

De heer Oomes is op voordracht van de huurdersraad 
benoemd tot lid van de RvC. Die functie heeft hij van  
16 december 2010 tot 1 juli 2011 tijdelijk neergelegd om de 
functie van bestuurder te kunnen bekleden. Hij heeft dat 
gedaan tegen hetzelfde honorarium dat hij als commissaris  
zou hebben ontvangen. De heer Oomes is als fiscalist 
parttime werkzaam bij het ministerie van Financiën; hij 

bekleedt momenteel geen relevante toezichthoudende 
functies. De erebestuursleden zijn de heer A. de Vries 
(overleden op 26-10-2011) en de heer R. van Bodegraven.

De samenstelling van de Huurdersraad (statutair  
genoemd Stichting Huurdersoverleg Kennemerhave)  
is op 31 december 2011 als volgt:
W.J. van Norden voorzitter
Th.P. Harsveld vice-voorzitter
Th.H. Gabriël secretaris
J.B. de Looze penningmeester
A.M.E. Philippo – Boekweg lid
F.L. Tegeler lid
H. Gerrits lid

Per 31 december 2011 zijn er achttien medewerkers (15,25 
fte’s) in dienst bij Wooncorporatie Kennemerhave. Het ziek-
teverzuim bedraagt in het verslagjaar gemiddeld 4,27%.
Bij Wooncorporatie Kennemerhave werken geen personen 
voor wie melding moet plaatsvinden overeenkomstig art. 4  
van de ‘Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinan-
cierde Topinkomens’ (WOPT).

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave is op 18 mei 
2001 tot stand gekomen door een fusie van de Woning-
stichting Velsen en de Stichting RKW. De eerste en oudste 
rechtsvoorganger van Wooncorporatie Kennemerhave is 
de Woningbouw Vereeniging Velsen, die is opgericht op  
16 november 1911.

De corporatie is gevestigd in de gemeente Velsen en  
houdt kantoor op Plein 1945 nr. 12, 1971 GA IJmuiden. 
Telefoonnummer: 0255-54 69 70, faxnummer: 0255-51 47 15, 
e-mail: wonen@kennemerhave.nl. 
De website is te vinden onder www.kennemerhave.nl.

De Raad van Commissarissen is per 31 december 2011 als volgt samengesteld:

Naam Functie Geb.datum In functie sinds Eind benoeming

J. Stellingsma Voorzitter 13-12-1956 01-09-2009 2013

M.M.A.E. Heemskerk Lid 16-04-1977 01-09-2009 2014

P.J.H. Oomes Lid 02-08-1949 01-07-2011 2015

 

Het bestuur wordt op 31 december 2011 gevormd door:

Naam Functie Geb.datum In functie sinds Eind benoeming

W. Mastenbroek Directeur-bestuurder 07-01-1953 01-07-2011 01-07-2015
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4. Governance structuur

Wooncorporatie Kennemerhave is een maatschappelijke 
onderneming die integer en transparant wil handelen. 
Goed bestuur en goed toezicht zijn van belang voor het 
vertrouwen van de belangenhouders.

Wooncorporatie Kennemerhave wordt sinds 1 juli 2011 
bestuurd volgens een tweelagenstructuur, waarbij de Raad 
van Commissarissen (RvC) het interne toezicht uitvoert.
Binnen Wooncorporatie Kennemerhave zijn statuten en  
de volgende reglementen vastgesteld:
•	 Reglement	voor	Raad	van	Commissarissen;
•	 	Gedragscode	(integriteitcode)	voor	de	medewerkers,	 

het bestuur, de RvC en alle overige personen die  
optreden namens Wooncorporatie Kennemerhave;

•	 Interne	klokkenluidersregeling;
•	 Klokkenluidersregeling	via	het	landelijke	meldpunt.	

Ook met belangenhouders worden afspraken gemaakt en 
vastgelegd. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de 
prestatieafspraken die de vier Velsense wooncorporaties 
en de gemeente Velsen sinds april 2005 met elkaar maken. 
De laatst vastgestelde (oktober 2007) liepen tot eind 2010. 
Het maken van nieuwe prestatieafspraken heeft enige  
vertraging opgelopen. De gemeente Velsen wilde in 2011  
namelijk eerst de ‘Visie op Velsen in 2025’ tot stand brengen. 
Deze visie zal uitgangspunt zijn voor de nieuwe Woonvisie 
van de gemeente en op basis daarvan worden volgende 
prestatieafspraken gemaakt. Deze worden zodoende niet 
eerder dan in de tweede helft van 2012 verwacht.
Enkele voorbeelden van praktische uitvoering van dergelijke 
afspraken zijn: het stroomlijnen van buurtbemiddeling,  
het intensiveren van wijkgericht werken en het realiseren 
van zorgdakwoningen.

In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst tussen het 
bestuur en de Huurdersraad, de centrale huurdersbelan-
genvereniging, van Wooncorporatie Kennemerhave  
vastgesteld. In het verslagjaar zijn de activiteiten voor  
verbetering van de bewonersparticipatie voortgezet, in 
eerste instantie op basis van de bestaande overeenkomst 
met de Huurdersraad en vervolgens op basis van de 
nieuwe. In de overeenkomst is in navolging van de  
bepalingen in de ‘Overlegwet’ ook de afbakening van 
taken en bevoegdheden van de bewonerscommissies 
opgenomen. Wooncorporatie Kennemerhave vindt  
bewonerscommissies noodzakelijk en zeer gewenst.

Bestuur
De veranderingen per 1 juli 2011 zijn in de inleiding van  
dit bestuursverslag uiteengezet. De taken van het bestuur 
zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Wooncorporatie 

Kennemerhave. Daarin is ook vastgelegd welke besluiten 
van het bestuur onderworpen zijn aan voorafgaande  
goedkeuring van de RvC.
De directeur-bestuurder vertegenwoordigt Wooncorporatie 
Kennemerhave in de dagelijkse gang van zaken volgens 
het ‘Reglement Raad van Commissarissen en bestuur’. 

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de directeur-bestuurder en de 
RvC wordt jaarlijks beoordeeld door de accountant en het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en wordt kenbaar 
gemaakt in het jaarverslag dat ook op de website wordt 
geplaatst. 

Risicobeheersing
De accountant heeft bij de interimcontrole een inschatting 
opgesteld van de risico’s die Wooncorporatie Kennemer-
have eventueel nog loopt na de maatregelen die vanuit 
interne beheersing zijn getroffen. Aandacht is besteed aan:
•	 beheersingsrisico’s
•	 woningmarktrisico’s
•	 financiële	risico’s
•	 onderhoudsrisico’s
•	 projectrisico’s
•	 fiscale	risico’s
•	 compliance	risico’s.

De fiscale risico’s worden als laag ingeschat. De accoun- 
tant heeft vastgesteld dat bij grote projecten vooraf fiscaal  
advies wordt ingewonnen over omzetbelasting en 
overdrachtsbelasting. Het risico van de ontwikkeling van 
projecten is als ‘hoog’ en het financiële risico is als ‘gemid-
deld’ ingeschat door de complexiteit van projectontwik-
keling enerzijds en door de hoogte van de onrendabele 
top, de geplande verkopen en de omvang van de lopende 
projecten anderzijds.
Wooncorporatie Kennemerhave is actief bezig om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om niet alleen for-
meel maar ook materieel aan de verschillende aspecten 
van de Governancecode te voldoen.
Vastgesteld is dat Wooncorporatie Kennemerhave bij 
een huurmutatie een inkomenstoets uitvoert. Tot en met 
december 2011 wordt het sociale vastgoed op basis van 
interne rapportages bij mutatie voor meer dan 90%  
verhuurd aan de doelgroep.
Verder is een aantal verbeterpunten genoemd voor de 
risico’s bij (administratieve) beheersing, woningmarkt en 
compliance. Tegelijkertijd is gebleken dat Wooncorporatie 
Kennemerhave geen onverantwoorde risico’s loopt. Voor 
2012 staat een volgende evaluatie van lopende en eventu-
ele nieuwe risico’s van de projectontwikkelingen gepland.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de 
directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken 
binnen de wooncorporatie en de maatschappelijke onder-
neming die zij is. De RvC richt zich altijd op het belang van 
de wooncorporatie en staat het bestuur met raad terzijde.
Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:
•	 de realisatie van de doelstellingen van de wooncorporatie;
•	 de	strategie	van	de	wooncorporatie;
•	 	de	risico’s	die	zijn	verbonden	aan	de	activiteiten	van	 

de wooncorporatie op basis van de financiële positie, 
mede als gevolg van de afboeking van het KPN-project 
en de aandachtspunten in de woningmarkt;

•	 	de	opzet	en	de	werking	van	de	interne	risicobeheersing	
en controlesystemen;

•	 het	kwaliteitsbeleid;
•	 de	kwaliteit	van	de	maatschappelijke	verantwoording;
•	 het	financiële	verslaggevingsproces;
•	 de	naleving	van	relevante	wet-	en	regelgeving.	

Statutair zijn bestuurlijke besluiten, zoals belangrijke  
beslissingen over strategie, organisatie, investeringen  
en prestaties, pas effectief wanneer de RvC ze heeft  
goedgekeurd.
De leden van de RvC zijn aangesteld met inachtneming 
van onder meer de bepalingen in de Governancecode 
Woningcorporaties.

Audit- en remuneratiecommissie
De RvC beheert de portefeuilles audit en remuneratie.  
Er zijn geen aparte commissies voor ingesteld.

Interne controlefunctie en externe accountant
De interne controlefunctie wordt uitgevoerd door de  
afdelingshoofden en de controller.
De RvC heeft de accountant aangesteld en beoordeelt  
zijn onafhankelijkheid. De accountant rapporteert na  
afstemming met de directeur-bestuurder aan de RvC. 
De accountant heeft zijn onafhankelijkheid in het  
controleverslag bevestigd en toegelicht.

Maatschappelijke positie Kennemerhave
De huurders, de maatschappelijke partners en de  
medewerkers zijn betrokken bij de totstandkoming van  
het ‘Beleidsplan 2011-2016’. Hun ervaringen met de 
samenwerking, hun meningen over de prestaties en hun 
wensen worden gehoord en gewogen, omdat zij belangrijk 
zijn voor de toekomst. Daarom worden steeds vanuit  
deze input de positieve kernwaarden van Wooncorporatie 
Kennemerhave geformuleerd.

Zoals in de inleiding is gemeld, is het nieuwe beleidsplan 
voor de komende jaren eind 2011 formeel vastgesteld. 
Deze tijd kenmerkt zich door snelle veranderingen, zeker 
ook voor de sociale woningsector. Wooncorporatie  
Kennemerhave volgt al deze veranderingen op de voet en 
zal zo mogelijk proactief en zeker wanneer noodzakelijk 
snel reageren. 

Afwijkingen op de Governancecode
De inrichting van de organisatiestructuur is gebaseerd  
op de Governancecode Woningcorporaties die in de  
Aedescode is opgenomen. Per 1 juli 2011 zijn er geen  
punten waarop Wooncorporatie Kennemerhave op  
deze code afwijkt.
Op de volgende punten heeft Wooncorporatie Kennemer-
have eerder in 2011 nog wel afgeweken:
•	 	De	rechtspositie	en	bezoldiging	voor	de	RvC	en	het	

bestuur zijn vastgesteld in de statuten en diverse andere 
documenten. De RvC en het bestuur bespreken jaarlijks 
hoe de corporatie in de huidige structuur functioneert  
en welke besluiten noodzakelijk zijn.

•	 	Gezien	de	grootte	van	de	RvC	(drie	personen)	is	ervoor	
gekozen om geen aparte kerncommissies in te stellen.

•	 	De	evaluatie	van	de	accountant	door	de	RvC	heeft	 
eind 2011 plaatsgevonden. 

•	 	Op	basis	van	de	risico-inventarisatie	in	2010	is	een	 
adviesbrief ontvangen van de accountant. 

•	 	In	2011	hebben	vanwege	het	veranderingsproces	 
van de organisatiestructuur geen bijeenkomsten met 
stakeholders plaatsgevonden.

•	 	Volgens	de	Aedescode	heeft	Wooncorporatie	Kenne-
merhave zich in 2011 onderworpen aan de vierjaarlijkse 
visitatie. Bij de visitatie is aandacht besteed aan:

  -  de maatschappelijke prestaties van de corporatie,  
inclusief de totstandkoming en de naleving van  
prestatieafspraken; 

 -  de wijze waarop belangenhouders worden  
betrokken bij de corporatie en het effect daarvan  
op de beleidskeuzes; 

 -  de wijze waarop het interne toezicht borging van  
de kwaliteit realiseert.

De visitatie heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 
2011 en betreft de periode 2007 tot en met 2010. Deze 
visitatie is vanwege de bestuurlijke veranderingen aan het 
einde van het vorige verslagjaar later uitgevoerd dan ge-
pland. Omdat het bestuur wel al in oktober 2010 opdracht 
voor de visitatie heeft verstrekt, heeft Wooncorporatie 
Kennemerhave voldaan aan de geldende voorwaarden 
omtrent de visitatieplicht.
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5. De ondernemingsraad 

In het eerste halfjaar van 2011 heeft de ondernemings-
raad vijf keer vergaderd met de interim bestuurder en de 
directeur. De vergaderingen stonden in het teken van de 
structuurwijziging die op 1 juli zou plaatsvinden.
In deze periode heeft de ondernemingsraad twee advies- 
aanvragen behandeld. De eerste aanvraag betrof de  
statutenwijziging, de tweede de benoeming van de  
directeur-bestuurder. De ondernemingsraad heeft zich  
bij de adviesaanvraagprocedure laten ondersteunen door 
een externe deskundige. De ondernemingsraad heeft  
feedback gegeven en gevraagd aan zijn achterban.

In de tweede helft van 2011 hebben er twee vergaderingen 
plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad en de directeur- 
bestuurder. Tijdens de vergadering in september is de rol 
van de directeur–bestuurder als overlegpartner besproken 
en is een overzicht gemaakt van de onderwerpen die beide 
partijen van belang vinden. In november heeft het eerste 
reguliere overleg plaatsgevonden. De onderwerpen die 
aan bod zijn gekomen, zijn: het beleidsplan, het strategisch  
voorraadbeleid, de visitatie, de werkkostenregeling, 
verplichte vrije dagen in 2012 en actuele zaken die op dat 
moment bij Wooncorporatie Kennemerhave speelden.

DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang 
Vanaf januari 2011 zijn de regels voor het verhuren van 
vrijkomende, sociale huurwoningen met een huurprijs on-
der de huurtoeslaggrens van e 652,52 door de Europese 
Commissie veranderd. Wooncorporaties mogen 90% van 
hun huurwoningen alleen verhuren aan woningzoekenden 
met een toetsinkomen tot maximaal e 33.614 per jaar.  
Het toetsinkomen is het verwachte, gezamenlijke inkomen 
van woningzoekende en de partner die medebewoner wordt  
in het jaar waarin het huurcontract wordt ondertekend.
De resterende 10% van de huurwoningen wordt toegewe-
zen aan woningzoekenden die door persoonlijke, sociale 
of andere omstandigheden moeilijk een passende woning 
kunnen vinden. Dit zijn onder anderen kandidaten met  
een WMO-indicatie, herstructureerders, urgenten en 
kandidaten die in aanmerking komen voor een woning in 
een van onze zorgcomplexen en van wie het gezamenlijke 
inkomen hoger is dan e 33.614. De genoemde doelgroep 
krijgt voorrang op woningzoekenden van wie het verzamel- 
inkomen hoger is dan e 33.614. Indien na toewijzingen  
binnen de 10% nog ruimte is, kan de corporatie aan  
andere huishoudens met een inkomen hoger dan e 33.614 
per jaar woningen toewijzen. Voor deze doelgroep heeft 
Wooncorporatie Kennemerhave een aantal woningen 
bestemd in de hogere huurprijsklasse (een netto huurprijs 
hoger dan e 652,52), waardoor de doelgroep toch kan 
worden bediend. Deze woningen worden als Niet-Daeb 
omschreven.
Aan het einde van het jaar kunnen wooncorporaties  
definitief de balans opmaken en zien of zij voldoen aan  
het nieuwe toewijzingcriterium.

In 2011 heeft Wooncorporatie Kennemerhave van de 147 
toewijzingen van de vrijgekomen huurwoningen, drie 
kandidaten moeten afwijzen van wie de inkomenseis niet 

passend was tegenover de kale netto huurprijs. Zeven 
kandidaten met een verzamelinkomen hoger dan e 33.614 
zijn toegewezen binnen de 10% regeling. Eén van deze 
kandidaten heeft een woning toegewezen gekregen in het 
zorgcomplex De Hofstede.

Indien er niet wordt voldaan aan de bovengenoemde voor-
waarden, dan kan de minister op grond van de regeling 
besluiten dat de corporatie in het daarop volgende jaar 
niet in aanmerking komt voor WSW-borging. Deze borging 
zal in eerste instantie de subsidieverlening voor nieuw-
bouw van huurwoningen betreffen.

2.1 Woningbezit
Op 31 december 2011 heeft Wooncorporatie Kennemer-
have in totaal 2.155 woningen beschikbaar voor verhuur  
in de gemeente Velsen.

2.2 Kernvoorraad 
Het aantal benodigde, betaalbare huurwoningen is ruim 
voldoende voor de doelgroep in Velsen. Door de invoering 
van de Europese regel is het echter moeilijker geworden 
om woningen te verhuren. Door de toepassing van  
het nieuwe EPA-label in de puntenwaardering van de  
woningen, is de inkomensgrens namelijk gekoppeld  
aan hogere huurprijzen.
De ‘streefhuren’ of ‘markthuren’ liggen tussen de 60%  
en 90% van de maximale huurprijsgrens binnen de kaders 
van het Huurbeleid. Deze percentages zijn gesteld in de 
prestatieafspraken, die de gemeente Velsen en de vier 
wooncorporaties op 31 oktober 2007 hebben vastgelegd. 
De kernvoorraad en de prestatieafspraken zijn, in afwach-
ting van de nieuwe, gemeentelijke Woonvisie, in 2011  
niet gewijzigd.

In dit deel van het verslag wordt verantwoording afgelegd 
over de zes prestatieopgaven die expliciet in het Besluit 
Beheer Sociale Huursector (BBSH) staan vermeld: 
1.  het verhuren van woningen, inclusief het bij voorrang 

passend huisvesten van de primaire doelgroep;
2. het kwalitatief in stand houden van het woningbezit;
3. het betrekken van de huurders bij beheer en beleid;
4. de leefbaarheid;
5. wonen en zorg;
6. het waarborgen van de financiële continuïteit.

Nieuwe regelgeving
De wooncorporaties zijn geconfronteerd met nieuwe,  
Europese regelgeving voor volkshuisvesting, die een  
enorme impact heeft voor de klanten en voor de organi-
satie. Vanaf 1 januari 2011 moeten wooncorporaties ten 

minste 90% van de vrijkomende huurwoningen met een 
huurwaarde lager dan e 652,52 (de maximale huurtoeslag-
grens) toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen 
tot e 33.614.

Bovendien ligt er een wetsvoorstel van het kabinet voor 
advies bij de Raad van State, waarin wordt aangekondigd 
dat huurders het recht krijgen om hun woning tegen de 
marktprijs te kopen. Wooncorporaties worden verplicht 
om minstens 75% van de woningvoorraad te koop aan te 
bieden. Het kooprecht geldt voor huurders die minimaal 
een jaar een woning huren bij een corporatie.
De minister van BZK kan enkele uitzonderingen maken op 
de aanbiedingsplicht, zoals voor woningen die ingrijpend 
worden gerenoveerd en voor huisvesting van specifieke 
doelgroepen (ouderen, studenten en gehandicapten).

1. Inleiding

2. Het verhuren van woningen

II Het volkshuisvestingsverslag
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Huurtoeslagparameters 2011

De kwaliteitskortingsgrens 361,66

De aftoppingsgrens  
1- en 2-persoonshuishoudens 517,64

De aftoppingsgrens 3- en  

meerpersoonshuishoudens 554,76

De maximale huurgrens huurtoeslag 652,52

Het aantal woningen dat Wooncorporatie Kennemerhave 
bezit, is verdeeld in verschillende huurprijsklassen die 
vervolgens in percentages van het totale bezit zijn vertaald 
(zie onderstaand schema).

Woningbezit Kennemerhave

Huurklasse  Aantal % van het totaal

< 361,66  498 23%

 361,66  - 517,64 1.326 61%

 517,64  - 554,76 164 8%

> 554,76   167 8%

Totaal   2.155 100%

De maximale huurgrens voor de huurtoeslag is voor 2011 
vastgesteld voor een huurprijs lager dan e 652,52. Van de 
167 woningen met een huurprijs hoger dan e 554,76, zijn  
er 29 woningen boven de huurtoeslaggrens gekomen.

2.2.1. Ouderen
Wooncorporatie Kennemerhave bezit ultimo 2011 twee 
zorgcomplexen voor ouderen: De Schulpen in Velsen-
Noord (71 woningen) en De Hofstede in Velserbroek (140 
woningen). Bovendien bezit Kennemerhave 176 woningen 
die zijn gelabeld als 65+ woning.

2.2.2 Woningaanpassingen voor minder validen 
Net als voorgaande jaren heeft Wooncorporatie Kenne-
merhave in 2011 volop haar medewerking verleend aan 
verzoeken van minder valide (kandidaat) bewoners voor 
aanpassingen van hun huurwoning. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de regeling Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO), waardoor de kosten voor het onderhoud 
en de reparaties slechts deels voor rekening van Wooncor-
poratie Kennemerhave komen. In de regel zijn dergelijke 
kosten namelijk hoger dan de kosten voor een woning die 
volgens de algemene standaard wordt verhuurd. 

Wooncorporatie Kennemerhave streeft er, in overleg met 
de gemeente Velsen, overigens naar om in de woning 
aangebrachte en dus al aanwezige voorzieningen zoveel 
mogelijk te gebruiken voor een nieuwe huurder. 
In 2011 zijn er zes trapliften op huurbasis geplaatst.  

Huurbasis houdt in dat de leverancier de traplift verwijdert 
als de betreffende woning niet verhuurbaar blijkt aan een 
nieuwe kandidaat met een WMO-indicatie. De leverancier 
plaatst die lift dan elders.
In 2011 is voor 132 woningen in totaal e 131.886 uitgege-
ven aan verschillende WMO-voorzieningen als trapliften, 
douchezitjes, verhoogde toiletpotten, beugels en elek-
trische oplaadpunten voor scootmobiels. Deze uitgaven 
worden achteraf vergoed door de gemeente Velsen.
(Zie ook hoofdstuk 6 ‘Wonen en zorg’, pag.19)

2.2.3 Asielzoekers
De gemeente Velsen is als taakstelling opgelegd om een 
aantal woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. 
Evenals in voorgaande jaren is hieraan voldaan.  
De gemeente heeft ook de taakstelling opgelegd gekregen 
tot het plaatsen van statushouders die onder een  
speciale regeling, de zogenaamde ‘Pardonners’, vallen.  
Met vijf ‘Pardonners’ is ook aan deze taakstelling voldaan.

2.2.4 Jongeren 
Jongeren in de leeftijd tot en met 30 jaar hebben de afge-
lopen jaren minder kansen gekregen op de woningmarkt. 
Sinds 2010 buigt deze daling zich enigszins om. Door het 
project ‘Optie/Winkelmodel woonruimteverdeelsysteem’ 
hebben jongeren ook in 2011 betere kansen gekregen. Zij 
hebben zich relatief vaker ingeschreven en zijn dankzij de 
startloting vaak hoog in de wachtrijen gekomen. 

2.3 Woonruimteverdeling
Wooncorporatie Kennemerhave verdeelt haar woningen 
via het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem van de 
vier wooncorporaties in de gemeente: ‘Wonen in Velsen’, 
het Optie/Winkelmodel. Het optiemodel werkt als volgt: de 
woningzoekende neemt bij inschrijving een optie op een 
cluster woningen van zijn voorkeur en sluit achteraan de 
wachtlijst aan.
Bij het winkelmodel kiest de woningzoekende ervoor om 
mee te loten voor een specifieke woning die door een van 
de corporaties wordt aangeboden.

2.4 Woningtoewijzing
In totaal hebben er 147 woningtoewijzingen plaatsgevon-
den in 2011. Hiervan zijn vier woningen toegewezen via 
het winkelmodel.

Overzicht mutaties

Jaar Aantal Percentage

2007 178 8,3%

2008 151 7,1%

2009 154 7,2%

2010 163 7,6%

2011 147 6,8%

2.5  De primaire doelgroep bij voorrang  
passend huisvesten

Door het woonruimteverdeelsysteem dat in 2003 is inge-
gaan, is nauwelijks meer aan te geven hoeveel procent 
van de woningtoewijzing in het segment tot e 361,66  
daadwerkelijk is toegekend aan de primaire doelgroep. 
De toewijzing van 140 woningen in het woonzorg- 
complex De Hofstede in Velserbroek en 71 woningen in  
De Schulpen in Velsen-Noord is uit handen gegeven aan 
de gemeentelijke indicatiecommissie. Deze commissie  
kijkt naar de mate van validiteit van de toekomstige be-
woners en selecteert niet naar inkomen. Wooncorporatie 
Kennemerhave acht dit juist.

2.6 Ontruimingen
In 2011 zijn er zes woningen ontruimd, alle wegens  
huurachterstand. 

2.7 Individuele huurtoeslag
In 2011 is door ongeveer 13% van de huurders huurtoe-
slag ontvangen via huurmatiging. In dit percentage zijn 
dus niet de huurders opgenomen die de huurtoeslag op 
hun eigen rekening ontvangen. 
Het gemiddelde bedrag van de via Wooncorporatie  
Kennemerhave ontvangen huurtoeslag bedraagt in 2011 
per wooneenheid e 163 per maand (in 2010: e 153,84).

2.8 Verkoop van woningen  
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan wijzigingen 
van het beleid van de corporatie. Er moesten onder meer 
nieuwe, strategische keuzes voor het woningbezit worden 
gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in het Strategisch Voorraad 
Beleidsplan 2011-2016, dat uiteraard is gebaseerd op het 
in dezelfde periode opgestelde Beleidsplan 2011-2016.  

In de analyses is gebruik gemaakt van de beschikbare 
gegevens tot en met 2010.
Beide stukken zijn eind 2011 formeel door het bestuur  
en de Raad van Commissarissen vastgesteld.
Wooncorporatie Kennemerhave ziet 2011 als een ‘tussen-
jaar’, dat is gebruikt om de koers voor de toekomst uit te 
kunnen werken in beleidskaders.
Een aantal complexen is gelabeld voor verkoop. Vanaf 31 
december 2011 dienen 345 woningen te worden verkocht. 
In 2011 zijn dertien woningen verkocht, waarvan negen 
aan de SIG in het complex Bickerlaan/Wulverderlaan  
in Santpoort-Noord. De andere woningen zijn: Le Maire-
straat 11, Velserduinweg 147b en Popelstraat 7 in IJmuiden 
en Heirweg 9 in Velsen-Noord.

2.9 Overige onroerende zaken
In 2011 waren huurovereenkomsten van kracht met:
-  twee stichtingen in het complex De Hofstede  

aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek;
-  een praktijk voor fysiotherapie in het complex  

Het Baken aan de Grahamstraat te IJmuiden;
-  een praktijk voor fysiotherapie en drie stichtingen  

in het complex De Schulpen aan de Wijkerstraatweg  
te Velsen-Noord;

-  een huisartsenpraktijk en een apotheek in het complex  
‘t Sant aan de Fresiastraat te Santpoort-Noord;

-  een stichting aan de Linnaeusstraat 8A te IJmuiden,   
Het Logeerhuis;

-  een ADL Unit aan de Roosje Vosstraat 21 te Velserbroek;
-  gemeente Velsen inzake twee schoollokalen aan de 

Kanaalstraat 170 te IJmuiden;
-  een stichting aan de Grote Hout- of Koningsweg 179  

te Velsen-Noord;
- huurders van 42 garages.

3. Instandhouding van de kwaliteit van het woningbezit

3.1 Kwaliteitsbeleid
Met het strategische voorraadbeleid en door de uitvoering 
van een meerjarenplanning houdt Wooncorporatie Ken-
nemerhave haar woningen op een goed kwaliteitsniveau. 
Voor het planmatig onderhoud is een meerjarenbegroting 
opgesteld voor een periode van 25 jaar. Deze begroting is 
gebaseerd op de driejaarlijkse inspecties van het gehele 
woningbezit en ze wordt jaarlijks geactualiseerd.

Een van de mogelijkheden die een wooncorporatie heeft 
om haar bezit te verbeteren, is de aan- en verkoop van 
woningen. De voorkeur gaat daarbij uit naar het verkopen 
van oude, incourante en in onderhoud dure woningen en 
naar het behouden of aankopen van nieuwe, kwalitatief 
goede woningen. Verbetering van de doorstroming op de 
woningmarkt is een bijkomend positief effect van deze 
werkwijze.

Wooncorporatie Kennemerhave schuwt in haar beleid 
het investeren tegen een lager rendement niet wanneer 
daar een sociale motivering tegenover staat. Zoals in de 
beleidsplannen is vastgelegd, wil de corporatie hier wel 
rationeel en gefaseerd mee omgaan. 

In 2011 zijn bij de afdeling Technisch Beheer een aantal 
beleidsbepalende documenten opnieuw geformuleerd  
of uitgebreid:
-  het ‘Programma van Eisen Bestaande Bouw’ is  

aangepast aan de eisen van deze tijd;
-  het ‘Programma van Eisen Nieuwbouw’ is gerealiseerd;
-  het Standaard Uitrustingsniveau (SUN) is als onderdeel 

van het nieuwe strategische beleidsplan aangepast, als 
EPA-label is bijvoorbeeld niveau D geformuleerd.
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Bij mutaties zijn de volgende zaken toegevoegd  
aan de procedure:
-  als er asbest in de mutatiewoning aanwezig is,  

wordt de nieuwe huurder hierover geïnformeerd  
middels het mutatieformulier nr. 7;

-  elke woning is voorzien van een individueel  
EPA-label dat ook apart is afgemeld;

-  van elk type woning is een digitale plattegrond  
beschikbaar die is gebaseerd op referentiewoningen.

Om de huurders nog meer service te kunnen bieden,  
is eind 2011 het Service Abonnement aangeboden.  
Ongeveer 30% van de huurders gaat hiervan in 2012  
gebruikmaken.

3.2 Strategisch voorraadbeleid 
In 2011 is het nieuwe ‘Strategisch Voorraadbeleidsplan 
2011-2016’ opgesteld. In dit jaar is veel aandacht besteed 
aan wijzigingen van het beleid binnen de corporatie, er 
moesten onder meer nieuwe, strategische keuzes voor het 
woningbezit worden gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in het 
Strategisch Voorraadbeleidsplan, dat uiteraard is geba-
seerd op het in dezelfde periode opgestelde ‘Beleidsplan 
2011-2016’. Beide stukken zijn eind 2011 formeel door het 
Bestuur en de Raad van Commissarissen vastgesteld.

In de analyses is gebruikgemaakt van de beschikbare 
gegevens tot en met 2010. Met de nu vastgelegde beleids-
kaders wordt 2011 dan ook als een tussenjaar gezien,  
dat gebruikt is om de koers naar de toekomst uit te  
kunnen werken.

In het Beleidsplan en het Strategisch Voorraadbeleidsplan 
2011-2016 staat centraal dat Wooncorporatie Kennemer-
have als verhuurder van woningen thuis wil zijn in het 
eigen woningbezit. Kennemerhave wil graag dat huidige 
en toekomstige huurders zich ook thuis (blijven) voelen 
in het huis van de wooncorporatie. Dit wordt bereikt door 
alles van het woningbezit te weten en door onze bewoners 
te kennen.

3.3 Aankopen
In 2011 heeft de financiële situatie van Wooncorporatie 
Kennemerhave niet geïnspireerd tot de aankoop van  
woningen. Overwegingen van strategische aard en  
aangrenzende woningen naast of binnen de eigen  
wooncomplexen zijn redenen om overname of aankoop  
te overwegen. 

3.4 Verkopen
De verkoop van woningen is een van de hoofddoelen 
geworden van Wooncorporatie Kennemerhave, maar 
verschillende pogingen om tot integrale verkoop van 
complexen te komen zijn nog niet geslaagd. Dit ging om: 
complex 31 Wulverderlaan/Bickerlaan, complex 33  

Tulpenstraat/Hyacinthenstraat en complex 43 PEN-dorp.
In 2011 zijn meerdere woningen c.q. opstallen verkocht, 
deze staan opgesomd in paragraaf 2.8.

3.5 Nieuwbouw en sloop
Rode Dorp
De nieuwbouw van fase 3 van het Rode Dorp is binnen  
de afgesproken planning afgerond. Dit betreft 25 een- 
gezinswoningen. Het project van sloop en vervanging  
van het Rode Dorp, dat in 2001 is gestart, is zodoende  
succesvol afgerond.
In 2012 levert Wooncorporatie Kennemerhave nog een 
financiële bijdrage aan de herinrichting van het openbare 
gebied, die door de gemeente Velsen wordt uitgevoerd.
De totale kosten voor fase 3 bedragen e 5.070.000. In dit 
getal is de opbrengst van de verkoop van Popelstraat 7 
en Velserduinweg 147B niet meegerekend. Het positieve 
resultaat van deze twee verkopen bedraagt e 249.000.

Molenweid
Een voorspoedige ontwikkeling van de locatie Molenweid 
in Velserbroek wordt in 2011 door twee zaken gefrustreerd. 
De gemeente Velsen wenst er namelijk gefaseerd te  
bouwen, maar bouwactiviteiten direct (binnen 2 meter) 
naast een basisschool leiden tot een overlast waarvoor 
Wooncorporatie Kennemerhave zich niet verantwoordelijk 
kan voelen. Ook de eis van de gemeente om er behalve  
sociale woningen, koopwoningen te realiseren, is niet 
zinvol gezien de benodigde investering in menskracht  
en financiën voor een dergelijk klein project van in totaal  
twaalf woningen.
Op dit moment is een onderzoek gaande naar de wenselijk-
heid en mogelijkheid om de twaalf woningen te wijzigen in 
een aantal groepswoningen voor het ‘Beschut wonen’.

KPN-locatie
Na de forse afboekingen in 2010 ligt het project stil; het 
zand is tegen stuiven afgedekt en het terrein is door  
bouwhekken afgeschermd. 
Wooncorporatie Kennemerhave heeft in 2011 onderzocht 
of de waarde van de grond van de voormalige KPN-locatie 
in IJmuiden kon worden verzilverd en of een ontwikkeling 
van woningbouw op turn key basis mogelijk was, zonder 
dat daarbij het ontwikkelrisico wederom bij Wooncorporatie 
Kennemerhave zou komen te liggen. Een aantal scenario’s  
is onderzocht en een aantal beleidsmatige stappen is 
ondernomen.

Tussen Wooncorporatie Kennemerhave, haar ontwikkel-
partner en de gemeente Velsen heeft ook in 2011 nog 
een aantal overleggen plaatsgevonden om af te tasten of 
herontwikkeling op basis van herziene uitgangspunten 
mogelijk was. De financiële haalbaarheid van het initiatief 
dat hieruit is voortgekomen, kon echter geen gemeentelijk 
(stedenbouwkundig) draagvlak verkrijgen. Bovendien gaf 

het Wooncorporatie Kennemerhave niet de meerwaarde 
die voor risicospreiding vereist is.
In het begin van het tweede kwartaal van 2011 is ontvlech-
ting van de overeenkomst tussen de ontwikkelpartner en 
Wooncorporatie Kennemerhave tot stand gekomen. De 
status van de locatie blijft dat Wooncorporatie Kennemer-
have voor 60% eigenaar is van de locatie en de gemeente 
Velsen voor 40%.

In het tweede kwartaal van 2011 is Wooncorporatie Ken-
nemerhave door de gemeente Velsen in contact gebracht 
met de partij die zich in opdracht van de gemeente boog 
over de planvorming voor een nieuw (winkel)centrum 
voor IJmuiden. Daarbij werd gedacht aan een integrale 
benadering van twee ontwikkellocaties, de zogenoemde 
Koopgoot en de KPN-locatie, om het centrum van IJmuiden 
te versterken.
Hoewel een aantal parameters nog onduidelijk was,  
stond Wooncorporatie Kennemerhave in beginsel positief
 tegenover het planinitiatief, vooral omdat zich hierdoor de 
kans voordeed om risico’s van de locatie bij derden onder 
te brengen. In dat planinitiatief waren ± 90 appartementen,  
winkels en parkeervoorzieningen opgenomen waarbij 
onder andere Wooncorporatie Kennemerhave onder  
turn key huurappartementen zou kunnen afnemen.
Door een onverwachte (politieke) wending is hier echter  
niet nader over gesproken. De wethouder RO van de  
gemeente Velsen heeft namelijk medio oktober 2011  
namens het college van Burgemeester en Wethouders  
gemeld bij nader inzien toch niet verder te willen gaan  
met een samenwerkingsverband tussen gemeente Velsen, 
zijn ontwikkelaar en Wooncorporatie Kennemerhave.

In een ambtelijk overleg van eind november 2011 heeft 
de gemeente Velsen vervolgens aangegeven de KPN-locatie 
op basis van partnership te willen ontwikkelen, vanuit een 
gezamenlijke benadering van de gemeente en Wooncorpo-
ratie Kennemerhave. De ontwikkeling van kostendekkende 
woningbouw voor de doelgroep van de Velsense corporaties 
zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Het initiatief ligt 
vanaf dat moment bij de gemeente Velsen.

3.6 Woning- en geriefverbetering
In 2011 zijn verspreid over het bezit 75 woningen verbeterd, 
ter zake is e 730.000 geactiveerd. Bij 21 woningen hiervan 
is een woningrenovatie uitgevoerd. 
Na de zomer is bij zes van deze renovaties een terughoudend 
beleid gevoerd. Bouwtechnisch zijn deze woningen wel op 
het vereiste niveau gebracht, maar een aantal verbeteringen, 
zoals indelingswijzigingen, tweede toilet en dergelijke, zijn 
niet meer doorgevoerd.

Naast de verbeteringen die worden aangebracht bij de 
renovatie van huurwoningen als gevolg van mutaties, zijn 
er ook verbeteringen op verzoek van bewoners uitgevoerd. 

Voorbeelden daarvan zijn: het aanbrengen van cv-instal-
laties, vaste trappen en dakkapellen. Een huurverhoging 
zorgt er in deze gevallen altijd voor dat de verbeteringen 
kostendekkend zijn. 
  
3.7 Planmatig onderhoud
Voor planmatig onderhoud is in 2011 e 2.104.000 uitgege-
ven van de in de begroting voorziene e 2.193.000. In 2010 
bedroegen deze kosten e 2.861.000.
Op het realiseren van twee onderwerpen na zijn alle 
geplande werkzaamheden gestart en ook daadwerkelijk 
gerealiseerd.
Het aanbrengen van individuele elektrische hoofdaan-
sluitingen in complex 47.2 Stratingplantsoen is in 2011 
opgestart en loopt door in 2012. Hiervoor is een overhe-
veling van e 60.000 van het budget van 2011 naar 2012 
noodzakelijk.
Het realiseren van een scootmobielruimte blijft onzeker, 
mede door de brand in De Mel begin januari 2012. Het 
beschikbare budget van e 31.500 is in 2011 niet benut en 
wordt daarom overgeheveld naar 2012.

3.8 Regulier onderhoud
Onderstaand het overzicht van uitgaven die zijn gedaan 
voor het dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud en voor 
verbetering van de leefbaarheid. De onderwerpen worden 
in de volgende paragrafen toegelicht.

 Begroting Werkelijk Werkelijk 
 2011 2011 2010

Dagelijks onderhoud 41.000 505.000 531.000

Mutatieonderhoud 1.050.000 752.000 1.047.000

Uitgaven leefbaarheid 96.000 67.000 29.000

Totaal 1.687.000 1.324.000 1.607.000

3.8.1 Reparatieverzoeken
Als gevolg van de toename van planmatige werkzaamheden,  
dalen de kosten van de reparatieverzoeken al enige jaren. 
Deze daling zet zich ook in 2011 door, er is in het verslag-
jaar circa 5% minder uitgegeven dan in 2010.
Ondanks dat het aantal reparatieverzoeken is toegenomen 
van 1851 naar 2835, bedragen in 2011 de gemiddelde  
kosten per reparatieverzoek e 178, tegen e 286 in 2010.

3.8.2 Mutatieonderhoud
In 2011 zijn er 147 mutaties geweest, in 2010 waren dat  
er 163.

Mede door het versoberen van een aantal renovaties is  
het totaal aan mutaties lager uitgekomen dan begroot. Van 
het beschikbare budget, is circa e 300.000 niet uitgegeven.
De gemiddelde kosten per mutatie bedroegen in 2011  
e 5.115 (in 2010: e 6.424).
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4. Huurders betrekken bij beleid en beheer 

4.1 Overleg tussen huurders en verhuurder
De ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ is voor 
Wooncorporatie Kennemerhave een van de leidraden. 
Deze overlegwet bepaalt dat de huurderorganisaties van 
wooncorporaties over belangrijke beleidsstukken mogen 
en soms ook moeten overleggen en adviseren. De daarbij 
behorende samenwerkingsovereenkomst tussen het  
bestuur en de Huurdersraad (Stichting Huurdersoverleg 
Kennemerhave) is op 5 september 2011 door beide  
partijen ondertekend. 
Het BBSH en de overlegwet geven aan dat behalve huur-
derorganisaties ook bewonerscommissies bij het beheer 
moeten worden betrokken. Wooncorporatie Kennemer-
have werkt sinds 2011 intensief samen met de Huurders-
raad aan het werven van betrokken huurders voor het 
oprichten van de bewonerscommissies.

Als maatschappelijke ondernemer en sociale verhuurder  
is Wooncorporatie Kennemerhave betrokken bij de nood-
zakelijke stedelijke vernieuwing en ontwikkelingen in de 
verschillende Velsense woonkernen. Regelmatig vindt er 
overleg plaats met vertegenwoordigers van collega-corpo-
raties en andere sectoren van publiek belang, zoals zorg, 
welzijn, veiligheid en onderwijs, om invulling te geven aan 
de beleidsvoornemens en maatschappelijke doelen. De 
Huurdersraad wordt door bestuur en managementteam 
over alle mogelijke verbindingen tussen de wooncorpo-
ratie en andere sociale belangenhouders op de hoogte 
gehouden en indien nodig om advies gevraagd.

4.2 Stichting Huurdersoverleg Kennemerhave
De wooncorporatie stelt transparantie centraal in de 
contacten met vertegenwoordigers van huurders die zijn 
verenigd in de zelfstandige Huurdersraad. Door hen in  
een vroeg stadium te betrekken bij en met elkaar van 
gedachten te wisselen over voorgenomen beleidswijzigin-
gen, nieuw beleid en projecten, wordt in de praktijk inhoud 
gegeven aan wat de ‘Wet op het overleg huurders  
verhuurder’ bepaalt. De informatievoorziening en het  
advies- en instemmingsrecht van de Stichting Huurders-
overleg Kennemerhave zijn in de samenwerkingsovereen-
komst vastgelegd.

Wooncorporatie Kennemerhave informeert de Huurders-
raad regelmatig door de directeur-bestuurder af te vaardi-
gen naar de vergaderingen van deze raad om de actuele 
stand van zaken toe te lichten. Bij die vergaderingen is met 
regelmaat ook een lid van het managementteam aanwezig  
als de agenda daar aanleiding voor geeft. Tussentijds 
wordt de directeur-bestuurder door de voorzitter van de 
Huurdersraad mondeling of schriftelijk geïnformeerd over 
alle onderwerpen die voor de huurders van belang kunnen  
zijn. De Huurdersraad levert regelmatig informatieve 
bijdragen voor het bewonersblad. Deze participatie van de 
Huurdersraad heeft een duidelijke meerwaarde, namelijk 
een optimale informatie-uitwisseling.

Het bestuur van de Huurdersraad bestaat eind 2011 uit  
zes huurders. De door deze stichting ingediende begroting 
voor 2011 bedroeg e 4.475. Er is e 4.588 uitgegeven.

In 2011 is de werkorganisatie van Wooncorporatie  
Kennemerhave in goede samenwerking met de Huurders-
raad actief geweest met de opzet en inzet van bewoners-
commissies.
Een eerste informatieavond voor bewoners in Velsen-
Noord, waar 30% van het woningbezit van Wooncorporatie 
Kennemerhave zich bevindt, is daarvoor eind 2010 een 
goede start geweest.
Deze en de vele, goede initiatieven die door de Huurders-
raad ook in 2011 zijn ondernomen, hebben echter nog 
niet geleid tot een compleet en actief netwerk van actieve 
bewonerscommissies in alle wijken of complexen.  

Aan elke nieuwe huurder, en als een gelegenheid zich 
voordoet ook aan bestaande huurders, wordt de brochure 
over de noodzaak, de rol en de taak van bewonerscommis-
sies uitgereikt. Dit wordt gedaan om nieuwe en huidige 
huurders enthousiast te maken voor een commissie die 
hun wijk of wooncomplex vertegenwoordigt. Huurders 
kunnen op deze manier en gesteund door hun wettelijke 
positie vanuit de overlegwet, meedenken en praten  
over zaken die hun directe woonomgeving betreffen.  
De bestuursleden van de Huurdersraad zien voldoende 
onderwerpen waarbij ze de bewoners kunnen en willen 
betrekken, niet alleen vanuit een defensief perspectief, 
maar juist ook pro-actief. 

4.3 Geschillencommissie 
De Geschillencommissie stelt huurders in de gelegenheid 
om geschillen aanhangig te maken over zaken waarbij zij 
direct belang hebben. Het gaat uitdrukkelijk om individu-
ele geschillen. De commissie draagt voorts bij aan een 
goede behandeling van de geschillen, onder meer door de 
huurder(s) te horen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan (het 
herstel van) een goede verhouding tussen huurder  
en verhuurder.
De Regionale Geschillencommissie functioneert onafhan-
kelijk van de deelnemende woningcorporaties.

In 2011 heeft één huurder van Wooncorporatie Kennemer-
have een klacht van zowel technische als communicatieve 
aard bij de Regionale Geschillencommissie ingediend. Na 
een hoorzitting heeft de Geschillencommissie geoordeeld 
dat de klacht over herstelwerkzaamheden ten dele gegrond 
was en heeft geadviseerd het probleem zo spoedig mogelijk 
en adequaat op te lossen. De klacht over gebrekkige  
communicatie is gegrond verklaard. De Geschillencommissie 
heeft Wooncorporatie Kennemerhave in deze geadviseerd 
om uit coulance te compenseren. Beide adviezen zijn 
opgevolgd. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, de 
communicatie is verbeterd en de huurder heeft één maand 
huur gecompenseerd gekregen.

4.4 Het bewonersblad ‘InZicht’
In 2011 is het bewonersblad ‘InZicht’ twee keer uitgegeven 
en aan huurders en andere belanghebbenden verzonden. 
Het blad komt uit in de zomer en in de winter. Uit reacties 
van lezers blijkt dat het bewonersblad wordt gewaardeerd. 

De redactie zorgt er zoveel mogelijk voor dat de onderwer-
pen aansluiten bij de actualiteit. Een greep uit de onder-
werpen die in de uitgaves in 2011 voor het voetlicht zijn 
gebracht: de EU-regel aangaande de inkomenseis van   
e 33.614 voor toewijzing, het ontstaan van nieuwe clusters 
in het woonruimteverdeelsysteem ‘Wonen in Velsen’ (als 
gevolg van de EU-regel), de structuurwijziging van Woon-
corporatie Kennemerhave, de lancering van het service 
abonnement en onderwerpen vanuit human interest. 

De oplage van ‘InZicht’ is in 2011 per uitgave 2.500 exem-
plaren, de gemaakte kosten e 30.224 (in 2010: e 36.975).

4.5 Nieuwe brochures
In 2011 is de brochure ‘HuisWijzer’ tekstueel aangepast en 
in vernieuwde vorm uitgebracht. In de ‘HuisWijzer’ staat 
algemene huurdersinformatie, zoals belangenbehartiging, 
wijze van betaling, wat te doen bij huurachterstand en de 
huuropzegging.

Omdat het per 1 januari 2012 mogelijk is geworden om 
een service abonnement af te sluiten, is de informatie over 
onderhoud en service uit de ‘HuisWijzer’ geschrapt.
Hiervoor is een aparte brochure gemaakt: ‘Onderhoud en 
Service Abonnement’. In deze brochure staan het onder-
houd- en reparatieoverzicht en de voorwaarden waarop 
het abonnement kan worden aangegaan.

Alle huurders hebben beide brochures ontvangen.  
Bij elke volgende verhuring ontvangt de nieuwe huurder 
ze uiteraard ook.

Wooncorporaties moeten bijdragen aan de leefbaarheid 
van de woonomgeving. Zij doen dit door werkzaamheden 
te verrichten die ten goede komen aan het woongenot  
in een wijk of buurt. Vaak gaat het dan om het bouwen,  
verwerven of slopen van andere zaken dan woongelegen-
heden. Deze activiteiten vinden plaats in nauwe samen-
spraak met de bewoners en de gemeente, die hierin 
overigens een primaire taak heeft.

In 2011 heeft Wooncorporatie Kennemerhave het volgende 
gedaan om de woonomgeving te verbeteren:
- tuinen en plantsoenen zijn opgeknapt en onderhouden;
- waar noodzakelijk zijn enkele bomen gekapt;
-  verschillende schuttingen, poortdeuren, muren en  

tuinhekken zijn vernieuwd;
-  graffiti is verwijderd en overige schades die door  

vandalisme zijn veroorzaakt, zijn hersteld;
- diverse plekken zijn opnieuw bestraat.

Wijkgerichte dienstverlening
De gemeente, de wooncorporaties, Politie Kennemerland 
en de wijkplatforms werken samen in projecten die een 
schone, hele en veilige openbare ruimte bevorderen. In 
2011 zijn onder meer de projecten ‘Veilige schoolroutes’, 
‘Parkeren in de wijk’, ‘Jeugd in de wijk’ en ‘Spelen in de 
wijk’ opgepakt. De uitvoering van deze projecten in de 
wijken verliep over het algemeen goed.

Leefbaarheidsmonitor
In 2011 is voor de vijfde keer een leefbaarheidsmonitor 
gehouden in de gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
Velsenaren vinden dat zij prettig wonen in de eigen buurt. 
Bijna een derde van de inwoners van Velsen woont in een 
huurwoning van een corporatie. Over het algemeen wordt 
de inzet van de wooncorporaties voor de leefbaarheid met 
een goed beoordeeld. 

Wooncorporatie Kennemerhave heeft 365 woningen 
die het kenmerk ‘toegankelijke woning’ dragen. Dit zijn 
woningen die van buitenaf zonder traplopen bereikbaar 
zijn en waarin primaire vertrekken (woonkamer, keuken, 
badkamer, toilet en minstens één slaapkamer) gelijkvloers 
liggen. In zo’n woning kan, indien vereist, op een  
gemakkelijke wijze zorg worden verleend. 
Wooncorporatie Kennemerhave bezit twee woonzorg-
complexen, te weten De Schulpen en De Hofstede, waar 
sommige bewoners gebruikmaken van thuiszorg; aan de 
Kennemerlaan tien woningen voor ‘begeleid wonen’ en in 
Velserbroek twaalf ‘Fokuswoningen’ voor minder validen. 
De toewijzing van deze woningen gebeurt respectievelijk  
door het SIG in Heemskerk en door Fokus in Groningen.

Buurtbemiddeling
In samenwerking met de collega-corporaties, de gemeente 
en Politie Kennemerland  heeft Stichting Welzijn Velsen in 
2009 het project ‘Buurtbemiddeling Velsen’ opgezet. Met 
succes, want al ruim tweehonderd mensen hebben sinds 
die tijd gebruik gemaakt van deze voorziening. Twee derde 
van alle bemiddelingspogingen is positief afgerond. In 
2011 zijn zestig meldingen behandeld. 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) heeft dit bemiddelingsproject in 2011 gecertificeerd. 
Het CCV beheert de aanpak en waarborgt de kwaliteit van 
buurtbemiddeling.

5. Leefbaarheid

6. Wonen en Zorg
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7. Het waarborgen van de financiële continuïteit

7.1 Middelen doelmatig inzetten
Een belangrijk prestatieveld is het waarborgen van de finan-
ciële continuïteit. Het is immers van het grootste belang dat 
de middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet voor 
de volkshuisvesting. Met de financiële continuïteit wordt de 
mate aangegeven waarin een organisatie in staat is om aan 
haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen en 
een consistent sociaal beleid te voeren.

In het Strategisch Voorraadbeleid is vastgelegd dat er 
minstens tien woningen per jaar verkocht gaan worden. Er 
zijn circa 350 woningen aangewezen die Wooncorporatie 
Kennemerhave in de komende jaren wil verkopen. Die 
woningen worden verkocht aan de huidige bewoners of 
op het moment dat de woningen leegkomen bij mutatie.

7.2 De financiële positie 

7.2.1 Jaarresultaat
Kennemerhave sluit het boekjaar 2011 af met een voordelig 
jaarresultaat van e 2.314.000, wat per saldo e 13.422.000 
voordeliger is, omdat het jaarresultaat van 2010  
e 11.108.000 nadelig was.

Belangrijkste oorzaken voor het jaarresultaat zijn:
1.  terugneming en afboekingen materiële vaste activa,  

per saldo e 9.786.000 voordeliger;
2.  lagere overige bedrijfslasten, per saldo e 1.239.000  

voordeliger;
3.  lagere onderhoudskosten, per saldo e 1.040.000  

voordeliger;
4.  hogere overige bedrijfsopbrengsten, per saldo 

e 752.000 voordeliger;
5.  hogere huuropbrengsten, per saldo e 319.000  

voordeliger;
6.  voordelig resultaat vennootschapsbelasting,  

per saldo e 288.000 voordeliger.

Ad 1)  In 2010 is er in totaal e 8.999.000 afgeboekt. Deze 
afboeking betrof de verlaging van de grondwaarde 
van het KPN-project, een duurzaam lagere bedrijfs-
waarde op diverse complexen en de onrendabele 
top inzake herbouw van het Rode Dorp. 

   In 2011 is er aan terugnemingen en afboekingen  
per saldo e 787.000 gerealiseerd door mutatie in  
de bedrijfswaarde.

Ad 2)   Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door  
de afboeking in 2010 van de plankosten van het 
KPN-project.

Ad 3)  De onderhoudskosten zijn per saldo afgenomen met 
e 1.239.000, hoofdzakelijk wegens minder uitgaven 
voor het planmatig onderhoud.

Ad 4)   In 2011 is er meer activa verkocht dan in 2010,  
per saldo e 752.000 voordeliger.

Ad 5)   Hogere huuropbrengsten als gevolg van de jaarlijkse  
huurverhogingen en het verhogen van de huur bij 
mutaties.

Ad 6)  Correctie van gepresenteerde vennootschapsbelas-
ting 2008 en 2009, per saldo e 288.000 voordeliger.

 
7.2.2 Weerstandsvermogen
De financiële positie van Wooncorporatie Kennemerhave 
wordt geduid door het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen (x e 1.000) 2011 2010

Eigen vermogen 3.535 1.221

Totaal 3.535 1.221
  
 
Uit deze opstelling blijkt dat het weerstandsvermogen van 
Wooncorporatie Kennemerhave ultimo 2011 ten opzichte 
van 2010 is toegenomen met e 2.314.000. Deze toename 
wordt veroorzaakt door het jaarresultaat.

7.3 Solvabiliteit 
Het vermogen om aan alle verplichtingen te kunnen vol-
doen wordt aangeduid met de solvabiliteit. De solvabiliteit 
wordt berekend door het eigen vermogen uit te drukken in 
een percentage van de totale balanswaarde. 
Bij Wooncorporatie Kennemerhave bedraagt dit percentage 
ultimo 2011 4,2% (ultimo 2010: 1,4%). Wooncorporatie 
Kennemerhave heeft beleid ontwikkeld om de solvabiliteit 
te versterken, voornamelijk door gematigd onderhoud en 
door actieve verkoop van huizen die daarvoor in aanmer-
king komen.

7.4 Liquiditeit 
Het vermogen om op korte termijn aan de kortlopende 
verplichtingen te kunnen voldoen, wordt weergegeven met 
behulp van het werkkapitaal en de current ratio. De current 
ratio wordt berekend door de vlottende activa uit te drukken 
in een verhouding met de kortlopende schulden.

Per 31 december 2011 is de liquiditeitspositie als volgt:
 

Werkkapitaal (x e 1.000) 2011 2010

Vlottende activa 1.217 5.865

Af: kortlopende schulden 10.711 13.448

Saldo -9.494 -7.583

Current ratio 0,1% 0,4%

Het saldo van e 9.494.000 (negatief) wordt aangeduid als 
netto werkkapitaal. Het netto werkkapitaal is het gedeelte 
van het eigen en langlopend vreemd vermogen, dat niet is 
aangewend voor de financiering van vaste activa.
Het netto werkkapitaal is in 2011 ten opzichte van 2010 
met e 1.911.000 verder afgenomen. Deze daling wordt, 
ondanks een afname van de kortlopende schulden, hoofd-
zakelijk veroorzaakt door een behoorlijke afname van de 
vlottende activa (vooral liquide middelen). 

7.5 Huur

7.5.1 Huurbeleid 
Wooncorporatie Kennemerhave streeft naar een huurbe-
leid waarbij sociale en kwalitatieve aspecten evenwichtig 
tot stand komen, terwijl de gewenste en begrote stijging 
van de totale huursom gegarandeerd blijft. Uitgangspunten 
voor dit beleid zijn de verhuurbaarheid van de woningen en 
de financiële continuïteit van de wooncorporatie.

In ons beleidsplan 2011-2016 is vastgelegd dat het streef-
huurpercentage is gebaseerd op de nieuwe woonwaarde-
ring met EPA-label en dat de prijs-kwaliteitverhouding is 
gebaseerd op woonwaarderingspunten en verhuurbaar-
heid. De huurprijs bij nieuwe verhuur wordt in principe 
90% van de wettelijk maximaal toegestane huur. Voor 
een aantal woningen en zorgwoningen wordt hierop een 
uitzondering gemaakt.

De gemiddelde huurverhoging bedroeg in 2011 1,3% (in 
2010 1,2%).

7.5.2 Ontwikkeling gemiddelde netto  
 huuropbrengst
De ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar van de gemid-
delde maandhuur per verhuureenheid ziet er als volgt uit:

  Jaar Maandhuur

  2007 € 386

  2008 € 398

  2009 € 411

  2010 € 422

  2011 € 437

Per 1 juli 2011 zijn de huren verhoogd met maximaal 1,3%, 
met uitzondering van twee huren waarvan contractueel  
is vastgelegd dat wordt afgeweken van de wettelijke 
verhoging. Naast de jaarlijkse algemene huurverhoging 
neemt de huur in enig jaar ten opzichte van het vooraf-
gaande jaar toe als gevolg van woningverbetering en 
harmonisatie tegelijkertijd.

7.5.3 Leegstand
De huurderving door leegstand is afgenomen van circa  
e 158.000 in 2010 naar e 21.000 in 2011. 

7.6 Huurachterstanden
De huurachterstand bedraagt ultimo 2011 circa e 84.000, 
ofwel 0,71% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedin-
gen. Per ultimo 2010 was dit respectievelijk e 82.000 en 
0,70%. In deze cijfers is begrepen een achterstand van  
e 24.000 (ultimo 2010 e 25.000) van huurders met één 
maand of minder achterstand. 
Van veertig huurders zal naar verwachting een totaal-

bedrag van e 72.000 niet kunnen worden geïncasseerd. 
Hiervoor is een voorziening getroffen.
Eind februari 2012 bedraagt de huurachterstand e 109.000, 
ofwel 0,90%. 

Het terugdringen van de huurachterstand houdt voortdu-
rend de aandacht. Huurders die één maand achter staan, 
krijgen standaard een aanmaning. Wie een achterstand 
heeft van twee maanden, krijgt een laatste waarschuwing. 
Zodra sprake is van een huurachterstand van drie maan-
den en de huurder blijkt niet bereid om mee te werken 
aan een afbetalingsregeling, wordt de incasso in handen 
gelegd van de gerechtsdeurwaarder.
Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-
meente Velsen, Socius Maatschappelijke Dienstverleners, 
de vier woningcorporaties in Velsen en Sociaal.nl Schuld-
sanering, die een goede basis biedt voor effectieve hulp 
aan een huurder in een problematische schuldensituatie. 
Een dreigende ontruiming kan zodoende wellicht worden 
voorkomen.

7.7 Treasury

7.7.1  Beheersing renterisico’s lang vreemd  
vermogen

De renterisico’s waarmee Wooncorporatie Kennemerhave 
wordt geconfronteerd, doen zich ten eerste voor op  
momenten dat externe financiering moet worden aange-
trokken (bijvoorbeeld voor nieuwbouw of herfinanciering 
van bestaande leningen) en ten tweede bij rentepercentage-
herziening (conversie) van bestaande leningen.
Belangrijke renterisico’s (groter dan 15% van de leningen-
portefeuille) doen zich de komende vijf jaar niet voor.  
Hierbij is echter geen rekening gehouden met het aantrekken 
van eventuele, aanvullende nieuwbouwfinanciering. 
 
De behoefte aan nieuw lang vreemd vermogen en de  
renteconversie van bestaande leningen is voor de komende 
vijf jaar als volgt:

  2012 2013 2014 2015 2016

Vermogensbehoefte 
(in miljoen euro) 6,0 1,1 6,5 0 1,6

In percentage van de 
leningenportefeuille 8,1 1,4 8,9 0 2,3

7.7.2 Renteontwikkeling lang vreemd vermogen
Het beleid is gericht op een zo laag mogelijk gemiddeld 
renteniveau van de leningenportefeuille, want goedkope 
financiering voor de lange termijn is voor Wooncorporatie 
Kennemerhave een van de voorwaarden om ook in de 
toekomst een gematigd huurbeleid te kunnen voeren.  
Het gemiddelde renteniveau van de leningenportefeuille 
bedraagt ultimo 2011 4,26% (2010: 4,28%). Bij ongewijzigde 
omstandigheden zal dit percentage zich de komende jaren 
bewegen rond de 4,6.
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8. Externe contacten

Brancheorganisatie Aedes
Wooncorporatie Kennemerhave is lid van de landelijke 
brancheorganisatie Aedes en deelnemend lid van het 
MKW van Aedes, het platform voor middelgrote en kleine 
woningcorporaties. Via het MKW vormen de kleinere 
corporaties een belangrijke vertegenwoordiging in de 
ledenraad van Aedes.

Kennis en informatie uitwisselen
Met regelmaat neemt Wooncorporatie Kennemerhave al 
jarenlang deel aan bijeenkomsten van het Woningcorpo-
ratie Innovatie Netwerk (WIN). Dit is een netwerk binnen 
Aedes van directeuren van woningcorporaties met minder 
dan 5.000 verhuureenheden in Noord-Holland. Ook de 
hoofden van financiën van deze corporaties komen binnen 
dit netwerk regelmatig bijeen. De bindende factor is het 
uitwisselen van kennis en informatie.
Binnen de regio IJmond/Kennemerland vindt regelmatige 
afstemming met collega-corporaties plaats, zowel georgani- 
seerd als op persoonlijk initiatief.
In Velsen is er daarnaast sprake van zeer regelmatig 
formeel en informeel overleg tussen de directies van de 
vier corporaties. Dit zorgt voor een goede afstemming van 
plannen en ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting in 
Velsen in de breedste zin van het woord en geeft invulling 
aan de taakvelden van het BBSH.

Contacten in en om Velsen
Wooncorporatie Kennemerhave is samen met de andere 
drie Velsense wooncorporaties en met de gemeente Vel-
sen actief binnen de doelstellingen van volkshuisvesting. 
De nauwe samenwerking is vastgelegd in de ‘Prestatieaf-
spraken Wonen 2007-2010’, die in 2011 een vervolg zou-
den krijgen. Ook zijn afspraken gemaakt over de verdeling 
van de kosten  
voor de uitvoering van de prestatieafspraken. 
Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn:
-  de toewijzing van nieuwbouwwoningen met als doel 

doorstroming op de woningmarkt te bevorderen;
- de omvang van de kernvoorraad;
-  de huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals  

bewoners van zorginstellingen, dak- en thuislozen,  
huurwoonwagens en huurstandplaatsen;

-  het thema ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ met als doel te  
voorzien in woningen voor ouderen en woningzoekenden 
met een beperking; gezocht wordt naar een manier om 
de informatie over de geschiktheid van woningen voor 
bepaalde doelgroepen te standaardiseren, bijvoorbeeld 
via het WMO-loket;

-  onderzoek naar gewenste aanpassingen in de  
openbare ruimte rond woningen die geschikt zijn  
voor mensen met een beperking;

- buurtbemiddeling en wijkgerichte samenwerking;
- de herstructurering van onder meer Velsen-Noord;
- de opzet en invulling van de ‘Visie op Velsen 2025’.

Ten minste viermaal per jaar wordt binnen het bestuurlijk 
overleg wonen gesproken met de wethouder Volkhuis- 
vesting. Dan worden de afspraken ‘gemonitord’ en  
evaluatieresultaten en nieuwe aanbevelingen worden  
toegevoegd. Voorafgaand aan deze gesprekken is er  
ambtelijk overleg met de beleidsmedewerkers van de 
gemeente en de corporaties.
Ook vindt regelmatig overleg plaats met diverse  
gemeenteraadsleden en fracties van de lokale politiek. 
Raadsvergaderingen worden, afhankelijk van de  
onderwerpen op de agenda, door de directie en  
medewerkers bijgewoond.

Wooncorporatie Kennemerhave is lid van het MKB  
Velsen en van de Haven en Ondernemersvereniging 
IJmond (HOV IJmond).

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  
is een landelijke stichting, die de rente- en aflossings- 
verplichtingen naar de geldgevers garandeert.
Jaarlijks wordt de financiële positie van de wooncorporatie 
door het WSW en CFV beoordeeld door een omvangrijke 
vragenlijst te laten invullen en de antwoorden te analyseren. 
Volledige beantwoording van de vragenlijst vergt ten 
minste twee keer per jaar (in januari en in juni) de nodige 
administratieve handelingen. Om van de borgingfaciliteiten 
van het WSW gebruik te kunnen maken, is Wooncorpo-
ratie Kennemerhave verplicht om aan diverse criteria te 
voldoen.

Op grond van het ‘Belastingplan 2008’ moeten toegelaten 
instellingen over al hun activiteiten vennootschapsbelasting 
betalen. Gesprekken tussen Aedes en de Belastingdienst 
hebben geresulteerd in de vaststellingsovereenkomst  
VSO II. Stichting Wooncorporatie Kennemerhave heeft de 
VSO II ondertekend en er ook in 2011 gevolg aan gegeven.
Het bestuur heeft in 2011 bovendien zijn financiële  
bijdrage geleverd aan de bijzondere projectsteun van  
het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dit betreft de  
zogenoemde ‘Vogelaarheffing’.

In het ‘Beleidsplan 2011-2016’ is opgenomen welke  
woningen bij mutatie voor verkoop zijn aangemerkt.  
In 2011 is vanuit dit beleid besloten tot verkoop van  
± 350 van de bestaande verhuureenheden. 
In 2011 zijn de volgende woningen verkocht: Le Maire-
straat 11, Heirweg 9, Velserduinweg 147b en Popelstraat 7. 
In het nieuwe beleidsplan en het strategisch voorraad-
beleidsplan zijn er ook enkele complexen benoemd  
die vanaf 2012 kunnen worden verkocht. Bijzondere  
vermelding betreft hierbij het complex Wulverderlaan/ 
Bickerlaan in Santpoort-Noord. In dit complex zijn  
negen woningen in 2011 met instemming van het bestuur 
en de RvC, en na goedkeuring van het Ministerie van BZK, 
verkocht aan SIG (begeleid wonen voor zelfstandige  
bewoning door mensen met een beperking); er zullen  
bij mutatie nog vier woningen in dit complex aan SIG  
worden verkocht.
In 2011 zijn in totaal dertien woningen verkocht.

De volgende ontwikkelingen hebben bijzondere aandacht 
gevraagd in 2011: 
-  de KPN-locatie, Lange Nieuwstraat in IJmuiden; in over-

leg en op verzoek van de gemeente Velsen in relatie tot 
ontwikkelingen in en rond het centrum (zie 3.5, pag. 16);

-  De Molenweid, een bouwlocatie in Velserbroek,  
vastgelegd in de prestatieafspraken;

-  het Rode Dorp, verdere afronding en oplevering van 
nieuwbouw na de sloop van fase 2 (39 woningen) en 
fase 3 (25 woningen); 

-  buurtbemiddeling, het voortzetten van de samenwerking 
tussen de Velsense wooncorporaties en de gemeente 
(Stichting Welzijn Velsen); buurtbemiddeling is een laag-
drempelige voorziening waar buren en buurtgenoten 
hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding 
van vrijwillige bemiddelaars.  

Het bestuur verklaart dat het een adequate invulling heeft 
gegeven aan het uitgangspunt om uitsluitend werkzaam  
te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals 
omschreven in artikel 11 van het ‘Besluit Beheer Sociale 
Huursector’. Met inachtneming van artikel 26 van dit  
besluit verklaart het bestuur ook dat het zijn middelen  
in het verslagjaar uitsluitend heeft besteed in het belang  
van de volkshuisvesting.

Honorering bestuur in 2011

Functie Beloning 
  (volgens de WOPT-norm*) 

Directeur-bestuurder 119.671,-

*  WOPT-norm: Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen  

gefinancierde Topinkomens

Het bestuur van Stichting Wooncorporatie Kennemerhave,

W. Mastenbroek,
bestuurder sinds 1 juli 2011

P.J.H. Oomes,
bestuurder tot 1 juli 2011

III De verklaring van het bestuur
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IV Het verslag van de Raad van Commissarissen
Inleiding

In velerlei opzichten is 2011 een enerverend jaar geweest 
voor Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. In de 
maatschappelijke en volkhuisvestelijke context zijn er 
diverse belangwekkende ontwikkelingen geweest. Het 
macro-economisch perspectief is nog steeds op zijn best 
onzeker te noemen, de huizenmarkt laat negatieve trends 
zien, de werkloosheid stijgt en de Euro-crisis woedt nog 
immer in volle hevigheid. Vanuit Europa en vanuit Den 
Haag afkomstige regelingen zorgen voor onduidelijk-
heid. Al met al een lastige omgeving om in te werken. 
Toch heeft Wooncorporatie Kennemerhave zich met verve 
staande gehouden en grote vooruitgang geboekt op een 
aantal belangrijke terreinen.
Op bestuurlijk gebied heeft de corporatie zich in snel 
tempo omgevormd van een zogenaamd drie laags model 
(directeur - bestuur - RvC), naar een modernere vorm 
met twee lagen (directeur-bestuurder en een RvC). Na 
hard werken kon dit op 1 juli 2011 zijn beslag krijgen. De 
omvorming heeft al vruchten afgeworpen: er zijn kortere 
lijnen, besluitvorming kan en gaat sneller en hierdoor is 
de corporatie wendbaarder geworden. Andere resultaten 
die het vermelden waard zijn, zijn het tot stand komen 
van een onderling consistent strategisch voorraadbeleid 
(SVB), een financieel meerjarenplan en een strategisch 
plan. Eveneens laat de wijze waarop de informatievoorzie-
ning vanuit de corporatie naar de interne toezichthouder 
verloopt, een opwaartse trend zien. De uit de visitatie naar 
voren gekomen aanbevelingen ter verdere verbetering 
van de taakuitvoering van de corporatie worden door de 
bestuurder opgepakt en meegenomen in de aanscherping 
van het beleid.

Goedkeuring jaarrekening

De RvC heeft kennis genomen van het verslag van het 
bestuur en de directie over het boekjaar 2011. De door  
het bestuur en directie opgemaakte jaarrekening en  
jaarverslag 2011 zijn door BDO Audit & Assurance BV ge-
controleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. 
De RvC keurt de jaarrekening goed, nadat hij kennis  
heeft genomen van het accountantsrapport 2011 en de  
bevindingen met de accountant heeft besproken. De 
bovengenoemde jaarstukken en het accountantsrapport 
geven een helder inzicht in de activiteiten en inspanningen 
van het bestuur, de directie en de medewerkers van  
Stichting Wooncorporatie Kennemerhave.

Op 31 december 2010 is commissaris P.J.H. Oomes 
afgetreden en op dezelfde datum is hij benoemd tot enig 
bestuurder van Wooncorporatie Kennemerhave, omdat 
het voltallige bestuur per die datum is afgetreden. De heer 

Oomes was lid van de Raad van Commissarissen op  
voordracht van de Huurdersraad. Tegelijkertijd heeft de 
RvC de heer J. Bubberman gevraagd nog zo veel langer  
aan te blijven als noodzakelijk zou zijn om de aldus 
ontstane vacature in te vullen. Per 1 juli is de heer Bub-
berman afgetreden als commissaris en is de heer Oomes, 
mede op verzoek van de Huurdersraad, teruggekeerd in 
de RvC. De RvC is de heer Bubberman zeer erkentelijk 
voor zijn bereidwilligheid hierin flexibel op te treden. Hij 
heeft sinds 2001 deel uitgemaakt van de RvC van Woon-
corporatie Kennemerhave en haar rechtsvoorgangers. De 
grote betrokkenheid, zijn aimabele persoonlijkheid en de 
inzet van de heer Bubberman, hebben een waardevolle 
bijdrage gevormd aan het geven van invulling aan de 
governancestructuur bij onze corporatie. De RvC wil ook 
aan de heer Oomes zijn erkentelijkheid uitspreken voor zijn 
invulling van het bestuurderschap in de eerste helft van 
2011. Met veel geduld, grote inzet en deskundigheid heeft 
hij directeur W. Mastenbroek voorbereid en geholpen in de 
taken als bestuurder. Inmiddels heeft de heer Oomes zich 
weer aan zijn toezichthoudende taken gewijd en is daar-
mee de RvC volledig en toekomstbestendig geformeerd.

Profiel en samenstelling RvC

Voor het profiel van de Raad van Commissarissen ver-
wijzen wij naar de website. Het profiel is gedurende dit 
verslagjaar niet gewijzigd.
De samenstelling van de RvC per 31 december 2011 
staat vermeld onder ‘Organisatiestructuur’ in dit verslag. 
Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar 
benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. 

Het rooster van aftreden is als volgt:

2013   J. Stellingsma

2014   M.M.A.E. Heemskerk

2015  PJ.H. Oomes

Uit hoofde van de VTW Leergang ‘Aankomend Commis-
saris van een Woningcorporatie’ was de heer R.A. Faase 
gedurende 2011 als trainee aan de RvC verbonden.

De RvC meent met zijn samenstelling een evenwichtig 
profiel te hebben en een goede mix van kennis, kwaliteiten  
en eigenschappen. Aan de ene kant is er sprake van 
relatief veel bestuurlijke en ambtelijke ervaring, anderzijds 
van deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting, 
bedrijfseconomie, fiscaliteit en organisatorische expertise. 
De samenstelling van de RvC voldoet aan de statutaire 
bepalingen en aan bovengemeld profiel. 
De werkwijze is getoetst aan de codes en adviezen die zijn 
uitgebracht over de werkwijze van Raden van Toezicht. 

Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor de RvC. Hoewel 
zich tot op heden geen situaties hebben voorgedaan  
waarbij de integriteit in het geding was, verdient het  
onderwerp als thema een plaats op de jaaragenda van  
het overleg tussen RvC en bestuur en in het eigen  
overleg van de RvC. Met ingang van 2011 is integriteit  
een jaarlijks terugkerend thema.
Noch uit externe contacten noch uit interne contacten is  
in 2011 op enigerlei wijze iets gebleken van schending van 
de integriteitcode zoals die door de RvC als leidraad wordt 
gehanteerd. De criteria van de Governancecode Woning-
corporaties zijn in principe richtinggevend. 
Geen van de leden van de RvC heeft een andere  
nevenfunctie in het werkgebied van Wooncorporatie  
Kennemerhave, de onafhankelijkheid van elk van de  
leden is niet in het geding en er spelen geen tegen- 
strijdige belangen. Bij accountantscontrole wordt de 
kwetsbaarheid van de organisatie voor integriteits- 
inbreuken meegewogen. 

Reglement van de RvC

De RvC functioneert onder een reglement voor de Raad 
van Commissarissen, dat in 2001 is goedgekeurd en vast-
gesteld in een vergadering van het bestuur en de RvC.  
In september 2011 is het reglement geactualiseerd. 

Toezicht en werkzaamheden

Vanuit de in de statuten, het reglement en de Governance-
code opgedragen taken, heeft de RvC in het verslagjaar 
onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

vanuit de goedkeurende functie:
•	 	goedkeuring	volkshuisvestingsverslag,	jaarverslag	 

en jaarrekening 2010;
•	 goedkeuring	huurbeleid	2010-2011;
•	 	goedkeuring	begroting	2012,	beleidsplan	2011-2016	 

en strategisch voorraadbeleid 2011-2016;
•	 goedkeuring	klokkenluidersregeling	en	integriteitscode;
•	 	goedkeuring	structuurwijziging	 

(overgang van 3-lagen naar 2-lagen).

vanuit de toezichthoudende functie:
•	 	beoordeling	rapportages	kwartaalinformatie	en	 

periodieke management informatie;
•	 bespreking	van	de	plannen	voor	de	KPN-locatie;
•	 	kennisname	van	bestuursbesluiten	en	mededelingen	

van de voorzitter;
•	 bespreking	continuïteitsoordeel	CFV;

•	 	gespreksverslagen	over	ontwikkelingen	van	 
lopende projecten;

•	 bespreken	resultaten	en	opvolging	van	de	visitatie;
•	 opstarten	van	de	zelfevaluatie	RvC.

vanuit de adviserende functie:
•	 	bespreking	van	tal	van	onderwerpen	van	strategische	 

en beleidsmatige aard met het bestuur.

Vergaderingen

•	 	In	2011	hebben	er	negen	RvC	vergaderingen	 
plaatsgevonden.

•	 	Zes	van	deze	vergaderingen	waren	tezamen	met	 
het bestuur, drie van deze vergaderingen waren in  
de constellatie met de directeur-bestuurder.

•	 	Bij	twee	vergaderingen	was	de	accountant	 
aanwezig, waarbij onder meer over jaarverslag,  
jaarrekening en accountantsoordeel is gesproken.

•	 	Van	alle	besprekingen	van	de	RvC	is	een	verslag	 
opgesteld.

•	 	Er	hebben	ook	themavergaderingen	plaatsgevonden,	
mede met betrekking tot de wijziging van de structuur 
en de meerjarenbegroting.  

•	 	Verder	hebben	leden	van	de	RvC	over	specifieke	 
onderwerpen gesproken met het bestuur, de  
directeur-bestuurder en de visitatiecommissie.

•	 	Diverse	leden	van	de	RvC	hebben	bijeenkomsten	 
bijgewoond van de Vereniging van Toezichthouders  
in Woningcorporaties (VTW) en andere spelers  
in corporatieland.

Besluitvorming

De RvC hanteert het consensusmodel bij het nemen  
van besluiten. Genomen besluiten zijn duidelijk in de  
verslagen vastgelegd.

Verbindingen en toezicht van de RvC

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave kent een  
samenwerking met de Stichting Eigen Woningbezit  
(SEW). SEW is een privaatrechtelijke rechtspersoon die 
zich bezighoudt met de bouw en verkoop van woningen, 
voornamelijk voor starters op de woningmarkt. De wonin-
gen worden verkocht beneden de marktwaarde met een 
tienjarig anti-speculatiebeding. Bij gemengde projecten 
(koop/huur) realiseert SEW, samen met Wooncorporatie 
Kennemerhave, de koopwoningen. De opbrengst boven de 
stichtingskosten wordt gedoneerd aan de wooncorporatie 
ter demping van de onrendabele top.
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Wooncorporatie Kennemerhave heeft op 21 december 
2007 ‘Kennemerhave Beleggingen B.V.’ als 100% dochter 
opgericht. In 2011 hebben hierin geen activiteiten plaats-
gevonden en gezien het beperkte belang, vindt er geen 
consolidatie plaats. 

Zelfevaluatie

De RvC heeft eind 2011 een beknopte, interne zelfevaluatie 
gehouden, waarvan de resultaten en opvolging begin 2012 
op de agenda staan. 

Beloningsstructuur en kosten van de RvC

Voor de beloning van de leden en de voorzitter van de RvC 
houdt de RvC de beloningscode van de VTW aan. De totale 
kosten van de RvC bedroegen in 2011 e 22.002, waarvan  
e 21.142 honoreringskosten.
Naast de vergoedingen die volgens genoemde belonings-
code werden vastgesteld, zijn geen extra vergoedingen 
ontvangen. Eén van de leden van de RvC is lid van de Ver-
eniging van Toezichthouders in Woningbouwcorporaties. 
Meerdere voorlichtingsdagen en cursussen van de VTW 
zijn door de leden bijgewoond. 

Tot slot

Wooncorporatie Kennemerhave heeft in 2011 belangrijke 
professionaliseringsstappen gezet. Dat was noodzakelijk 
en het blijft noodzakelijk om deze lijn verder door te trek-

ken. De ontwikkelingen in de sector, maar zeker ook daar-
buiten, nopen daartoe. De economische ontwikkelingen in 
brede zin, het beleid van de overheid voor wooncorpora-
ties en de onzekere tijden maken dat wij ons extra bewust 
zijn van de risico’s die voor Wooncorporatie Kennemer-
have spelen. De huidige zwakke financiële positie van 
de corporatie versterkt de waakzaamheid. Deze aspecten 
hebben het afgelopen jaar volop onze aandacht gehad en 
zullen die ook in 2012 hebben om de corporatie gezond te 
krijgen en te houden.

De RvC is zich bewust van de plaatsgebondenheid van 
de wooncorporatie en de relatief geringe schaal van de 
corporatie. De RvC beseft, dat in de toekomst wellicht 
schaalvergroting op regionaal niveau niet moet worden 
uitgesloten om in te kunnen spelen op maatschappelijke 
veranderingen of ontwikkelingen die voor Stichting  
Wooncorporatie Kennemerhave van belang zijn.

De RvC dankt de directeur-bestuurder voor de construc-
tieve wijze van samenwerken in het afgelopen jaar. De RvC 
dankt alle medewerkers voor hun grote inzet, hun grote 
flexibiliteit en wenst allen veel succes in 2012.

Raad van Commissarissen Kennemerhave

M.M.A.E. Heemskerk
P.J.H. Oomes
J. Stellingsma

IJmuiden, 8 juni 2012
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Balans (voor resultaatbestemming)

V Jaarrekening

Activa

  31-12-11  31-12-10

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende zaken in exploitatie 78.639.125  75.896.831

Onroerende zaken in ontwikkeling 2.053.677  1.475.820

Onroerende en roerende zaken ten dienste 

van de exploitatie 1.380.687  1.453.552

  82.073.489  78.826.203

  

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidies 373.828  458.569 

Deelneming Kennemerhave Beleggingen B.V. 18.000  18.000 

  391.828  476.569

Totaal vaste activa  82.465.317  79.302.772

 

 

Vlottende activa

Vorderingen    

Huurdebiteuren 84.176  81.944 

Gemeenten 51.087  30.777 

Overige vorderingen 446.487  685.251 

Overlopende activa 484.907  248.060 

  1.066.657  1.046.032

 

Liquide middelen  150.248  4.819.213

Totaal vlottende activa  1.216.905  5.865.245

Totaal activa  83.682.222  85.168.017

Passiva

  31-12-11  31-12-10

 

Eigen vermogen

Kapitaal 45  45

Overige reserves 1.221.253  12.329.301

Resultaat boekjaar 2.314.173  -11.108.048

  3.535.471  1.221.298

 

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen 69.402.592  70.465.520 

Waarborgsommen 32.994  33.586 

    69.435.586  70.499.106

  72.971.057  71.720.404

 

Kortlopende schulden 

Schulden aan gemeenten 3.875  14.972 

Schulden aan leveranciers 905.110  863.114 

Belastingen en premies sociale verzekering 50.709  50.286 

Schulden aan pensioenfonds  19.412  18.018 

Overige schulden 237.191  299.508 

Overlopende passiva 9.494.868   12.201.715 

  10.711.165  13.447.613

Totaal passiva  83.682.222  85.168.017
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Winst- en verliesrekening

  2011 2010

Bedrijfsopbrengsten

Huren   11.574.272 11.255.746

Vergoedingen   253.562 252.638

Verkoop onroerende zaken   1.334.993 582.962

Overige bedrijfsopbrengsten   34.900 28.157

Som der bedrijfsopbrengsten   13.197.727 12.119.503

 

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa   1.923.145 1.884.388

Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa   -787.144 8.999.089

Erfpacht   3.136 3.136

Lonen en salarissen   775.521 726.189

Sociale lasten   133.503 119.129

Pensioenlasten   159.045 158.736

Lasten onderhoud   3.427.851 4.467.763

Overige bedrijfslasten   2.354.172 3.593.278

Som der bedrijfslasten    7.989.229 19.951.708

 

Bedrijfsresultaat   5.208.498 -7.832.205

 

Financiële baten en lasten    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   41.603 44.623

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten   17.500 20.608

Rentelasten en soortgelijke kosten   -3.241.375 -3.341.074

   -3.182.272 -3.275.843

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   2.026.226 -11.108.048

Belastingen   -287.947 0

Resultaat boekjaar   2.314.173 -11.108.048

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemeen in 
Nederland geldende grondslagen voor financiële verslag-
geving en voldoet aan de eisen zoals voor Toegelaten 
Instellingen is geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (BBSH), titel 9 BW2, inclusief een specifieke 
richtlijn voor de branche.
Voor de indeling en presentatie van de in deze jaarrekening  
opgenomen gegevens, is voor de balans en winst en verlies-
rekening gekozen voor het daarin genoemde model RJ 645.

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling 
van het resultaat berusten op de grondslag van verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs, respectievelijk de nominale waarde, 
tenzij hierna anders vermeld. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Aangegane verplichtingen
De door de corporatie aangegane (restant) verplichtingen 
worden vermeld onder de niet uit de balans blijkende  
verplichtingen, zoals voorgeschreven in de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving RJ 252.

Verslaggevingsvoorschriften

Belastingen
Woningcorporaties zijn integraal belastingplichtig voor  
de vennootschapsbelasting. De regels voor woning- 
corporaties zijn uitgewerkt in een vaststellingsovereen-
komst (VSO2).
De verwerking van belastingen in de jaarrekening is  
gebaseerd op RJ 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuis-
vesting’ en RJ 272 ‘Belastingen naar de Winst’.

In RJ 272.306 is geregeld dat voor alle verrekenbare,  
tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële 
waardering een latente belastingpost moet worden ge-
vormd tot de hoogte van het bedrag waarbij waarschijnlijk 
fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

De waardering van latente belastingverplichtingen en 
vorderingen is gebaseerd op de fiscale gevolgen van de 
realisatie of afwikkeling van de activa, voorzieningen, 
schulden of overlopende passiva zoals die per balans-
datum is voorgenomen. 
De voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling is 
gebaseerd op het strategisch voorraadbeleid. De horizon 
voor toetsing ligt zodoende in een periode van vijf tot 
maximaal tien jaren.

Om deze reden zijn ten aanzien van de waarderingsver-
schillen uit hoofde van het bezit geen latenties in de jaar-
rekening verwerkt. 

De berekening van de latente belastingvorderingen en 
–verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven 
die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de 
tarieven die in de komende jaren zullen gelden, voor zover 
deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare 
verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompen-
satie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk 
is, dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn 
waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en 
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder  
de financiële vaste activa indien de verwachte looptijd 
langer is dan één jaar. Latente belastingverplichtingen  
zijn opgenomen onder de voorzieningen.

Pensioenvoorzieningen
Stichting Wooncorporatie Kennemerhave heeft voor  
haar werknemers een pensioenregeling getroffen. Dit  
betreft een toegezegd-pensioenregeling, waarbij de  
toegezegde pensioenuitkeringen zijn gebaseerd op het 
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij 
het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds 
voor de Woningcorporaties (SPW) en wordt in de  
jaarrekening verwerkt als toegezegde-bijdragenregeling.  
Dit betekent, dat de over het boekjaar verschuldigde  
premies als kosten worden verantwoord.

De risico’s van prijsindexatie en beleggingsrendement op 
het fondsvermogen zulllen mogelijk leiden tot toekomstige 
aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioen-
fonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de 
balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort 
bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de organisatie geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
anders dan hogere toekomstige premies.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2010 zijn, waar nodig, anders gerubriceerd 
teneinde vergelijking met 2011 mogelijk te maken.

Resultaatbestemming 2010
Ingevolge een besluit van de Raad van Commissarissen 
is het resultaat van boekjaar 2010 toegevoegd aan de 
overige reserves.
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Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende zaken in exploitatie
Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische 
kostprijs, verminderd met de afschrijvingen op basis van 
verwachte levensduur dan wel een duurzaam lagere be-
drijfswaarde. De afschrijvingen zijn bepaald op basis van 
verwachte economische levensduur en technische slijtage.
De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire 
systeem.

De toegepaste afschrijvingstermijnen  
zijn respectievelijk voor: Annuïtair

Bouw 50

Centrale verwarming 20

Renovatie 25

Diverse overige geriefsverbeteringen 15

Op grond en erfpacht wordt niet afgeschreven.

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 
waarde van het saldo van de kasstromen, die zijn verbon-
den met de verwachte toekomstige inkomsten en uitgaven 
over de geschatte resterende economische levensduur van 
de onroerende goederen in exploitatie.

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende  
algemene uitgangspunten gehanteerd:
-  Jaarlijkse huurstijging voor het eerste jaar 2,3%,  

daarna t/m 2017 2,25% en vervolgens 2%.
-  Huurderving van 0,9% van de te ontvangen jaarhuur.
-  Inflatie van onderhoudskosten voor de eerste twee  

jaar 2,5% en daarna 3%.
-  Inflatie van algemene kosten voor het eerste jaar 0%,  

daarna t/m 2016 2,25% en vervolgens 2%.
-  Disconteringsvoet van 5,25%.
-  De looptijd van de investering betreft de resterende 

levensduur, met een minimum van tien jaar.
-  Kosten voor onderhoud conform de meerjarenplanning 

onderhoud voor de resterende levensduur van de  
complexen, waarbij voor de laatste vijf exploitatiejaren 
geen planmatig onderhoud is opgenomen.

-  Restwaarde per complex, die overeenkomt met  
de historische aanschafwaarde van de grond.

-  Bij de toetsing van de boekwaarde aan de  
bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met  
de rentabiliteitswaardecorrectie.

Onroerende zaken in ontwikkeling
Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische 
kostprijs.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van  
de exploitatie
Deze vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kost-
prijs verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. 
De afschrijvingen zijn bepaald op basis van verwachte  
economische levensduur en technische slijtage. De af-
schrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.

De toegepaste afschrijvingstermijnen  
zijn respectievelijk voor: Lineair

Verbouwing kantoor 20

Inrichting kantoor 10

Kantoorinventaris 5

Automatiseringsapparatuur 5

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidies
De waardering van de te vorderen subsidies gebeurt door, 
bij aanvang van de exploitatie, aan de contante waarde 
van de subsidie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het 
subsidierendement, onder aftrek van de jaarlijks te ontvan-
gen bedragen.

Deelneming Kennemerhave Beleggingen B.V.
Op 21 december 2007 is als 100% dochter opgericht  
‘Kennemerhave Beleggingen B.V.’. De waardering vindt 
plaats volgens de vermogensmutatiemethode.
Op basis van artikel 407 BW2 wordt het belang in ‘Kenne-
merhave Beleggingen B.V.’ niet meegeconsolideerd.

Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Op de post huurdebiteuren is een voorziening voor moge-
lijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekeningcourant schulden bij banken zijn opgenomen on-
der schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 
schulden. Voor zover niet anders vermeld, staan de liquide 
middelen ter vrije beschikking van de corporatie.

Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die  

Balanswaardering direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio 
en onder aftrek van transactiekosten.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opge-
nomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde en hebben een looptijd van maximaal 
één jaar.

Resultaatbepaling

De kosten en opbrengsten worden bepaald met inacht-
neming van bovenstaande waarderingsgrondslagen voor 
activa en passiva. Zij worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden opge-
nomen zodra deze bekend worden, winsten worden in 
aanmerking genomen wanneer deze zijn gerealiseerd.

Bedrijfsopbrengsten

Huren
Deze opbrengsten betreffen de netto (exclusief vergoedin-
gen voor leveringen van zaken en diensten) huren in het 
boekjaar na aftrek van huurderving.

Vergoedingen
Deze opbrengsten bestaan, na aftrek van gederfde vergoe-
dingen, uit de aan het boekjaar toegerekende vergoedingen 
van huurders (boven de netto-huurprijs) voor leveringen 
van zaken en diensten.

Overheidsbijdragen
Onder deze post worden overheidsbijdragen uit subsidie-
regelingen verantwoord.

Verkoop onroerende zaken en overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder wordt onder andere de verkoopopbrengst van 
woningen en de opbrengst van overige dienstverlening 
aan derden verantwoord. 

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Hieronder zijn de stelselmatig bepaalde afschrijvings-
kosten op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
verantwoord.

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
De waardering van materiële vaste activa geschiedt tegen 

historische uitgaafprijs onder toepassing van de  
minimumwaarderingsregel. Als de bedrijfswaarde  
duurzaam lager is dan de oorspronkelijk gekozen  
grondslag, dient waardering plaats te vinden tegen  
een lagere bedrijfswaarde.
De afwaardering of terugneming van duurzame  
waardeveranderingen zijn hier verantwoord.

Erfpacht
Als erfpacht is de jaarlijks verschuldigde erfpachtcanon 
verantwoord.

Lonen en salarissen, sociale- en pensioenlasten
Onder deze post zijn de lonen en salarissen, de sociale  
en pensioenlasten voor de in het boekjaar werkzame  
personeelsleden en directeur-bestuurder opgenomen.

Lasten onderhoud
Hieronder zijn de werkelijke kosten voor onderhoud en  
de verbetering van de leefbaarheid verantwoord.

Overige bedrijfslasten
Verantwoording van de overige kosten die, voor zover ze 
niet eerder zijn vermeld, inzake de gewone bedrijfsvoering 
zijn gemaakt.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoe-
dingen op banktegoeden, deposito’s en overige liquide 
middelen verantwoord.

Opbrensten financiële vaste activa en effecten
Als opbrengsten worden renteopbrengsten van financiële 
vaste activa en effecten verantwoord.

Rentelasten en soortgelijke kosten
Onder deze post zijn de rentelasten verantwoord die  
betrekking hebben op de schulden.

Buitengewone baten en lasten

Als buitengewone baten en lasten worden die posten 
verantwoord, die niet uit de normale bedrijfsactiviteiten 
voortkomen.

Grondslagen voor het opstellen van het  
kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming 
met de indirecte methode zoals opgenomen in RJ 360.
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Toelichting balans

De afwaarderingen en desinvesteringen zijn gebaseerd 
op het verschil tussen de historische kostprijs en de 
duurzaam lagere bedrijfswaarde. Dit verschil is bepaald 
op basis van het gemiddelde (van tien jaar) verschil 

tussen de stichtingskosten en de bedrijfswaarde. Bij de 
bepaling van de bedrijfswaarde is rekening gehouden 
met de begrote onderhoudsuitgaven tot en met einde 
levensduur.

Materiële vaste activa

   31-12-11 31-12-10

De samenstelling van de materiële vaste activa is als volgt:    

Onroerende zaken in exploitatie   78.639.125 75.896.831

Onroerende zaken in ontwikkeling   2.053.677 1.475.820

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    1.380.687 1.453.552

   82.073.489 78.826.203

 

 

Onroerende zaken in exploitatie

Het verloop en de samenstelling is als volgt weer te geven:  Woningen en Onroerende 
  woongebouwen zaken niet zijnde  Totaal
   woningen 

Saldo per 1 januari     

Aanschafwaarde   86.341.092 6.990.739 93.331.831

Af: cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen -16.965.570 -469.430 -17.435.000

Boekwaarde  69.375.522 6.521.309 75.896.831

 

Mutaties in het boekjaar    

Investeringen  603.713 0 603.713

Afwaarderingen  -679.000 -43.000 -722.000

Verkopen  -395.815 0 -395.815

Desinvesteringen  1.390.283 118.861 1.509.144

Van onroerende zaken in ontwikkeling  3.493.368 0 3.493.368

Afschrijvingen  -1.675.862 -70.254 -1.746.116

Saldo mutaties  2.736.687 5.607 2.742.294

 

Saldo per 31 december     

Aanschafwaarde  90.042.358 6.990.739 97.033.097

Af: cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen  -17.930.149 -463.823 -18.393.972

Boekwaarde per 31 december   72.112.209 6.526.916 78.639.125

Woningen en woongebouwen    
In het verslagjaar zijn 25 woningen van het vernieuw-
bouwproject Rode Dorp fase 3 opgeleverd. Er zijn dertien 
woningen verkocht. Er zijn geen aankopen gedaan. De 
overige investeringen hebben betrekking op woningver-
betering en het plaatsen van CV-installaties.
 
Zekerheden    
De activa zijn niet als zekerheid gesteld voor aangegane 
geldleningen.

Erfpachtrecht    
De grond van complex 4 (Kortenaerstraat en IJmuider-
straatweg) is geen eigendom, maar in erfpacht verkregen. 

Verzekering    
De onroerende zaken zijn verzekerd tegen brand- en 
stormschade. Het verzekerde bedrag is in 2011 e 184,1 
miljoen. 
 
Actuele waarde    
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie 
bedraagt per 31 december 2011 e 108,1 miljoen.  
  
De bedrijfswaarde gecorrigeerd voor rentabiliteitswaarde-
correctie bedraagt e 112,3 miljoen. (2010 e 81,7 miljoen) 

De waarde van het onroerend goed is voor de OZB in 2011 
getaxeerd op e 388,6 miljoen (2010 e 398,0 miljoen). 

   31-12-11 31-12-10

Onroerende zaken in ontwikkeling

Dit betreft de volgende projecten: 

Vernieuwbouw Rode Dorp fase 3   0 1.156.760

Vernieuwbouw Rode Dorp fase 3 onrendabel tlv exploitatie   0 -1.590.000

KPN-project IJmuiden   1.978.012 1.800.000

Aanloopkosten overige projecten    75.665 109.060

   2.053.677 1.475.820

 

Het verloop is als volgt weer te geven:    

Saldo per 1 januari   1.475.820 

 

Mutaties in het boekjaar    

Investeringen   4.109.045 

Afboeking aanloopkosten overige projecten   -37.820 

Naar onroerende zaken in exploitatie:    

Vernieuwbouw Rode Dorp fase 3   -3.493.368 

Saldo mutaties   577.857 

Saldo per 31 december   2.053.677 
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Saldo per 1 januari    Totaal

Aanschafwaarde   1.784.167

Af: cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen   -330.615

Boekwaarde   1.453.552

 

Mutaties in het boekjaar    

Investeringen   104.164

Afschrijvingen   -177.029

Saldo mutaties   -72.865

 

Saldo per 31 december     

Aanschafwaarde   1.888.331

Af: cumulatieve afschrijvingen inclusief waardeveranderingen   -507.644

Boekwaarde per 31 december    1.380.687
 
 
De investeringen betreffen kantoorinventaris, automatiseringsapparatuur en verbouwing kantoor. 

Financiële vaste activa

   31-12-11 31-12-10

De samenstelling van de financiële vaste activa is:    

Te vorderen BWS-subsidies   373.828 458.569

Deelneming Kennemerhave Beleggingen B.V.   18.000 18.000

   391.828 476.569

 

Te vorderen BWS-subsidies    

Het verloop is als volgt weer te geven:    

Saldo per 1 januari   458.569 540.202

Rente   17.500 20.608

Te ontvangen jaarlijkse bijdrage   -102.241 -102.241

Saldo per 31 december    373.828 458.569

Vorderingen

   31-12-11 31-12-10

De vorderingen bestaan uit: 

Huurdebiteuren         84.176 81.944

Gemeenten   51.087 30.777

Overige vorderingen          446.487 685.251

Overlopende activa   484.907 248.060

   1.066.657 1.046.032

 

Huurdebiteuren    

De specificatie naar aantal huurders met een  

achterstand in aantal maanden luidt als volgt: 2011 2010 31-12-11 31-12-10

1 Maand of minder 82 73 24.046 24.555

Tussen 1 en 2 maanden 23 37 17.998 24.185

Tussen 2 en 3 maanden 13 10 12.634 10.923

Tussen 3 en 4 maanden 12 7 18.573 10.793

Tussen 4 en 5 maanden 8 8 15.808 14.072

Tussen 5 en 6 maanden 1 2 2.128 3.967

Meer dan 6 maanden 7 9 31.961 33.135

 146 146 123.148 121.630

Vertrokken huurders 35 37 33.028 49.765

Totaal woningen 181 183 156.176 171.395

Bedrijfsgebouwen 0 2 0 2.549

Totaal corporatie 181 185 156.176 173.944

Af: vermoedelijk oninbaar   72.000 92.000

   84.176 81.944
  

De huurachterstand bedraagt 0,71% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen. In 2010 was dit 0,70%. 
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   31-12-11 31-12-10

Gemeenten

De specificatie per ultimo het boekjaar:    

Bijdrage woningaanpassing minder validen   51.087 30.777

 

Overige vorderingen

De specificatie per ultimo het boekjaar:    

BTW te vorderen   35.304 130.404

Diverse rentes   20.915 57.790

Lokale heffingen   6.867 1.007

College voor Zorgverzekeringen, aanpassing woningen   0 1.810

Ziekengeld   0 32

Vennootschapsbelasting   350.021 470.186

Overige   33.380 24.022

   446.487 685.251

 

Overlopende activa

De specificatie per ultimo het boekjaar:    

Niet vervallen exploitatiebijdragen   80.941 80.941

Vooruitbetaalde assurantiepremie   8.537 4.133

Vooruitbetaalde erfpacht   653 653

Vooruitbetaalde huur kantoor   7.998 7.895

Vooruitbetaalde abonnementskosten   536 666

Vooruitbetaalde automatiseringskosten   26.877 16.660

Vooruitbetaald overig   43.377 37.933

Toegezegde subsidie Rode Dorp   315.988 99.179

   484.907 248.060

Liquide middelen 

   31-12-11 31-12-10

ING rekening courant plus   145.318 316.883

Kas   460 940

ING projecten   3.836 815

Kruisposten   634 591

ING extra bonus rekening   0 4.499.984

Totaal   150.248 4.819.213
 

 
Eigen vermogen

   31-12-11 31-12-10

Het eigen vermogen bestaat uit:    

Kapitaal   45 45

Overige reserves   1.221.253 12.329.301

Resultaat boekjaar   2.314.173 -11.108.048

   3.535.471 1.221.298

 

Kapitaal    

Dit betreft het oprichtingskapitaal   45 45

 

Overige reserves    

Algemene reserve   1.221.253 12.329.301

    

Het verloop is als volgt:    

Saldo per 1 januari    12.329.301 12.040.038

Jaarresultaat voorgaande jaren   -11.108.048 289.263

Saldo per 31 december   1.221.253 12.329.301

 

Resultaat boekjaar

Resultaat boekjaar   2.314.173 -11.108.048
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Langlopende schulden 

   31-12-11 31-12-10

Leningen overheid en kredietinstellingen   69.402.592 70.465.520

Waarborgsommen   32.994 33.586

   69.435.586 70.499.106

 

Leningen overheid en kredietinstellingen    

Saldo per 1 januari   81.121.139 73.730.938

Nieuwe leningen   7.000.000 13.000.000

Aflossingen in het boekjaar   -10.655.619 -5.609.799

   77.465.520 81.121.139

Binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen   -8.062.928 -10.655.619

Saldo per 31 december    69.402.592 70.465.520
 
Voor de leningen gelden rentevoeten die variëren van 3,15 tot 7,85%. De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen 
bedraagt 4,26%. Van de schuldrest heeft e 60,6 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar. De binnen een jaar vervallende 
aflossingsverplichtingen bedragen e 8.062.928 en zijn op de balans opgenomen onder de overlopende passiva. 
 

Waarborgsommen    

Ontvangen waarborgsommen   32.994 33.586
 
 De waarborgsommen zijn geheven uit hoofde van de huurovereenkomst.  
Over de betaalde waarborgsommen  wordt bij teruggave geen rente vergoed.   

Kortlopende schulden 

   31-12-11 31-12-10

De kortlopende schulden betreffen:    

Schulden aan gemeenten   3.875 14.972

Schulden aan leveranciers   905.110 863.114

Belastingen en premies sociale verzekeringen   50.709 50.286

Schulden aan pensioenfonds    19.412 18.018

Overige schulden   237.191 299.508

Overlopende passiva   9.494.868 12.201.715

   10.711.165 13.447.613

 

Belastingen en premies sociale verzekering    

Loonheffing   35.853 40.639

Sociale lasten   12.024 9.647

Omzetbelasting   2.832 0

   50.709 50.286

 

Schulden aan pensioenfonds    

SPW premies pensioen en WIA   16.415 14.868

SVW premies OVP en FSOW   2.997 3.150

   19.412 18.018

 

   31-12-11 31-12-10

 

Overige schulden    

Huurtoeslag   40.870 42.578

Verlof, bonus en functiewaardering   39.100 39.300

Personeelsvereniging   2.935 3.705

Netto salaris   0 5.004

Reservering jubileumuitkeringen    46.900 32.100

Reservering loopbaanontwikkeling   61.100 55.800

Te betalen servicekosten   38.813 32.315

Te betalen kosten woonruimteverdeelsysteem   4.000 3.100

Te betalen rente KPN-project   0 84.403

Diversen   3.473 1.203

   237.191 299.508

 

Overlopende passiva    

Niet vervallen rente    1.344.921 1.447.977

Binnen een jaar vervallende aflossing   8.062.928 10.655.619

Vooruitontvangen huur   83.734 93.715

Overige   3.285 4.404

   9.494.868 12.201.715

Deelneming in de stichting Waarborgfonds Sociale  
Woningbouw (WSW)    
Ingevolge het reglement van deelneming 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 mini-
mumgrens van 0,25% van de gegarandeerde uitstaande 
schuldrestanten komt. De verplichting bedraagt per  
31 december 2011 e 2.982.000 inzake 21 borgstellingen.

Schulden aan kredietinstellingen    
De kredietlimiet in rekening courant is e 3.000.000, hiervan 
is ultimo 2011 geen gebruik gemaakt.    

Huurverplichtingen    
De huurverplichting voor het pand Plein 1945 nr. 8 en  
nr. 12 bedraagt per 31 december 2011 e 95.977,20. Het 
huurcontract voor nr. 8 en nr. 12 loopt tot en met juli 2021.

Pensioenvoorzieningen    
De risico’s die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling 
nog bij de organisatie berusten (vooral prijsindexatie en 
beleggingsrendement op het fondsvermogen) komen niet 
tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 

Aangegane verplichtingen    
Ultimo het boekjaar is er sprake van een (restant) verplich-
ting ad e 4.774 inzake nieuwbouwprojecten waarvoor 
opdrachten met derden zijn aangegaan en die nog niet 
geheel of gedeeltelijk zijn afgewikkeld.   

Het bedrag aan aangegane verplichtingen  
heeft betrekking op:

bodemonderzoek KPN-locatie 4.774

 
Daarnaast is sprake van restant verplichtingen ad e 78.000 
inzake verstrekte opdrachten die het jaar overlopen;

onderhoudswerkzaamheden 60.000

kantoormeubilair 18.000

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
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Toelichting winst- en verliesrekening

Bespreking jaarresultaat
De winst- en verliesrekening over 2011 sluit met een voordelig jaarresultaat van e 2.314.173. 
Het jaarresultaat over 2011 is in vergelijking met 2010 met ongeveer e 13.422.000 toegenomen.    
Deze toename van het resultaat bestaat uit: 

Nadeliger door:

- Hogere afschrijvingskosten op materiële vaste activa.    -39.000

- Hogere personeelskosten wegens uitbreiding van de formatie in 2011.   -64.000

 

Voordeliger door:    

- Per saldo e 319.000 hogere huuropbrengsten. 

 De huuropbrengsten namen toe met e 260.000 als gevolg van jaarlijkse huurverhogingen,   

 daarnaast nam de huurderving af met e 58.000.    319.000

- Hogere overige bedrijfsopbrengsten wegens verkopen van woningen in 2011.   752.000

- Terugnemingen en afboekingen materiële vaste activa als gevolg van mutaties in de  

 bedrijfswaarde,  in 2011 e 787.000 voordelig en in 2010 nadelig e 8.999.000.   9.786.000

- Lagere onderhoudskosten hoofdzakelijk wegens minder uitgaven voor planmatig onderhoud.  1.040.000

- Lagere overige bedrijfslasten hoofdzakelijk wegens minder afgeboekte plankosten.  1.239.000

- Per saldo lagere rentelasten en -baten. 

 De rentelasten en -baten namen per saldo af met e 94.000,  

 de rentelasten namen af  met e 100.000, de rentebaten namen af met e 6.000.   94.000

- Over 2010 geen vennootschapsbelasting ten laste van resultaat, 

 in 2011 e 288.000 als vrijval genomen.    288.000

- Hogere overige bedrijfsopbrengsten hoofdzakelijk wegens een hogere  

 vergoeding voor diensten aan de in 2011 opgerichte VvE’s.    7.000

Jaarresultaat per saldo hoger     13.422.000

Bedrijfsopbrengsten

  2011 2010

Huren

Huren woningen en woongebouwen     10.962.130 10.711.247

Huren overige onroerende zaken   736.624 727.149

   11.698.754 11.438.396

Huurderving wegens leegstand   -121.065 -158.050

Huurderving wegens oninbaarheid   -3.417 -24.600

Per saldo        11.574.272 11.255.746
 
De huuropbrengst is met circa e 319.000 toegenomen als gevolg van jaarlijkse huurverhogingen,  
en als gevolg van  geriefsverbeteringen en huurharmonisatie bij mutatie. 
Per 1 juli 2011 zijn de huren gemiddeld verhoogd met 1,3% (2010 1,2%).

 

Vergoedingen    

Vergoedingen   295.769 286.558

Vergoedingsderving   -2.486 -2.925

Te verrekenen met huurders   -39.721 -30.995

   253.562 252.638

 

Verkoop onroerende zaken    

Verkoop woningen   1.334.993 450.260

Verkoop bedrijfspand   0 132.702

   1.334.993 582.962

 

Overige bedrijfsopbrengsten    

Doorberekende kosten aan derden   28.225 19.188

Overige   6.675 8.969

   34.900 28.157
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Bedrijfslasten

 2011 2010

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Woningen en woongebouwen    1.675.862 1.676.665

Onroerende zaken niet zijnde woningen   70.254 59.480

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie   177.029 148.243

   1.923.145 1.884.388

 

Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa    

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 1 IJmuiden-Zuid  -74.542 0

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 10 Kerkstraat  -41.005 0

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 41 De Raetstraat  -795.132 0

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 45 Smidt van Gelderstraat -2.483 0

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 46 Van Rijswijkstraat  -16.000 0

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 47 Velsen-Noord  -461.121 0

Terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 87 Logeerhuis IJmuiden  -118.861 0

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 5 IJmuiden-Noord   292.000 0

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 13 Duinwijk   387.000 0

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 92 Guldenwagenplantsoen  43.000 0

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 10 Kerkstraat   0 160.000

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 12 IJmuiden-Zuid   0 588.645

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 41 De Raetstraat   0 306.299

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 42 Wijkerstraatweg   0 1.060.000

Duurzaam lagere bedrijfswaarde complex 47 Velsen-Noord   0 532.000

Afboeking grond KPN-project   0 4.371.145

Onrendabele top nieuwbouw 39 woningen fase 2 Rode Dorp   0 391.000

Onrendabele top nieuwbouw 25 woningen fase 3 Rode Dorp   0 1.590.000

Per saldo waardeverandering   -787.144 8.999.089

 

Erfpacht    

Gemeente Velsen   3.136 3.136

Dit betreft de jaarlijks verschuldigde canon aan de gemeente Velsen voor complex 4. 

 

Lonen en salarissen    

Salarissen inclusief vakantiegeld   798.417 746.179

Ontvangen ziekengeld, WAO-uitkering   -22.896 -19.990

   775.521 726.189

Het gemiddelde aantal werknemers omgerekend in fte’s gedurende het boekjaar bedraagt 14,75 (2010: 14,07).  

 

Sociale lasten    

Sociale lasten uitvoeringsinstelling   72.578 66.316

Ziektewetverzekering   18.584 14.481

Zorgverzekeringswet bijdrage   42.341 38.332

   133.503 119.129

 

   2011 2010

Pensioenlasten

Pensioen- en VUT premies   159.045 158.736

 

Lasten onderhoud 
De werkelijke kosten voor onderhoud en leefbaarheid worden direct ten laste van de winst- en verliesrekening  
verantwoord. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de waarderingsgrondslagen. 

Dagelijks en mutatie-onderhoud   1.257.246 1.578.135

Uitgaven voor leefbaarheid in de woonomgeving   66.977 28.777

Uitgaven planmatig onderhoud   2.103.628 2.860.851

   3.427.851 4.467.763

 

Overige bedrijfslasten    

1. Overige kostensoorten      

 Overige personeelskosten   304.314 183.308

 Huisvestingskosten   170.988 160.652

 Bestuurskosten   10.210 58.234

 Vergoeding commissarissen   22.002 26.293

 Algemene kosten   668.253 399.363

    

2. Zakelijke bedrijfslasten      

 Belastingen   636.619 649.389

 Verzekeringen   33.896 36.234

 Bijdrageheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting    132.076 125.855

    

3. Overige lasten    

 Levering overige zaken en diensten   241.546 233.950

 Bijdrage VvE’s   96.715 69.973

 Afboeken plankosten KPN-project   0 1.634.235

 Afboeken div. vervallen projecten   36.486 14.737

 Diversen   1.067 1.055

   2.354.172 3.593.278
 

De bestuurskosten omvatten representatiekosten en overige kosten, beloning is opgenomen onder de salariskosten. 
 Zie voor de toelichting bezoldiging bestuurders de honorering opgenomen in de verklaring van het bestuur. 
De vergoeding commissarissen omvatten periodiek betaalde beloningen, representatiekosten en overige kosten. 
 In de Algemene kosten is voor accountantshonoraria 2011 e 40.128 verwerkt. 
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Financiële baten en lasten

 2011 2010

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente liquide middelen   23.361 43.290

Overige rentebaten   18.242 1.333

   41.603 44.623

 

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten    

Rente te vorderen BWS-subsidies   17.500 20.608

 

Rentelasten en soortgelijke kosten    

Rente leningen overheid en kredietinstellingen   3.381.294 3.315.766

Terugbetaling rente KPN-project   0 22.866

Overige rentelasten   19.051 26.839

Rentelasten doorberekend aan investeringen   -158.970 -24.397

   3.241.375 3.341.074

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening. 
Daarbij is rekening gehouden met beschikbare fiscaal 
compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor 
zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van  
niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden 
met wijzigingen die optreden in de latente belasting- 
vorderingen en latente belastingschulden uit hoofde  
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.  
 
De acute verschuldigde vennootschapsbelasting over 2011 
is berekend naar een belastbaar bedrag van e 1.124.424, 
hierover is geen vennootschapsbelasting verschuldigd 
omdat de Herbestedingsreserve wordt benut.  

Herbestedingsreserve
Bij het indienen van de aangiften over de jaren 2008 t/m 
2011 is/wordt een herbestedingsreserve (HBR) geclaimd. 
Tot en met het jaar 2010 was het effect hiervan op de ver-
laging van de vennootschapsbelasting voorzichtigheids- 
halve niet verwerkt in de jaarrekening daar de belasting-
dienst voornemens was deze claim niet te honoreren. 

Gezien de recente positieve uitspraken van de Hoge Raad 
woningcorporaties als ANBI te kwalificeren is de acceptatie 
door de belastingdienst van het vormen van een HBR  
voldoende zeker. In 2011 is daarom de belastingdruk  
op nihil gesteld. Tevens is de over de jaren 2008 t/m 2011 
gepresenteerde belastingdruk gecorrigeerd naar nihil  
en in 2011 opgenomen als correctie onder de post  
vennootschapsbelasting.

 2011 2010

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:    

Vennootschapsbelasting 2008   -220.625 0

Vennootschapsbelasting 2009   -67.322 0

   -287.947 0

 

De belastinglast 2011 is als volgt bepaald: 

Resultaat 2011 voor belastingen    2.026.226

 

Tijdelijke verschillen

Af: terugneming afwaarderingen   -787.144 

Bij: afschrijvingen   1.923.145 

Af: marktwaarde correctie leningen   -186.964 

Af: commercieel meer geactiveerd   -386.126 

Af: verkoop woning(en)   -1.334.993 

Af: afschrijving commercieel vastgoed   -74.124 

Af: afschrijving activa tdv exploitatie    -177.029 

    -1.023.235

 

Permanente verschillen

Vogelaarheffing + Saneringssteun   132.076 

Representatiekosten en kantinekosten   4.300 

Investeringsaftrek   -14.943 

    121.433

Belastbaar bedrag    1.124.424

Verschuldigde vennootschapsbelasting    0
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Overzicht renteresultaat

 2011 2010

Rentelasten en soortgelijke kosten

Langlopende schulden    

Rente leningen overheid en kredietinstellingen   3.381.294 3.315.766

Overige rentelasten   19.051 49.705

Doorberekend aan projecten   -158.970 -24.397

Totaal rentelasten    3.241.375 3.341.074

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    

Financiële vaste activa    

Rente m.b.t. te vorderen BWS-subsidies   17.500 20.608

Vorderingen    

Overige rente   18.242 1.333

Liquide middelen    

Rente op uitgezette middelen   23.361 43.290

Totaal rentebaten    59.103 65.231

Per saldo rentelast   3.182.272 3.275.843

 

Aan exploitatie toegerekende vermogenskosten    

Materiële vaste activa    

Onroerende en roerende zaken    3.978.367 4.665.832

Per saldo renteresultaat   796.095 1.389.989

Het rentepercentage dat wordt gebruikt voor toerekening aan de materiële vaste activa bedraagt 5,25%.

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Bedrijfsresultaat    5.208.498

 

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen   1.923.145 

- Overige waardeveranderingen vaste activa   -787.144 

Totaal aanpassingen    1.136.001

 

Verandering in werkkapitaal:

- Mutatie vorderingen   -20.625 

- Mutatie kortlopende schulden    -2.736.448 

Totaal veranderingen in het werkkapitaal    -2.757.073

Kasstroom uit bedrijfsoperaties    3.587.426

Vennootschapsbelasting t.g.v. resultaat 2011   287.947 

Ontvangen rente   59.103 

Betaalde rente   -3.241.375 

     -2.894.325

Kasstroom uit operationele activiteiten    693.101

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa   -4.816.922

Verkopen/afboekingen van materiële vaste activa   433.635

Afname financiële vaste activa   84.741

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -4.298.546

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Opgenomen leningen   7.000.000

Aflossingen langlopende schulden   -8.063.520

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    -1.063.520

Mutatie geldmiddelen    -4.668.965 

Beginsaldo liquide middelen    4.819.213

Mutatie    -4.668.965

Eindsaldo liquide middelen    150.248
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Toelichting mutatie bedrijfswaarde

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de mutatie in de bedrijfswaarde.  
De bedrijfswaarde ultimo 2011 is met e 30.649.000 toegenomen ten opzichte van de 
bedrijfswaarde ultimo 2010.  De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:

Autonome ontwikkeling    

Jaarresultaat (effect van een jaar opschuiven)    -1.379

Overgang van berekening van primo naar medio    13

 

Wijzigingen in de woningvoorraad    

Nieuwbouw/verbeteringen   5.804 

Sloop/verkoop   -473 

    5.331

 

Wijzigingen in de parameters     

Aanpassing parameters   -527 

Aanpassing levensduur/mutatiegraad   4.293 

    3.766

 

Wijzigingen in exploitatiebeleid    

Huren   13.201 

Onderhoudsuitgaven   10.640 

Overige exploitatie-uitgaven   -2.150 

    21.691

 

Wijzigingen (des)investeringsbeleid    

Verkoop   5.114 

Verbeteringen   -3.502 

    1.612

 

Rentabiliteitswaardecorrectie    

Autonome ontwikkeling   -425 

Nieuwe leningen   40 

    -385

Totaal verloop bedrijfswaarde (x e 1.000)    30.649
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Gegevens bezit     

Aantal verhuureenheden in exploitatie     

Woningen en woongebouwen 2.155 2.143 2.134 2.134 2.134

Overige onroerende zaken 58 58 60 59 57

Totaal 2.213 2.201 2.194 2.193 2.191

 

Mutaties in het woningbezit     

Aantal opgeleverd 25 39 0 39 0

Aantal aangekocht 0 0 1 1 0

Aantal verkocht -13 -3 -1 -2 0

Aantal gesloopt 0 -27 0 -37 -41

Aantal overige mutaties 0 -2 1 1 0

 

Kwaliteit     

Aantal woningen woningverbetering 76 94 54 66 65

Kosten woningverbetering/woning 9.641 7.833 8.327 7.382 12.476

Kosten niet planmatig onderhoud/woning 583 736 599 561 419

Uitgaven leefbaarheid/woning 31 13 57 24 58

Uitgaven planmatig onderhoud/woning 976 1.335 1.000 950 1.573

Totaal kosten onderhoud/woning 1.591 2.085 1.657 1.535 2.051

 

Prijs/kwaliteitsverhouding     

Gemiddeld aantal punten WWS 142 135 134 133 132

Gemiddelde netto huurprijs 437 422 411 398 386

Puntprijs eerste 80 punten 4,48 4,43 4,38 4,27 4,20

Puntprijs 81 punten en hoger 4,90 4,84 4,78 4,67 4,60

 

Boekjaar 2011 2010 2009 2008 2007

Kengetallen (per ultimo boekjaar)

Het verhuren van woningen     

Mutaties woningen 147 163 154 151 178

Mutatiegraad woningen 6,8 7,6 7,2 7,1 8,3

Huurders met huurtoeslag in % (bij ons bekend) 13 14 15 16 18

Huurachterstand in % 0,71 0,70 0,76 0,57 0,51

Huurderving in % 1,06 1,58 0,89 0,66 0,73

 

Financiële continuïteit     

Solvabiliteit 4,2 1,4 13,8 13,7 16,1

Liquiditeit 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4

Rentabiliteit eigen vermogen 65,5 -909,5 2,3 -9,3 3,3

Rentabiliteit vreemd vermogen 4,0 4,0 4,1 3,8 4,0

Rentabiliteit totaal vermogen 6,7 -8,9 4,0 2,3 4,2

Interne financiering/woning 5.864 3.886 8.534 7.519 6.593

Cashflow/woning 1.601 -105 915 1.221 725

 

Balans en winst- en verliesrekening     

Eigen vermogen/woning 1.641 570 5.778 5.642 6.168

Opbrengsten/woning 6.124 5.655 5.332 5.333 5.020

Afschrijvingen/woning 892 879 779 759 909

Overige bedrijfslasten/woning 1.092 1.677 938 762 687

Financiële baten en lasten/woning 1.477 1.529 1.410 1.225 1.145

Jaarresultaat/woning 1.074 -5.183 136 -526 204

 

Personeelsbezetting     

Gemiddeld aantal formatieplaatsen 14,75 14,07 13,12 13,44 13,44

Boekjaar 2011 2010 2009 2008 2007
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Aan: de Raad van Commissarissen van  
Stichting Wooncorporatie Kennemerhave

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011  
van Stichting Wooncorporatie Kennemerhave te IJmuiden 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2011 en de winst- en -verliesrekening 
over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoorde-
lijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermo-
gen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeen-
stemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en 
het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van 
het Besluit beheer sociale-huursector, richtlijn 645 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet openbaarma-
king uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. 
Het bestuur van de toegelaten instelling is tevens verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel be-
lang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en 
het controleprotocol in rubriek A van Bijlage III bij het  
Besluit beheer sociale-huursector. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften 
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat-
ten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de  
accountant de interne beheersing in aanmerking die  
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en  
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten  
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de  

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de toege-
laten instelling. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 
door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele  
beeld van de jaarrekening.
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle- 
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Wooncorporatie Kennemerhave per 31 december 
2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming 
met artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-
huursector, richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslag-
geving en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen
Ingevolge artikel 28, sub a van het Besluit beheer sociale-
huursector, melden wij dat ons geen tekortkomingen 
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, over-
eenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van Titel 
9 BW 2 is opgesteld, en of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g 
bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij 
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
391, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Verder vermelden wij dat is voldaan aan de verplichting 
tot vermelding in het jaarverslag van financiële onder-
steuning aan buitenlandse instellingen zoals bedoeld in 
de MG 2005-04, MG 2008-03, MG 2010-03 en MG 2011-02, 
alsmede aan de verplichting tot vermelding in het jaarver-
slag van grondaankopen zoals bedoeld in de MG 2001-26 
en de verplichting tot vermelding in het jaarverslag van 
sponsoractiviteiten zoals bedoeld in MG 2006-04.

Leiden, 8 juni 2012

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

was getekend,
L.A. Bijl RA

VI Accountantsverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant




