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2012

Voor	u	ligt	het	jaarverslag	over	2012.	In	dit	jaarverslag	beschrijven	wij	op	

een	zo	transparant	mogelijke	manier	onze	beleidsuitgangspunten	van	2012	

en	de	resultaten	die	wij	het	afgelopen	jaar	hebben	behaald.	We	gaan	in	op	

missie,	strategische	thema’s	en	gestelde	jaardoelen	van	AWV	Eigen	Haard,	de	

veranderende	omgeving	en	de	uitdagingen	die	in	2012	op	ons	pad	kwamen.	Met	

gepaste	trots	laten	wij	u	zien	dat	het	overgrote	deel	van	onze	doelstellingen	is	

bereikt.	Dit	hebben	we	vanzelfsprekend	niet	alleen	gedaan,	maar	samen	met

onze	partners.

Het afgelopen jaar hebben 19 gedreven medewerkers zich ingezet voor klanten 

die kwalitatief goed wonen in een aangename woonomgeving tegen een 

betaalbare prijs. Samen met onze bewoners gaan wij de uitdagingen in een snel 

veranderende omgeving aan.

Voorwoord
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2012	was	een	bewogen	jaar.	We	hebben	lang	de	indruk	gehad	dat	

we	ons	aan	de	crisis	konden	onttrekken,	maar	in	het	afgelopen	jaar	

werd	duidelijk	dat	ook	de	corporatiesector	er	aan	moet	geloven.

De ruimte om te investeren nam ook in de publieke sector af. 

De woningmarkt liep verder vast, met tegenvallende verkopen en 

dalende koopprijzen. De druk op het sociale en middensegment 

op de woningmarkt werd groter. De bouw stagneerde en dat leidde 

tot faillissementen van bouwers en aannemers. 

Ook voor de volkshuisvesting lijken de ‘voorspoedige jaren’ 

nu echt voorbij. Bij corporaties zagen we dat investeringen in 

nieuwbouw en renovatie werden teruggeschroefd. Daar kwam 

bij dat 2012 begon met de verontrustende berichten over de 

derivatenportefeuille van ‘s lands grootste woningcorporatie, 

Vestia, en de noodzaak tot saneringssteun van collega-corporaties. 

Helaas bleef het in afgelopen jaar niet bij dit voorval. De 

corporatiesector kwam te vaak op een negatieve manier in het 

nieuws. Het vertrouwen in de sector nam verder af, met een 

parlementaire enquête tot gevolg.

Dat het tijd werd voor een andere koers werd breed gedragen. 

Al lang werd over hervorming van de woningmarkt gesproken, 

maar nu vanuit alle geledingen. Zelfs het ‘h-woord’ bleek 

geen heilig huisje meer. Het moet en het kan anders. Het 

woningmarktplan Wonen 4.0, dat in mei werd uitgebracht door 

Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, de makelaarsassociatie 

en Aedes, is daar een goed voorbeeld van. 

2012 stond ook in het teken van een kabinetswissel. Het 

Regeerakkoord dat in het najaar volgde, werd gekenmerkt door de 

noodzaak tot hervorming. Het akkoord liet een andere koers zien 

dan het woningmarktplan en spaarde de corporatiesector niet. 

Vooral de verhuurdersheffi ng van € 2 miljard (inmiddels 

€ 1,7 miljard) zet de ruimte voor volkshuisvestelijke investeringen 

onder druk. Corporaties krijgen wel de mogelijkheid hun 

inkomsten te vergroten door de huurprijzen te verhogen tot een 

marktconform niveau1. Dit heeft echter ook consequenties voor de 

verhuurbaarheid van woningen en de betaalbaarheid daarvan voor 

(een deel) van onze huurders. De effecten van het Regeerakkoord 

zullen in het komende jaar verder invulling krijgen, maar zeker is 

dat de investeringsruimte van corporaties onder druk blijft staan.

Het afgelopen jaar overheerste in de landelijke pers veelal een 

negatieve toon over de corporatiesector. Het wordt tijd het 

vertrouwen terug te winnen. We zullen sober met onze kerntaak 

aan de slag moeten gaan in een tijd waarin investeringen in de 

bouw en het publieke domein worden teruggeschroefd en een 

besparingsopgave voor de corporatiesector noodzakelijk is. 

Bovenal zullen wij lokaal een echte partner moeten zijn.

Samen	aan	de	slag	in	Velsen
Ik ben er dan ook trots op dat we, ook afgelopen jaar, lokaal een 

positief geluid konden laten horen. Zelfs in een bewogen jaar 

zagen we kans om met onze partners te investeren in Velsen. We 

kregen als organisatie, met het KWH-label, een goede waardering 

van onze huurders over onze dienstverlening. We hebben in 

het afgelopen jaar een belangrijke stap gezet in het verbeteren 

van onze processen, waaronder het strategisch vastgoedbeleid 

en het onderhoudsbeleid. Ook leverden we in november van 

dit jaar De Voorwaarts op met tien sociale huurwoningen, 

acht vrije sectorwoningen en twaalf koopwoningen. Ondanks 

de lastige woningmarkt waren de woningen snel verhuurd en 

zijn de koopwoningen vrijwel allemaal verkocht, deels met een 

Koopgarantregeling. 

Daarnaast zijn we gestart met de bouw van 24 sociale 

01
Inleiding

1 Inzet zijn marktconforme huurprijzen en het tegengaan van scheefwonen. Met ingang 

van 1 juli 2013 krijgen huurders een extra huurverhoging bovenop het infl atiepercentage. 

De hoogte van deze extra huurverhoging is afhankelijk van de hoogte van het 

huishoudinkomen. Voor inkomens tot € 33.000 is dat 1,5% boven infl atie, voor inkomens 

tussen € 33.000 en € 43.000 2% boven infl atie en voor inkomens boven € 43.000 4% 

boven infl atie.
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huurwoningen in De Verzetsheld en 14 zorgwoningen in 

De Verzetsheld en De Melkfabriek in samenwerking met Stichting 

de Waerden. Bovendien legden we samen met bewoners de basis 

voor grootschalige duurzame renovatie van 118 woningen in 

Duinwijk.

Op gemeentelijk niveau voeren we elk kwartaal overleg met de 

wethouder. Dit jaar hebben we ook informeel met het college van 

B&W gesproken. Omdat we actief een bijdrage willen leveren 

aan de totstandkoming van ‘Kennisrijk werken in Velsen’ en de 

visie op Velsen in het jaar 2025, hebben we samen met de andere 

corporaties die in Velsen actief zijn, aan de gemeente een aanbod 

gedaan met betrekking tot onze afzonderlijke volkshuisvestelijke 

bijdragen. Daarbij hebben wij uitgesproken wat wij van de 

gemeente verwachten om dat mogelijk te maken. Het is ons 

helaas nog niet gelukt onze voornemens in prestatieafspraken te 

gieten. We blijven ons daar hard voor maken.

Tot slot ben ik er trots op dat ons voornemen om nauw samen 

te werken in Velsen met onze collega-corporaties in 2012 

verder vorm heeft gekregen. We willen als kleine, maar actieve, 

ontwikkelende corporatie immers onze volkshuisvestelijke 

bijdrage blijven leveren. We concludeerden in ons beleidsplan 

weliswaar dat onze schaal voordelen heeft, maar ons ook 

kwetsbaar maakt. Om die reden voerden we in 2012 een 

onderzoek uit naar de verschillende samenwerkingsmogelijkheden 

met andere woningcorporaties, in de vorm van een financiële, 

vastgoed- en organisatiescan. De conclusie was dat een fusie 

voor AWV Eigen Haard de grootste voordelen oplevert om haar 

volkshuisvestelijke bijdrage ook in de toekomst te realiseren. 

Een vergelijkbaar onderzoek bij onze collega Stichting 

Kennemerhave leidde tot eenzelfde conclusie. Dat leidde ertoe 

dat we besloten een onderzoek naar de haalbaarheid van een 

fusie te onderzoeken. Samen willen we onze krachten bundelen 

om invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgave 

en de dienstverlening aan onze huurders te optimaliseren. 

Een fusie moet leiden tot een krachtigere, lokaal verankerde 

organisatie, die beter in staat is om tegen de achtergrond van alle 

ontwikkelingen op de markt van wonen en woningcorporaties, 

te blijven investeren in het aantrekkelijk maken van de Velsense 

woningmarkt. Het belang van onze bewoners staat daarbij voorop: 

ook in de toekomst willen we betaalbare woningen in leefbare 

wijken blijven realiseren.

In oktober ondertekenden wij een intentieovereenkomst, 

waarin we ons streven om te fuseren voor 1 januari 2014 

of zoveel eerder als mogelijk, hebben vastgelegd. Of het 

voornemen ook daadwerkelijk tot fusie leidt, hangt af van het 

haalbaarheidsonderzoek dat wij met Kennemerhave in 2013 

uitvoeren.

De	blik	vooruit
2013 zal voor AWV Eigen Haard voor een belangrijk deel 

in het teken staan van het voornemen tot fusie. Het 

meerwaardeonderzoek zal uiteraard van bestuur en MT de nodige 

aandacht vragen. Dat neemt niet weg, dat ‘de winkel gewoon open 

blijft’. Er staan nog voldoende projecten op stapel (zoals Duinwijk, 

De Verzetsheld en De Melkfabriek) en we blijven investeren in een 

hoog niveau van dienstverlening. Als echte volkshuisvesters willen 

we er zijn voor onze huurders. Dat betekent dat we ook dit jaar 

onze kerntaak, wellicht op een ietwat sobere wijze, vervullen en 

het lokale vertrouwen en partnership hoog in het vaandel hebben. 

Met de intentie om volgend verslagjaar in te leiden met een 

bijzonder positief geluid.

Peter van Ling

Directeur-bestuurder AWV Eigen Haard

Mei 2013
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AWV	Eigen	Haard	is	als	woningcorporatie	actief	in	de	gemeente	

Velsen	en	verhuurt	woningen	in	de	sociale	en	vrije	sector	in	

IJmuiden,	Velserbroek	en	Velsen-Noord.	AWV	Eigen	Haard	heeft	

19	medewerkers	en	biedt	circa	1570	woningen	voor	zo’n	6.400	

bewoners.		De	organisatie	heeft	oog	voor	zowel	de	individuele	

wensen	van	haar	bewoners	als	voor	de	ontwikkeling	van	buurten	

in	een	vitaal	Velsen	en	streeft	naar	mensenwerk	waarbij	klantvrien-

delijkheid	voorop	staat.	

Meerwaardeonderzoek	positionering
Zoals in de inleiding aangegeven heeft AWV Eigen Haard in de 

eerste helft van 2012 scans laten uitvoeren op haar organisatie, 

vastgoedportefeuille en fi nanciële positie. De resultaten uit deze 

scans vormen de basis voor de meerwaardenotitie. In deze notitie 

hebben wij naar de mogelijkheden gekeken die samenwerking 

voor AWV Eigen Haard biedt. Daarnaast is een verkenning 

gemaakt op hoofdlijnen van potentiële samenwerkingspartners 

in de regio. Het volgende is geconcludeerd:

•	 AWV Eigen Haard is een kleine maar sterke organisatie die 

zoveel mogelijk van haar ambities in de gemeente Velsen wil 

waarmaken. Zij wordt hierin gewaardeerd door haar maat-

schappelijke partners. Tegelijkertijd is AWV Eigen Haard in 

haar ambitieniveau kwetsbaar. 

•	 Met de scans op organisatie, vastgoed & fi nanciën en de 

daaruit voortvloeiende positiebepaling zijn de kansen en 

mogelijkheden voor AWV Eigen Haard aan de hand van drie 

scenario’s in beeld gebracht. 

Scenario 1: AWV Eigen Haard blijft zelfstandig.

In dit scenario zal het voor AWV Eigen Haard steeds lastiger 

worden om een stempel te drukken op de volkshuisvesting in 

Velsen. Op termijn zal zij een beherende corporatie worden.

Scenario 2: AWV Eigen Haard werkt samen

Samenwerking biedt onvoldoende voordelen. Risico’s op onvol-

doende afstemming, urgentiebesef en eenduidigheid van visie 

kunnen meerwaarde in de weg staan. Bovendien kan het samen-

werkingsverband fi nancieel drukken op de kasstromen en extra 

bestuurlijke druk creëren, die besluitvaardigheid in de weg staat.

Scenario 3: AWV Eigen Haard fuseert

Fusie biedt voor Velsen kansen om als gesprekspartner in de 

gemeente en vanuit een eenduidige portefeuillestrategie de 

volkshuisvesting integraal te benaderen. Daarbij wordt met één 

organisatie optimaal gebruik gemaakt van de kennis, capaciteit en 

kunde die bij de fusiepartners aanwezig is. 

Een fusie biedt om de volgende redenen de grootste voordelen. 

•	 Er ontstaat één slagvaardige organisatie die in staat is om 

de volkshuisvestelijke opgave vanuit een sterke positie op te 

pakken en integraal te benaderen;

•	 De dienstverlening op een hoog niveau wordt verstrekt voor 

een grotere groep huurders in de gemeente Velsen.

•	 Op fi nancieel vlak wordt de investeringskracht vergroot ten 

behoeve van de voor AWV Eigen Haard relevante doel-

groepen. Deze investeringskracht is belangrijk in tijden van 

economische crisis. 

•	 De nieuwe organisatie kan fl exibel blijven opereren, zonder 

een beheercorporatie te worden of te belanden in een 

bestuurlijke chaos.    

02
Missie,	visie	en	strategie
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Investeren in elkaar is benodigd:

•	 Fusie levert met volledige integratie van twee organisaties 

zowel strategisch als organisatorisch de grootste  

meerwaarde op. 

Gevolg van deze conclusies was dat AWV Eigen Haard  in 2012 

gestart is met verkennende besprekingen met woningcorporatie 

Kennemerhave.

Risicomanagement	
In een complexer wordende omgeving is risicomanagement 

van groot belang in de aansturing van de woningcorporatie. 

De kredietcrisis, maar vooral het debacle rond Vestia 

heeft het onderwerp risicomanagement terecht volop in 

de schijnwerpers geplaatst. Wij hebben te maken met een 

teruglopende kopersmarkt, onzekerheid in de ontwikkeling 

van de financieringskosten, terugtrekkende bewegingen van 

projectontwikkelaars op de bouwmarkt, onvoorspelbare 

ontwikkelingen in de economie en onzekere ontwikkelingen 

in de huurprijzen van de woningen. Risicomanagement biedt 

inzicht in de problemen en de kansen van onze corporatie. 

Hierdoor kunnen we bewust participeren op de toekomst en zijn 

we beter in staat weloverwogen besluiten te nemen. Daarnaast 

levert risicomanagement een bijdrage aan de bijsturing van het 

realiseren van de organisatiedoelstellingen. 

Voor AWV Eigen Haard zijn in 2011 de inherente risico’s in kaart 

gebracht en besproken in het management team. De lijst bevat 21 

risico’s onderverdeeld in de risicocategorieën, omgevingsrisico, 

reputatierisico, marktrisico, projectontwikkelingsrisico’s, 

exploitatierisico, personele risico’s, ICT risico’s, financiële risico’s 

en organisatie risico’s. 

De rapportage over de opvolging van de in kaart gebrachte 

risico’s heeft plaatsgevonden in het tweewekelijks overleg van het 

Managementteam.

Strategiedag	Raad	van	Commissarissen	
Jaarlijks vindt er een strategiedag plaats met de Raad van 

Commissarissen. Dit jaar is gekozen om wonen en zorg als thema 

te behandelen. De strategiedag vond voor het grootste gedeelte 

plaats bij Zorgbalans, in combinatie met twee werkbezoeken aan 

zorglocaties van Zorgbalans in Velsen (De Hofstede in Velserbroek 

en  Huis ter Hagen in Driehuis).

Het was een geslaagde dag waarbij er beelden over elkaars 

organisaties werden uitgewisseld, discussies plaatsvonden over 

de veranderingen rond het thema zorg en wonen en mogelijke 

kansen voor beide organisaties voor samenwerking in de 

toekomst zijn besproken.

Carla	Bunschoten		
Bewoner, Ir. J Dirkstraat

In	het	verslagjaar	werden	de	nieuwbouwwoningen	in	

De	Voorwaarts	in	Oud-IJmuiden	opgeleverd.	In	het	project	

is	een	rijke	variatie	aan	woningen	ontwikkeld:	sociale	huur,	

vrije	sector	huur	en	koopwoningen.	Carla	Bunschoten	

huurt	sinds	december	een	woning	in	De	Voorwaarts	aan	

de	Ir.	J.	Dirkstraat.

Opgegroeid in IJmuiden is Carla Bunschoten na een 

periode van 13 jaar waarin zij in Velserbroek woonde, 

weer terug in haar oude wijk. 

“Nooit gedacht dat ik het hier weer zo naar mijn zin zou 

hebben. In het Oud-IJmuiden zoals het tot een paar jaar 

geleden was, zou ik niet meer willen wonen. Maar dit nieuwe 

Oud-IJmuiden is prachtig. Toen ik vanuit de Velserbroek  

nieuwe woonruimte zocht, kwam ik op internet het project 

De Voorwaarts van AWV Eigen Haard tegen. Ik heb direct 

opties op de sociale huurwoningen genomen. Ik bleek 

kandidaat nummer drie voor zes woningen te zijn. 

Mijn dochter en ik hadden gelijk al een grote voorkeur voor 

deze driekamerwoning aan de Ir. J. Dirkstraat.” 

Toen ik aan de beurt was om een woning te kiezen, bleek die 

woning nog beschikbaar te zijn. Echt mijn eerste keus! Ik had 

nooit gedacht dat ik deze woning zou krijgen. De bouwstijl 

van deze woningen past helemaal bij mij. Er zijn hele goede  

en  degelijke materialen gebruikt. En wat ook zo bijzonder is, 

dat ik hier in deze straat, toen er nog bedrijfspanden stonden, 

gewerkt heb op destijds nummer 12. Het heeft zo moeten zijn. 

Ik ben superblij met dit huis. Mijn enige puntje van kritiek is de 

zwakke straatverlichting. Het is hier ’s avonds echt wel donker 

in de straat. Dat geeft wel eens een onbehaaglijk gevoel. Een 

buitenlamp bij de voordeur heb ik nog niet, maar dat is nodig 

om het sleutelgat te kunnen vinden. De binnenplaats van het 

complex, waar zich ook de parkeerplaatsen bevinden, 

is overigens uitstekend verlicht.” 

Interview
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De	organisatie	
In 2012 zijn er geen wijzigingen geweest binnen het bestuur.  

Bestuur

Voorzitter  directeur  P.H.M. van Ling MBA

Lid   plv. directeur S.J. van den Berg

De heer Van Ling is naast zijn functie als directeur-bestuurder ook 

ambassadeur van The Borneo Initiative en heeft een eigen BV 

voor organisatieadvies en management. In 2012 hebben er in deze BV 

geen activiteiten plaatsgevonden.

In het MT heeft een wijziging plaatsgevonden. 

Vanwege de structuurwijziging binnen de afdeling Vastgoed, 

verviel de functie manager Vastgoed en daarmee ook diens

 deelname aan het MT. Elders in dit hoofdstuk leest u hier 

meer over. Het MT bestaat nu uit de volgende leden.

Managementteam

P.H.M. van Ling,  directeur

S.J. van den Berg,   plv. directeur, 

   manager Financiën

D.E.M. Metten,  manager Wonen

03
De	organisatie:	mee	met	verandering

De	corporatiewereld	verandert	snel.	Er	worden	steeds	meer	eisen	

gesteld	aan	de	prestaties	van	corporaties.	Om	bij	te	blijven	moet	

de	organisatie	mee	in	die	verandering.	In	2012	onderzochten	we	

in	dat	kader	de	mogelijkheden	die	samenwerking	voor	AWV	Eigen	

Haard	biedt.	Voor	AWV	Eigen	Haard	en	voor	de	volkshuisvesting	

in	Velsen	levert	fusie	de	grootste	meerwaarde	op,	zo	bleek	uit	het	

onderzoek.	In	september	startten	we	het	fusieonderzoek	

met	wooncorporatie	Kennemerhave.		

In	dit	hoofdstuk	gaan	we	in	op	de	structuur	van	onze	organisatie,	

op	de	belangrijkste	wijzigingen	die	zich	in	het	verslagjaar	in	onze	

organisatie	hebben	voorgedaan	en	de	voorzieningen	die	wij	op	het	

gebied	van	arbeidsomstandigheden	treffen	om	onze	medewerkers	

prettig	te	laten	werken.

Directeur-
bestuurder

Directie-
secretariaat

P&O en
communicatie

Manager
Wonen

Manager
Vastgoed

Manager Financiën/
Plaatsvervangend

directeur

Senior
Woonconsulent

Werkvoorbereider/
Medewerker 

bedrijfsbureau

Adm. medewerker
bedrijfsbureau

Financieel 
medewerker

Woonconsulent

Allround vakman

Mutatie opzichter Administratief
medewerker

Receptioniste
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Fusieonderzoek	met	Kennemerhave
Na afronding van de scans en het meerwaardeonderzoek, is door het bestuur geconcludeerd dat het voor de volkshuisvesting en voor 

AWV Eigen Haard zelf, het beste is om een fusiepartner te zoeken. Op maandag 15 oktober 2012 ondertekenden Peter van Ling en Wim 

Mastenbroek (directeur wooncorporatie Kennemerhave) een intentieverklaring waarin zij verklaren het voornemen te hebben de haal-

baarheid te onderzoeken om te fuseren. In de intentieverklaring is het streven aangegeven om te fuseren voor 1 januari 2014 of zoveel 

eerder als mogelijk. Of het voornemen ook daadwerkelijk tot fusie leidt, hangt af van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat 

de organisaties na en met ondertekening van de intentieverklaring startten. 

Beeld	van	onze	medewerkers
Ons medewerkersbestand

Aantal

Fulltime Parttime Totaal FTE’s	2012 Fulltime Parttime Totaal FTE’s	2011

Mannen 6 1 7 6.89 6 1 7 6.89

Vrouwen 2 10 12 9.14 1 11 12 9.09

Totaal 8 11 19 16.03 7 12 19 15.98

Leeftijd

Leeftijdsklasse Aantal	medewerkers

25-30 1 (v)

31-40 -

41-45 5 (v)

46-50 3 (2 v/1m)

51-55 6 (1v/5m)

56-60 4 (3 v/1m)

Totaal 19

Dienstjaren

Dienstjaren Aantal	medewerkers

0-5 9 (5v/4m)

6-10 -

11-20 9 (6v/3m)

21-30 1 (v)

Totaal 19

Bevorderen	kennisontwikkeling

AWV Eigen Haard hecht veel belang aan de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Het is belangrijk dat zij kansen krijgen om 

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

In ons jaarplan van 2012 namen we ons voor om onze kennis up tot date te houden. De afdeling Wonen zou zich verder ontwikkelen op 

het gebied van VVE-beheer in gemengde complexen, wijkgericht werken en bouwkunde voor niet-bouwkundigen. De betreffende 

medewerkers hebben een opleiding gevolgd.

Ook zouden we de rol van onze receptiemedewerkers versterken als het gaat om lastige klantcontacten. Dit is doorgeschoven naar 2013. 

De afdelingen Vastgoed heeft zich in 2012 gericht op een vlotte en professionele afhandeling van klachten en onderhoudmeldingen. 

Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om vanuit hun persoonlijke behoefte het zogenaamde persoonlijk loopbaanbudget te gebrui-

ken. Vanuit de CAO hebben medewerkers recht op een maximaal bedrag van € 4500, opgebouwd uit vijf keer € 900 over vijf dienst jaren.

In 2012 hebben drie medewerkers van 55 jaar en ouder uren gekocht vanuit het loopbaanbudget. Eén medewerker heeft dit budget 

gebruikt voor coaching.
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Knelpunteninventarisatie
De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor de voorbereiding 

van en opdrachtverstrekking rond al het onderhoud en voor toe-

zicht bij projecten. Binnen de afdeling Vastgoed hebben zich in de 

afgelopen jaren diverse ontwikkelingen en veranderingen voorge-

daan. Er is een stap gezet in het verder professionaliseren van de 

werkprocessen; het accent lag daarbij op het vastgoedbeheer. 

Een jaar na afronding hiervan ervoeren de medewerkers en ma-

nager van de afdeling Vastgoed nog steeds een zware werkdruk. 

Ondanks alle interne en externe investeringen liepen de vastgoed-

beheer processen nog niet gestroomlijnd. Ook de medewerkers 

van de andere afdelingen ondervonden dat de dagelijkse werk-

zaamheden niet efficiënt en gestructureerd verliepen. Het afbreuk-

risico nam als gevolg daarvan toe en dat heeft een effect op de 

gehele organisatie. Op grond hiervan is besloten om een knel-

punteninventarisatie te laten plaatsvinden omtrent de uitvoering 

van het vastgoedbeheer (planmatig-, mutatie- en reparatieonder-

houd). Daarbij werden ook de gevolgen voor de afdeling Wonen 

en afdeling Financiën in kaart gebracht. De inventarisatie is breed 

besproken binnen de organisatie en heeft geleid tot diverse verbe-

terslagen en zogenaamde quick wins. 

Tijdelijke	structuurwijziging	afdeling	Vastgoed
Het functioneren van de afdeling Vastgoed was in 2012 een punt 

van zorg.

Met het oog op de voorgenomen fusie is besloten om binnen de 

bestaande organisatie de problemen op te lossen en te kiezen 

voor een tijdelijke structuurwijziging. Gedurende een jaar wordt 

bezien of deze wijziging daadwerkelijk een bijdrage levert aan het 

beter functioneren van de vastgoedprocessen. 

Het dagelijks onderhoud werd een onderdeel van het aandachts-

gebied van de manager Wonen. Het dagelijks onderhoud  is 

in handen van een coördinator, een mutatieopzichter en twee 

allround vaklieden. De functie van werkvoorbereider/medewerker 

bedrijfsbureau kwam te vervallen. Tijdens een bijeenkomst op 12 

juli zijn de medewerkers van de wijzigingen op de hoogte gesteld. 

Directeur-
bestuurder

Directie-
secretariaat

P&O en
communicatie

Manager
Wonen

Projectleider
Vastgoed

Manager Financiën/
Plaatsvervangend

directeur

Senior
Woonconsulent

Coördinator
dagelijks onderhoud

Mutatie
Opzichter

Allround
vakman

Financieel 
medewerker

Woonconsulent

Administratief
medewerker

Financieel 
administratief
medewerker

Receptioniste

Administratief
medewerker

bedrijfsbureau

Nieuwe tijdelijke indeling na structuurwijziging
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Om deze situatie te verbeteren hebben wij:

•	 een wand geplaatst om een scheiding te maken tussen de 

afdelingen Vastgoed en Wonen;

•	 een kantine gerealiseerd in de kelder;

•	 en stilteruimte gecreëerd op de eerste verdieping, voorheen 

de kantine.

Stoelmassage 

Medewerkers krijgen eens per twee weken een stoelmassage 

aangeboden om werkgerelateerde klachten te voorkomen. Per 

medewerker neemt een massage ongeveer 20 minuten in beslag. 

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is er geen 

stoelmassage.

Beeldschermbrillen

Medewerkers kunnen de aanschaf van een beeldschermbril ver-

goed krijgen tot een bedrag van € 250. In 2012 heeft geen enkele 

medewerker hierop aanspraak gemaakt.

Tevredenheid in beeld

Zoals wij ons in het jaarplan van 2012 voornamen zijn we in het 

verslagjaar een medewerkers-tevredenheidsonderzoek gestart. Het 

doel was om de werkbeleving van medewerkers te inventariseren. 

Als aardigheidje ontvingen de medewerkers bij de informatie 

over het onderzoek een Biodot. Met dit kleine ronde stickertje dat 

op de hand geplakt moet worden, kon het stressniveau geme-

ten worden. Aan de hand van de kleur die de dot kreeg, kon de 

medewerker zien of hij ontspannen was of juist gestrest. Met de 

uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek die in 

2013 bekend zullen zijn, gaan we in dat jaar aan de slag.  

Vertrouwenspersoon 

Indien een medewerker behoefte heeft een vertrouwenskwes-

tie te bespreken, kan hij hiervoor intern terecht bij één van de 

medewerkers van de afdeling P&O. Zij hebben een training voor 

vertrouwenspersoon gevolgd. Als men om wat voor reden dan ook 

liever een externe vertrouwenspersoon raadpleegt, dan kan men 

ook terecht bij de arbodienst 365 Arboned. Één medewerker heeft 

hiervan gebruik gemaakt.

Ontruimingsplan 

AWV Eigen Haard heeft in samenwerking met de brandweer een 

ontruimingsplan opgesteld. In 2012 heeft er één vooraf aangekon-

digde ontruiming plaatsgevonden. Deze is goed verlopen. In 2013 

zal er een onaangekondigde ontruiming plaatsvinden.

Bedrijfshulpverlening 

Onze bedrijfshulpverlener heeft een jaarlijkse bijscholing gevolgd.

Heidag	Managementteam	(MT)
Elk jaar wordt rond de zomer een heidag georganiseerd met alle 

leden van het MT. Deze vond afgelopen jaar plaats op 5 juli in 

aanwezigheid van een externe procesbegeleider.

Tijdens het ochtendgedeelte werd gesproken over de herinrichting 

van de organisatie als gevolg van de structuurwijziging binnen 

de afdeling Vastgoed. Ook de plannen voor 2013 kwamen aan de 

orde, net als de samenwerking binnen het MT.

In de middag werd van gedachten gewisseld over de voorgeno-

men fusie en de gevolgen daarvan voor ieders afdeling. Het MT 

bleek een mogelijk fusieproces met vertrouwen tegemoet te zien.

Aandacht	voor	arbeidsomstandigheden
We besteedden in 2012 op verschillende manieren aandacht aan 

de arbeidsomstandigheden. Een van onze doelen was het laag 

houden van het ziekteverzuim; daarin zijn wij geslaagd. En wij 

hebben werkplekken gecreëerd voor medewerkers die even onge-

stoord willen kunnen werken. Onze belangrijkste arbo- activiteiten 

leest u hier. 

 

Ziekteverzuim

	2012 	2011

 5,19 % *)  11,3%

*) excl. gedeeltelijke re-integratie

Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2011 afgenomen. In 2012 

waren er minder medewerkers langdurig ziek dan in het jaar daar-

voor. Binnen een kleine organisatie leidt minder langdurig of niet 

beïnvloedbaar verzuim al snel tot een lager verzuimcijfer. Samen 

met de arbodienst 365 Arboned streven we naar het verlagen van 

frequent verzuim en het voorkomen van langdurig verzuim door 

een proactieve verzuimbegeleiding. In 2012 heeft de arbodienst 

een nieuwe aanpak geïntroduceerd waarbij de arbodienst al op 

de eerste dag van de verzuimmelding de medewerker vraagt een 

korte vragenlijst in te vullen. Op die manier kan de arbodienst 

sneller en beter de verzuimmelding vaststellen en de medewerker 

de juiste begeleiding geven. Ook is er bij de arbodienst één vast 

aanspreekpunt voor de werkgever. 

Voor de loondoorbetaling bij ziekte is een verzekering afgesloten, 

die ook het tweede ziektejaar dekt.

Kantooraanpassingen 

In het tweede kwartaal van het verslagjaar is er op verzoek van 

medewerkers gestart met enkele aanpassingen in het kantoor. Een 

aantal medewerkers gaven aan zich niet altijd goed  te kunnen 

concentreren tijdens het werk op de afdeling. 
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Integriteit	
AWV Eigen Haard vindt het belangrijk dat de medewerkers integer 

zijn, hun functie adequaat en zorgvuldig uitoefenen, met inacht-

neming van ieders verantwoordelijkheden en de geldende regels. 

De regels zijn vastgelegd in een integriteitbeleid dat alle mede-

werkers in hun bezit hebben. Met regelmaat, bijvoorbeeld tijdens 

de functioneringsgesprekken, wordt aandacht besteed aan dit 

beleid. Het beleid geldt binnen onze eigen organisatie, maar ook 

in onze contacten met externe partijen. De klokkenluidersregeling 

is onderdeel van het integriteitbeleid.

De	ondernemingsraad
De ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Stichting AWV Eigen Haard bestond op 

31 december 2012 uit twee leden, namelijk de dames:

M. Jongejans (voorzitter) en

G. Taag 

Onderstaande onderwerpen zijn in 2012 met de ondernemings-

raad besproken.

Verplichte vrije dag 2012

Vrijdag 18 mei en maandag 24 december werden als verplichte 

vrije dagen aangewezen.

Verzuimbegeleiding

De ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel van de 

directie om aan te sluiten bij de nieuwe verzuimbegeleiding van 

365/ArboNed. Hierna zijn alle personeelsleden geïnformeerd over 

de nieuwe verzuimbegeleiding.

Kilometervergoeding

Gesproken werd over de hoogte van de kilometervergoeding zake-

lijk- en woon/werk verkeer. De kilometervergoeding voor zakelijke 

kilometers is in verband met de verhoging van de benzineprijzen 

verhoogd. De vergoeding voor het woon/-werkverkeer is niet 

gewijzigd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De ondernemingsraad heeft ingestemd met een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek. Zodra de verwerking van de gegevens 

en de analyse bekend zijn zal de OR op de hoogte gesteld worden 

van de uitkomst.

Opfriscursus Omgaan met agressie

Het was de bedoeling om in 2012 een herhalingscursus Omgaan 

met agressie voor de medewerkers te organiseren. Dit is doorge-

schoven naar 2013.

Functionerings-	en	beoordelingsgesprekken
Tenminste tweemaal per jaar spreken medewerker en leiding-

gevende elkaar over het functioneren van de medewerker en de 

samenwerking. Tijdens deze gesprekken worden de geleverde

prestaties besproken en afspraken gemaakt.

	
Regelingen
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Naast de voorwaarden uit de CAO Woondiensten hebben we ook 

een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden die voor onze orga-

nisatie gelden. Eén van die regelingen houdt in dat medewerkers  

gebruik kunnen maken van  een vergoeding voor de aanvullende 

ziektekostenverzekering met een maximum van € 40 bruto per 

maand (incl. kortingen). Deze vergoeding geldt niet voor de 

aanvullende tandartsverzekering. De directie is van deze regeling 

uitgesloten. In 2012 hebben 16 medewerkers gebruik gemaakt van 

deze financiële regeling.

 

Zelfroosteren

Na een succesvolle pilot zelfroosteren in 2011 is dit doorgezet 

in 2012. In principe kunnen alle medewerkers hiervan gebruik 

maken, mits de werkzaamheden het toelaten. In 2012 hebben 

vier medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun 

werktijden flexibel in te delen.

Procuratieregeling

De procuratieregeling regelt de autorisatie (tekenbevoegdheid) per 

afdeling en medewerker en geeft daarmee duidelijkheid over de 

financiële grenzen waarbinnen medewerkers verplichtingen kun-

nen aangaan. Vanwege kleine organisatorische aanpassingen in 

de organisatie is besloten om de procuratieregeling aan te passen. 

Deze procuratieregeling is een aanvulling op het inkoopbeleid van 

AWV Eigen Haard en vervangt de daarin genoemde regeling over 

de autorisatie.

Werving	en	selectie	
Op 1 januari 2012 is er een nieuwe vakman op de afdeling Vast-

goed in dienst gekomen. Dit was noodzakelijk geworden nadat 

één van de huidige vaklieden was doorgeschoven naar de functie 

van mutatie-opzichter. 

In augustus is het jaarcontract beëindigd van een administratief 

medewerkster op de afdeling Financiën. Er is een sollicitatie-

procedure gestart voor deze functie en in oktober is deze functie 

(op tijdelijke basis) ingevuld.
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Haalbaarheid van een fusie tussen AWV Eigen Haard en

Kennemerhave

In september 2012 heeft de directie de ondernemingsraad op de hoogte gesteld van het feit dat zij een onderzoek naar de haalbaarheid 

van een fusie met Kennemerhave zal gaan starten en de ondernemingsraad gevraagd advies uit te brengen inzake het aanstellen van een 

gemeenschappelijk adviseur van de stuurgroep Fusietraject. De ondernemingsraad is hiermee akkoord gegaan. De ondernemingsraad 

heeft mevrouw Van Amerongen, trainer en coach van FNV Formaat, als adviseur aangetrokken. In december 2012 heeft de onderne-

mingsraad een eerste kennismakingsbijeenkomst gehad met de stuurgroep, adviseurs van Atrivé en de ondernemingsraad van Ken-

nemerhave. De ondernemingsraad heeft in december 2012 een tweetal oriënterende gesprekken gehad met de ondernemingsraad van 

Kennemerhave.

Contacten achterban

In 2012 heeft de ondernemingsraad twee nieuwsbrieven uitgegeven waarin de ondernemingsraad melding maakte van alle actuele zaken. 

In december zijn alle personeelsleden van AWV Eigen Haard en Kennemerhave tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op de hoogte 

gesteld van het onderzoek naar haalbaarheid van een fusie.

Samenwerken
Samenwerken doen we op verschillende niveau’s en met verschillende doelen. AWV Eigen Haard heeft diverse stakeholders in het 

werkgebied; het betreft hier onder meer huurders, gemeente, collega-corporaties en instellingen voor zorg en welzijn. AWV Eigen Haard 

heeft formeel en informeel overleg met hen en werkt met hen samen. Voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen is een goede 

relatie met belanghouders van cruciaal belang. AWV Eigen Haard investeert daarom graag en veel in het onderhouden hiervan en betrekt 

stakeholders bij beleidsvorming en het toetsen van prestaties.

Belanghouder Contact Frequentie

Huurdersraad Formeel
Deelname aan belanghoudersbijeenkomsten

6 maal per jaar 
Op uitnodiging

Bewonerscommissies Formeel Minimaal 1 x per jaar 

Gemeente Velsen Bestuurlijk, ambtelijk en projectoverleg
Noodteam
Stuurgroepen
Deelname aan belanghoudersbijeenkomst

4 x per jaar
Periodiek
Periodiek
Op uitnodiging

Collega corporaties Directeuren overleg
Bilateraal overleg
Samenwerking
Woonruimteverdeeloverleg
Woonfraude
Stuurgroep Europees dossier

4 x per jaar
Periodiek
Periodiek
Periodiek
Periodiek
Periodiek

Welzijn Samenwerking
Wonen Plus
Buurtbemiddeling
Noordteam
Wijkteam

Periodiek
Periodiek
Periodiek
Periodiek
Periodiek

Zorginstellingen Samenwerking
Belanghoudersbijeenkomsten

Periodiek
Op uitnodiging

Lokale media
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De nieuwsbrief is in 2012 drie keer verspreid onder huurders en 

andere belanghebbenden. Onderwerpen als leefbaarheid, veilig-

heid, onderhoudswerkzaamheden, voortgang en festiviteiten 

rondom bouwprojecten en handige informatie voor huurders 

kwamen aan bod.

AWV Eigen Haard voert een actief persbeleid. In 2012 is er regel-

matig publiciteit geweest in de lokale pers. Publiciteit over visie, 

projecten en activiteiten vindt AWV Eigen Haard belangrijk, het 

geeft aan waar wij voor staan. 

Overige communicatiemiddelen die in 2012 zijn ingezet zijn 

(verkoop)advertenties, bouwborden en onze aanwezigheid bij het 

havenfestival.

Havenfestival 

Op 25 en 26 augustus was AWV Eigen Haard net als het jaar 

daarvoor weer aanwezig bij het Havenfestival. De IJmuidense 

vissershaven vormt het decor voor dit festival. Het thema van 

het Havenfestival was dit jaar “IJmuiden werkt”. De projectgroep 

Oud-IJmuiden waarvan AWV Eigen Haard samen met Bouwfonds, 

Woningbedrijf Velsen en gemeente Velsen deel uitmaakt, toonde 

de projecten en de gebiedsontwikkeling in Oud-IJmuiden aan de 

bezoekers van het Havenfestival.  

Belangrijke momenten voor AWV Eigen Haard waren de ople-

vering van De Voorwaarts en de eerste paal van De Melkfabriek 

en De Verzetsheld. Deze werden op gepaste wijze gevierd met 

belanghebbenden en bewoners. 

Interne	communicatie	
Goede interne communicatie is de basis van goede externe com-

municatie. Binnen AWV Eigen Haard is de communicatie als volgt 

gestructureerd.

Het managementteam overlegt eens per twee weken met elkaar. 

Afstemming van werk vindt plaats op afdelingsniveau in het 

werkoverleg. Daar wordt gesproken over het te volgen beleid, de 

bedrijfsresultaten en knelpunten en opvattingen. Zo wordt ieder-

een gelijktijdig geïnformeerd en kan iedereen zijn zegje doen.

De medewerkers blijven ook op de hoogte door de verslagen van 

het MT die zij kunnen inzien.  

Medewerkerbijeenkomsten vinden een aantal keer per jaar plaats. 

Tijdens een medewerkersbijeenkomst gaat de directie in op zaken 

die op dat moment binnen en rond de organisatie spelen. 

Medewerkers hebben dan de gelegenheid feedback te geven. 

Over de voortgang van het fusieproces ontvangen de medewer-

kers van beide corporaties met regelmaat een nieuwsbrief. 

Externe	communicatie
AWV Eigen Haard vindt het belangrijk om effectief te communice-

ren met huurders, kopers en andere belanghebbenden. Dit doen 

wij onder andere via onze website, de nieuwsbrief, Facebook en 

berichtgeving via de krant.

Op de website staat informatie over de activiteiten van AWV 

Eigen Haard, de woningen, het onderhoud en het beleid. Huur 

opzeggen, iets melden of informatie downloaden is via de website 

mogelijk.

Pascal	Enting	
Bewoner, 

Prins 

Hendrikstraat 

In	het	verslagjaar	werden	de	nieuwbouwwoningen	in	

De	Voorwaarts	in	Oud-IJmuiden	opgeleverd.	In	het	project	

is	een	rijke	variatie	aan	woningen	ontwikkeld:	sociale	huur,	

vrije	sector	huur	en	koopwoningen.	Pascal	Enting	huurt	

sinds	december	een	woning	in	De	Voorwaarts	aan	de	Prins	

Hendrikstraat.

Pascal Enting woont samen met zijn vrouw en twee 

zoontjes sinds december 2012 in hun eengezinswoning in 

De Voorwaarts. “Wat ons betreft hadden we niet  zo nodig 

hoeven te verhuizen, maar onze oude huurwoning in 

Oud IJmuiden zou gesloopt gaan worden. 

Dat we daarvoor in de plaats uiteindelijk dit nieuwe en ruime 

huis aangeboden kregen, is fantastisch. Het is helemaal naar 

ons zin. Ik vind het belangrijk dat je echt thuis komt in je huis. Ik 

wil me geen zorgen maken over achterstallig onderhoud of over 

overlast van de buren. En dat hoeft hier zeker niet. We wilden 

graag in Oud-IJmuiden blijven. We genieten hier van de boten, de 

meeuwen, het strand en de haven, dat  zouden we niet kunnen 

missen.  De huur van onze vrije sector-woning in De Voorwaarts is 

hoger, maar onze stookkosten zijn hier veel  lager dan in onze vo-

rige huurwoning.  Winkels in de buurt mis ik niet echt, maar een 

buurt supermarkt zou misschien voor de wijk wel goed zijn. Voor 

de komende jaren wonen wij hier prima. Ooit wil ik misschien nog 

wel een huis kopen, maar voorlopig is dat niet aan de orde.”

Interview
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AWV	Eigen	Haard	wil	voorzien	in	goede	en	betaalbare	woningen	in	een	prettige	woonomgeving,	voor	mensen	die	moeite	hebben	om	dat	

op	de	vrije	markt	te	vinden.	Binnen	de	woningvoorraad	ligt	de	nadruk	op	eengezinswoningen,	deels	naoorlogs	en	deels	daterend	uit	de	

jaren	negentig.	Het	aantal	vooroorlogse	woningen	is	nihil.	Er	is	weinig	hoogbouw	in	het	bezit.	

Totale	woningbezit	naar	soort	woning
WONINGEN

Type	woning Aantal	VHE’s

Eengezinswoning 827

Atelierwoningen 7

Benedenwoning 64

Bovenwoning 134

Flat zonder lift 274

Flat met lift 211

Totaal 1517

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED / GARAGES / WINKELS 

Type woning Aantal VHE’s

Zorgappartementen 35

Studentenhuisvesting (Van Leeuwenstraat) 3

Maatschappelijk vastgoed (Sluisplein 25) 1

Garages 82

Winkelpand 3

Totaal 124

Totale	woningbezit	naar	huurklasse	
Verdeling	naar	huurklasse   

Categorie Aantal Percentage

< € 366 216 14,27 %

€ 366 - € 561 865 57,13 %

€ 561 - € 664 357 23,58 %

> € 664 79 5,02 %

Totaal 1517 100,00	%

04
Prettig	wonen
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Als gevolg van het meerekenen van het energielabel zijn er veel 

woningen, met name in de Velserbroek, die een hogere streefhuur 

hebben gekregen en dus bij mutatie in de vrije sector terecht 

komen.

Om uiteindelijk de target van 10% te halen zullen in verschil-

lende complexen bij mutatie de huren moeten worden afgetopt. 

De streefhuur zal in die individuele gevallen worden verlaagd 

om de woningen in de kernvoorraad te houden. Ook bij ZAV3/AV 

veranderingen en labelverbeteringen zullen de streefhuurpercen-

tages verder moeten worden verlaagd. Gevolg hiervan is dat de 

investeringen die de corporatie doet in deze voorzieningen niet 

kunnen worden terugverdiend.

De woningen van de volgende complexen kunnen bij mutatie in de 

vrije sector terecht komen:

357 Eengezinswoningen Velsen-Noord

316  Eengezinswoningen Lierstraat IJmuiden

363 Eengezinswoningen De Voorwaarts Oud-IJmuiden

361 Appartementen Oud-IJmuiden De Vrijheit

331 Appartementen Galle Promenade Velserbroek

354 Eengezinswoningen Plandeel K Velserbroek

Op basis van woningwaardering en streefhuur zouden ook de 

volgende complexen bij mutatie in de vrije sector huur kunnen 

komen. Deze worden voorlopig echter afgetopt:

323, 322, 311, 324, 307  Eengezinswoningen Velserbroek

313   Eengezinswoningen Velserbroek  

   (atelierwoningen, speciale doelgroep)

Volgens de prestatieafspraken die de gemeente met de woningcor-

poraties heeft gemaakt, moet AWV Eigen Haard 60% van het bezit 

binnen de kernvoorraad houden. De kernvoorraad is de voorraad 

goedkope huurwoningen die beschikbaar is voor huishoudens met 

een laag inkomen). AWV Eigen voldoet daaraan in ruime mate 

met meer dan 94%.  

Ontwikkelingen	in	de	woningvoorraad	
Verkoop van bestaand bezit 

AWV Eigen Haard wil bijdragen aan een gevarieerd woningaanbod 

in verschillende wijken. Om de gewenste differentiatie te bereiken 

worden woningen bij mutatie via een makelaar op de vrije markt 

verkocht of worden woningen aan zittende huurders te koop 

aangeboden. In Duinwijk zijn alle 118 woningen aan de zittende 

huurders aangeboden en in een tweetal andere  complexen zijn 

twee woningen bij mutatie op de vrije markt te koop aangebo-

den.  Ondanks een actieve benadering van de zittende huurders in 

het complex Duinwijk heeft dit slechts geleid tot de verkoop van 

een drietal woningen.  Eén woning is in 2012 overgedragen en de 

overige twee woningen zijn begin 2013 overgedragen. Er zijn geen 

woningen bij  mutatie verkocht, in het verslagjaar hebben we één 

huurwoning verkocht.

Opgeleverde nieuwbouw 

In Oud-IJmuiden zijn met de oplevering van De Voorwaarts 

18 woningen (acht vrije sector en tien sociale huurwoningen, 

waarvan 14 eengezinswoningen en vier bovenwoningen) aan 

de woningvoorraad van AWV Eigen Haard toegevoegd.

Woningwaardering 

De berekening van de woningwaardering is per 1 januari 2012 

veranderd. De punten die de woningen voorheen kregen voor 

verwarming en isolatie zijn eruit gehaald. In plaats daarvan zijn 

er punten voor het energielabel toegevoegd. Daardoor kan het 

totaal aantal punten voor de woning hoger of lager zijn geworden, 

wat een verschuiving tussen sociale en vrije sector woningen tot 

gevolg kan hebben. In het algemeen geldt in de nieuwe regeling: 

een woning met een goed label (een energiezuinige woning) krijgt 

meer punten; een woning met een slecht label krijgt minder pun-

ten. Bij mutaties zal de huur voor woningen met een slecht ener-

gielabel worden bevroren als deze boven de streefhuur uitkomt. 

Bij mutaties voor woningen met een goed energielabel zal de huur 

naar de nieuwe streefhuur worden opgetrokken.

DAEB2 en vrije sector

Ons beleid is erop gericht om 10% van de woningen in de vrije 

sector huur te verhuren (huurprijs boven de € 664,66, peiljaar 

2012) en uit de DAEB te laten lopen bij mutatie. 

2 De activiteiten van woningcorporaties worden als gevolg van de inwerkingtreding van de 

nieuwe regelgeving verdeeld in zogenoemde DAEB (Diensten van Algemeen Economisch 

Belang) activiteiten en niet-DAEB activiteiten. Alleen voor DAEB activiteiten mag 

staatssteun worden ontvangen.

3 Zelfaangebrachte verandering/Aangebrachte verandering
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gisch voorraadbeleid en woonvisie niet mogelijk was. In 2012 is de 

inventarisatie van Rigo besproken en is besloten om over te gaan 

op een nieuw woonruimteverdeelsysteem met een aanbod- en 

lotingsmodel.

Voor het nieuwe woonruimteverdeelsysteem zijn twee belangrijke 

uitgangspunten geformuleerd:

1.  Het woonruimteverdeelsysteem moet de corporaties in staat  

 stellen het aanbod zo doelmatig mogelijk te verdelen. Dat bete 

 kent dat het systeem de flexibiliteit moet bieden voor 

 corporaties om gericht te kunnen sturen in woningtoewijzing.

2. Corporaties en gemeente stellen zich ten doel zo transparant  

 mogelijk te zijn over 

 a.    de regels die worden toegepast;

 b.    de verantwoording van de toewijzingen;

 c.    de positie van de woningzoekenden. 

Binnen deze uitgangspunten bepalen woningzoekenden zoveel 

mogelijk zelf voor welke woning zij in aanmerking willen komen. 

Zij krijgen daarbinnen dus zoveel mogelijk keuzevrijheid en flexibi-

liteit. Van woningzoekenden wordt een actieve houding gevraagd. 

Het verhuurproces wordt zo doelmatig mogelijk ingericht. Het 

nieuwe systeem moet voor woningzoekenden een stuk gebruiks-

vriendelijker worden. Voor de corporaties levert het bruikbare en 

betrouwbare marktinformatie op.

Het nieuwe systeem moet passen binnen de volgende kaders:

•	 het moet aansluiten bij de toewijzingsnorm die volgt uit de 

Europese beschikking over staatssteun;

•	 het dient bij te dragen aan het realiseren van de doelstellin-

gen uit de Visie op Velsen 2025 en dan in het bijzonder het 

vasthouden en aantrekken van jongeren en gezinnen;

•	 het experiment ‘Huren bij de Buren’, waarin woningzoeken-

den uit de regio Zuid-Kennemerland kunnen reageren op 

woningen in Velsen en vice versa dient onverkort te worden 

voortgezet.

•	 het systeem moet voorsorteren op de uitgangspunten van 

de nieuwe Huisvestingswet, ook al is momenteel onbekend 

op welke termijn (en in welke precieze vorm) deze in werking 

treedt.

In 2013 wordt leveranciers gevraagd om offertes uit te brengen aan 

de hand van het opgestelde programma van eisen. De corporaties 

en de gemeente streven ernaar om per 1 januari 2014 over te gaan 

op het nieuwe systeem. Om de overgang in goede banen te leiden 

zijn werkgroepen opgericht. 

Woonruimteverdeelsysteem
Woningtoewijzing

Voor de woningtoewijzing hanteren wij met de Velsense corpora-

ties het optie/winkelmodel.

Optiemodel

Via het optiemodel kunnen woningzoekenden via woneninvelsen.

nl een optie nemen op een type woning in een bepaalde huurprijs-

klasse in een bepaalde buurt (een cluster). De woningzoekende 

komt vervolgens op een wachtlijst. Op het moment dat een 

woning vrij komt voor verhuur en bestemd is voor het optiemodel, 

dan wordt deze woning automatisch aangeboden aan degene die 

bovenaan in de wachtrij staat voor het cluster waarin deze woning 

ligt. In 2012 is 49,14% van de via het woonruimteverdeelsysteem 

aangeboden woningen door middel van het optiemodel aange-

boden. Woningen die worden toegewezen via bemiddeling en 

garages vallen buiten dit systeem.

Winkelmodel

Het winkelmodel is een lotingsmodule. Via het winkelmodel 

worden elke dag woningen aangeboden waarop woningzoekenden 

direct kunnen reageren via de website van Wonen in Velsen. Foto’s 

en omschrijvingen van de woningen hangen ook op het kantoor 

van de corporatie. De woningen worden na drie dagen onder de 

belangstellenden verloot. In 2012 is 9,48% van de vrijgekomen 

woningen via het winkelmodel aangeboden.

Verhuur vrije sector-woningen

Om de vrije sector-woningen beter in de markt te zetten, is make-

laarskantoor Van Waalwijk van Doorn een aantal keer benaderd. 

De makelaars zetten de betreffende woning op Funda.nl om een 

andere doelgroep te kunnen benaderen. Daarnaast is een Face-

bookpagina gelanceerd waar de vrije sector woningen op worden 

geadverteerd. 

Nieuwbouw koopwoningen

Nieuwbouw koopwoningen zijn geadverteerd op de website 

nieuwbouw.com.

Herijking woonruimteverdeelsysteem

In 2011 hebben de corporaties en de gemeente de opdracht gege-

ven aan onderzoeksbureau Rigo om een inventarisatie te maken 

van doelen en wensen met betrekking tot het woonruimteverdeel-

systeem. Het huidige systeem is in 2003 opgezet en bestaat uit 

een combinatie van een optiemodel en een lotingsmodule (het 

optie- en winkelmodel). Het is voornamelijk gericht op maximale 

vrijheid voor de klant, waardoor sturing voor uitvoering van strate-
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Verhuur 

In 2012 hebben er 92 mutaties (86 woningen en zes garages) in de woningvoorraad plaatsgevonden (exclusief nieuwbouw). In 2011 

waren dat er 86 ( 80 woningen en zes garages). In 2012 zijn er 24 nieuwbouwwoningen toegewezen (In De Voorwaarts en De Vrijheit).

Toewijzingen naar huurklasse

Toewijzingen onderverdeeld naar huurklasse

Categorie 1e	kwartaal 2e	kwartaal 3e	kwartaal 4e	kwartaal Totaal

< € 366 1 1 3 0 5

€ 366 - € 561 15 8 10 22 55

€ 561 - € 664 7 5 3 6 21

> € 664 7 5 6 11  29

Totaal 30 19 22 39 110*

* In het totaal zijn 24 toewijzingen van nieuwbouwwoningen opgenomen. Garages zijn niet opgenomen.

De vrijgekomen woningen bevonden zich voornamelijk in de huurklasse van € 366 tot € 561. Het ging daarbij om appartementen, 

beneden- en bovenwoningen, maisonnettes en kleine eengezinswoningen.

Toewijzing naar inkomen

De Nederlandse regering heeft de woningcorporaties verplicht om vanaf 1 januari 2012 90% van de vrijgekomen huurwoningen met een 

huurprijs tot € 664,65 toe te wijzen aan kandidaten met een (gezamenlijk) jaarinkomen tot € 34.085. Iedere woningzoekende met een 

(gezamenlijk) jaarinkomen hoger dan € 34.085 komt alleen in aanmerking voor een vrije sector huurwoning met een huurprijs vanaf 

€ 664,65. In 10% van de gevallen mag hiervan worden afgeweken. In 2012 heeft AWV Eigen Haard in haar toewijzingsbeleid bepaald dat 

deze ruimte van 10% in de eerste plaats gebruikt zal worden voor urgenten en herstructureringskandidaten en in de tweede plaats voor 

de zogeheten middeninkomens tot € 48.750. Toewijzing binnen de 10% vindt pas plaats na realisatie van voldoende mutaties.

In 2012 werden (inclusief de toewijzingen van nieuwbouwwoningen) 110 woningen toegewezen. De 29 woningen met een huurprijs 

hoger dan € 664,65 werden, conform het eigen toewijzingsbeleid, toegewezen aan huurders met een jaarinkomen boven de € 34.085.

Van de toegewezen woningen had 73,64% een huurprijs onder de € 664,65. Hiervan werden vier woningen toegewezen aan kandidaten 

(twee herstructureringskandidaten, één via Zorgbalans en één zonder urgentie) met een inkomen boven de € 34.085. Van de sociale 

huurwoningen is 95,06% toegewezen aan kandidaten met een gezamenlijk jaarinkomen tot € 34.085.

De meeste woningen worden aangeboden via het optiemodel. Van bepaalde complexen of type woningen is afgesproken deze om en om 

aan te bieden via het winkel- of het optiemodel. 
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Toewijzing	naar	leeftijd
Categorie 1e	kwartaal 2e	kwartaal 3e	kwartaal 4e	kwartaal Totaal

t/m 23 jaar 4 2 2 3 11

24 t/m 30 jaar 9 3 1                14 27

31 t/m 64 jaar 14 13 17 20 64

> 65 jaar 3 1 2 2 8

Totaal 30 19 22 39 110

Doelgroepen 

Wij willen prettig wonen mogelijk maken. Met perspectief voor een brede doelgroep en met nadruk op de kwetsbaren in de samenleving. 

Dit betekent dat we ons richten op het creëren van een passend woningaanbod voor ouderen en gezinnen, maar ook voor starters en 

studenten. 

Woningzoekende met bescheiden inkomen

Het bezit van AWV Eigen Haard bestaat voor 94,98% uit woningen voor de primaire doelgroep (huurders met een inkomen onder de € 

34.085). Voor de middeninkomens (huurders met een inkomen tussen de € 34.085 en € 48.750) was in 2012 slechts 5,02% van het bezit 

beschikbaar. 

Woningzoekenden in kwetsbare posities (aandachtsgroepen) 

AWV Eigen Haard verhuurt woningen buiten het woonruimteverdeelsysteem aan woningzoekenden in een kwetsbare positie door middel 

van bemiddeling. De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bemiddelingslijsten. In 2012 is er bij 48 verhuringen sprake 

geweest van bemiddeling.

De zogenaamde aandachtsgroepen zijn:

•	 woningzoekenden met een zorgvraag (senioren, mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking, mensen uit de versla-

vingszorg, etcetera);

•	 asielzoekers;

•	 herstructureringskandidaten;

•	 overige woonurgenten

Ook verhuurt AWV Eigen Haard woonruimte aan organisaties die doelgroepen in kwetsbare posities ondersteunen. Deze woningen 

worden niet via het woonruimteverdelingsysteem aangeboden; de organisaties zorgen zelf voor geschikte kandidaat-huurders. 

Het betreft de volgende instanties:

Organisatie Locatie Vhe’s Bijzonderheden

AWV EH Grote en Kleine Beer in IJmuiden 40 Toewijzing via Zorgbalans

Stichting Philadelphia Duinpan in IJmuiden 16 Toewijzing via St. Philadelphia

Brijder Vrouwenwijk in Velserbroek 8 Toewijzing via Brijder stichting

De Waerden Vrijheit in Oud-IJmuiden 15

De Waerden

Philadelphia zorg Velsen

Melkfabriek in IJmuiden

Joke Smitkade Vrouwenwijk

14

4

Oplevering 2013

Toewijzing via Philadelphia zorg Velsen.
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Statushouders

Er is een nieuwe manier van toewijzen afgesproken. Een kandi-

daat wordt aangemeld bij de gemeente. Zij plaatsen deze op de 

bemiddelingslijst. De corporaties kunnen via de lijst een woning 

aanbieden. De doorlooptijd mag maximaal 10 weken zijn.

Kanswoningen

In 2010 is een convenant afgesloten door alle (zorg)partijen die bij 

het Noodteam4 zijn aangesloten. In dit convenant zijn afspraken 

van alle partijen vastgelegd over de voordracht en toewijzing van 

zogenaamde kanswoningen aan kandidaten met urgentie of die 

een ‘laatste kans’ krijgen.  In het convenant zijn ook afspraken 

opgenomen over de mogelijke contractvormen (op naam van kan-

didaat of gemeente eventueel met begeleidingovereenkomst) bij 

de kans- en contingentwoningen. In 2012 heeft AWV Eigen Haard 

twee kanswoningen toegewezen aan een kandidaat met een laatste 

kans. 

Overige	groepen	
Behalve aan de primaire doelgroep besteedt AWV Eigen Haard ook 

aandacht aan de in het woningmarktonderzoek van 2009 beschre-

ven groepen, zoals gezinnen, senioren en starters. 

•	 Gezinnen: In de evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem 

is voor deze groep om extra sturingsmogelijkheden gevraagd. 

Uit de Kadernota Wonen blijkt het belang voor de gemeente 

Velsen van het aantrekken en behouden van gezinnen en 

jongeren in de gemeente. 

•	 Senioren: AWV Eigen Haard heeft haar bewoners van 65 jaar 

en ouder opnieuw gratis Wonen Plus aangeboden. Er zijn 

geen opplus pakketten aangeboden.

•	 Studenten: In 2011 heeft AWV Eigen Haard de samenwerking 

opgezocht met het Nova College op het gebied van studen-

tenhuisvesting. Dit sluit aan bij de visie van de gemeente. In 

2012 is afgesproken dat woningen die leegkomen in complex 

304 aan het Nova College worden aangeboden. Zij verhuren 

deze woningen aan drie of vier studenten.  

Huur	
De huurprijzen worden ieder jaar aangepast op 1 juli. De maximale 

huurverhoging per 1 juli 2012 bedroeg 2,3%. Dit is gelijk aan het 

inflatiepercentage over 2011. De grens voor de huurprijsliberalisa-

tie werd op 1 januari 2012 niet verhoogd en bleef gehandhaafd op 

€ 664,66. Dit heeft ermee te maken dat er, ter vereenvoudiging 

van de huurtoeslag, is besloten de parameters jaarlijks op 1 januari 

(in plaats van 1 juli) aan te passen. De huur van een woning mag 

niet hoger zijn dan het via het woningwaarderingstelsel vast te 

stellen maximum, de zogenaamde maximale huurprijsgrens. De 

maximale redelijke huur werd ook verhoogd met 2,3%. 

De huurprijzen voor onroerende zaken, niet zijnde woningen en 

woningen in de geliberaliseerde prijsklasse, zijn per 1 juli 2012  

eveneens met 2,3% verhoogd. 

 

Harmonisatie bij mutatie

Bij mutaties worden de huren naar het streefhuurpercentage 

gebracht. De streefhuur is de maximale huurprijsgrens (maximaal 

redelijke huur) voor een woning, minus de door de corporatie 

verleende huurkorting. De streefhuurpercentages zijn per com-

plex/product-marktcombinatie vastgesteld. Dit levert gevarieerde 

huren op. AWV Eigen Haard hanteert huurkortingen tussen de 

0% en 38%. Alleen in complex 329 (Gildenlaan te Velsen-Noord) 

zijn er nog zeven woningen die een huurkorting krijgen van 38%. 

Deze woningen zijn gelabeld voor verkoop. Van de appartementen 

in Oud-IJmuiden die in 2011 opgeleverd zijn, wordt de maximale 

huurprijsgrens van 100% gehanteerd. De gemiddelde streefhuur 

van gehele bezit bedraagt 79,3%.

Huurtoeslag

Huurders kunnen aanspraak maken op huurtoeslag. Dat is een 

bijdrage van de overheid voor huurders van 18 jaar en ouder, voor 

wie de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. In 2012 

hebben gemiddeld 67 huurders de huurtoeslag door de Belas-

tingdienst direct naar ons laten overmaken. Hoeveel huurders in 

totaal huurtoeslag ontvangen is niet bekend, omdat wij het aantal 

4 Het Noodteam Velsen heeft tot doel om mensen die in een noodsituatie verkeren, welke de discipline van de afzonderlijke deelnemers van het Noodteam overschrijdt, hulp te bieden. 

Hieronder vallen ook noodsituaties die leiden tot extreme overlast in de woonomgeving. Aan het Noodteam nemen diverse organisaties deel (gemeente, woningcorporaties, Politie 

Maatschappelijke dienstverlening, RIAGG etcetera.
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o.a het aantal zaken, de looptijd en het financieel rendement per 

kwartaal vermeld. De eerstvolgende evaluatie met de deurwaarder 

staat voor januari 2013 gepland. 

Socius

Als preventieve maatregel is elf keer Socius (Maatschappelijke 

Dienstverlening) ingeschakeld voor begeleiding van huurders met 

dreigende betalingsproblemen (in 2011 zeven). Socius bepaalt of 

de betalingsproblemen oplosbaar zijn danwel of de problematiek 

groter is en de huurder daardoor doorgestuurd moet worden naar 

Schuldhulpverlening. 

Schuldhulpverlening

Huurders kunnen door Socius doorgestuurd worden naar Schuld-

hulpverlening, maar zij kunnen zelf ook Schuldhulpverlening 

benaderen, waardoor het ons niet bekend is welk percentage van 

onze huurders bij deze instantie bekend is. 

Betalinsregelingen

De woonconsulentes hebben een actieve rol bij het beperken van 

de huurachterstanden. Zij hebben met dertien huurders een beta-

lingsregeling kunnen treffen. 

Slepersactie

In de huurovereenkomst die AWV Eigen Haard met haar huurders 

sluit, staat dat de huur op de eerste dag van de maand betaald 

moet zijn. Er zijn huurders die de huur standaard pas aan het eind 

van de maand betalen. Deze huurders worden slepers genoemd. 

Omdat niet iedereen een financiële reserve heeft, is het vaak niet 

mogelijk in een keer over te stappen naar betaling op de eerste 

dag van de maand. Slepers die steeds later in de maand betalen 

kunnen eenmalig een betalingsregeling treffen voor de lopende 

maandhuur, zodat ze na aflossing van deze regeling de maande-

lijkse huur vooruitbetalen.

huurders dat de huurtoeslag op de eigen rekening ontvangt, niet 

kunnen registreren.

Huurachterstanden en huurincasso

Het kan gebeuren dat een huurder de huur niet op tijd betaalt. 

Huurders zijn daar natuurlijk zelf verantwoordelijk voor, maar toch 

probeert AWV Eigen Haard er alles aan te doen om problemen te 

voorkomen. 

Huurverhoging

In verband met het niet betalen van de huurverhoging zijn in 

augustus 2012 aan 31 bewoners rappel brieven verstuurd met het 

verzoek de huurachterstand aan te zuiveren en akkoord te gaan 

met het huurverhogingvoorstel. Er zijn geen bezwaren tegen de 

huurverhoging ingediend. 

Resultaten in cijfers

Op 31 december 2012 heeft AWV Eigen Haard een gemiddeld per-

centage huurachterstand van 0,78%. In 2011 was het gemiddelde 

percentage 0,70%. Het stijgende huurachterstandspercentage is 

onder andere het gevolg van de economische crisis. 

In 2012 waren er gemiddeld 100 huishoudens met een huurach-

terstand (2011: gemiddeld 97 huishoudens). AWV Eigen Haard 

moest 47 keer de deurwaarder inschakelen (2011: 40 keer). Hierbij 

zijn ook de huurders meegerekend die na  het opzeggen van de 

huurovereenkomst vertrokken zijn met een huurachterstand of 

nog openstaande facturen (de zogenaamde niet actieve contrac-

ten). Er zijn in 2012 negen ontruimingen (2011: vijf) aangezegd. 

Slechts twee woningen werden daadwerkelijk ontruimd. 

Deurwaarder

Maandelijks ontvangen wij van de deurwaarder een overzicht 

van alle dossiers die in behandeling zijn. De rendementsanalyse 

wordt per kwartaal door de deurwaarder aangeleverd. Hierin wordt 
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Bewoners	zijn	de	belangrijkste	stakeholders	van	een	corporatie.	

Juist	met	hen	wil	AWV	Eigen	Haard	samen	werken.	Er	wordt	inge-

zet	op	versterking	van	die	samenwerking.	AWV	Eigen	Haard	ging	

daarom	bewust	op	zoek	naar	alternatieve	vormen	van	participatie.	

We	ondersteunen	en	faciliteren	de	Huurdersraad	en	de	bewoners-

commissies.	

Leefbaarheid
Leefbaarheidsprojecten

Met leefbaarheidsprojecten dragen we bij aan prettig wonen. Wij 

streven naar buurten die schoon, heel en veilig zijn en waar bewo-

ners zich thuis voelen. 

Video intercominstallatie

In het kader van leefbaarheid en veiligheid in de complexen 

Zilvermeeuw en Galle Promenade zijn de spreek-luisterverbinding 

vervangen door een videofooninstallatie. Door dit nieuwe systeem 

kunnen de bewoners horen en zien wie er aanbelt. Het systeem 

staat in verbinding met de centrale toegangsdeur, waardoor het 

voor ongenode gasten lastiger wordt om via de centrale entree het 

complex binnen te komen.

Huurders in het zonnetje

AWV Eigen Haard zet bijzondere huurders graag in het zonnetje, 

bijvoorbeeld huurders op hoge leeftijd die nog zelfstandig wonen. 

Er werd in 2012 aan twee bewoners een boeket bloemen uitgereikt. 

Eén bewoonster kreeg een boeket vanwege het bereiken van de 

hoge leeftijd van 103 jaar. Het tweede boeket werd uitgereikt aan 

een trouwe huurster die na bijna 55 jaar haar woning heeft verruild 

voor een verzorgingshuis.

Planten in De Vrijheit

AWV Eigen Haard heeft na de oplevering van appartementenge-

bouw De Vrijheit de algemene hal ingericht met (kunst)planten. 

De planten zijn voor de veiligheid behandeld met brandvertragers. 

In de centrale hal is een informatiebord opgehangen met de leef-

regels en het schoonmaakschema. In het complex zijn camera’s 

geplaatst voor de beveiliging van de parkeergarage.

Entree De Geelvinck

In de entree van het complex De Geelvinck zijn in november vijf 

plantenbakken met kunstplanten geplaatst om de entree aan te 

kleden. De planten zijn behandeld met brandvertrager.

Gemeenschappelijk tuin Broerskamp

In de Broerskamp is een tuin die voor gemeenschappelijk gebruik 

door de bewoners van de bovenwoningen was bestemd. De tuin 

werd door bewoners niet gebruikt en werd door planten overwoe-

kerd. Er zijn nieuwe struiken geplant; dezelfde als op het aangren-

zende stuk gemeentegrond. 

Speelveld Carolinastraat

In Oud-IJmuiden is gelijk met de herinrichting van de openbare 

ruimte ook het oude asfalt speelveld aan de Carolinastraat opge-

knapt. Het veldje is voorzien van een kunstgrasmat en nieuwe 

voetbaldoeltjes. Samen met Woningbedrijf Velsen en de gemeente 

Velsen is naast het trapveld een nieuwe speelplek ingericht. Het is 

een uitdagende speelplek in natuurlijke sfeer geworden, die is be-

stemd voor de kleinere kinderen. Samen met het trapveld is er nu 

een speelvoorziening ontstaan voor diverse leeftijdsgroepen. De 

speelplek is op 12 september 2012 feestelijk in gebruik genomen.  

De opening is georganiseerd door de beide woningcorporaties, 

Stichting Welzijn en de gemeente Velsen.

Speeltoestellen binnentuinen Heuvelwijk 

Tuinen en groenonderhoud bepalen voor een groot deel de uitstra-

ling van de buurt. Om te zorgen voor een prettige leefomgeving is 

het van belang dat de binnentuinen goed onderhouden worden.  

In het voorjaar 2011 zijn alle speeltoestellen in de vijf binnentuinen 

van het complex Heuvelwijk in verband met de slechte technische 

staat verwijderd. De bewonerscommissie en een klein aantal 

bewoners zijn actief betrokken geweest bij de herinrichting van 

twee binnentuinen. In het najaar 2012 is de eerste heringerichte 

binnentuin in gebruik genomen. 

De werkzaamheden voor de herinrichting van de tweede binnen-

tuin werden wegens weersomstandigheden uitgesteld. 

De verwachting is dat deze tuin in februari 2013 gereed zal zijn. 

Voor	en	met	de	bewoners
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Babbeltruc Velserbroek en IJmuiden-Noord 

Onder de noemer Babbeltruc hebben de wijkteams samen met de politie Kennemerland een middag georganiseerd voor de senioren 

van Velserbroek en IJmuiden-Noord. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst zijn bewoners geïnformeerd over oplichters aan de deur. De 

bijeenkomsten zijn afgesloten met een lunch waarbij de diverse partijen van het wijkteam op een informele wijze met de bewoners in 

gesprek zijn gegaan. De middagen werden druk bezocht. 

Tuinonderhoud

Er is veel aandacht besteed aan tuinonderhoud. AWV Eigen Haard heeft haar huurders gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor 

het tuinonderhoud. Huurders die hun tuin niet goed onderhielden, hebben een brief ontvangen waarbij werd aangedrongen op beter 

onderhoud. In een aantal gevallen is een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Velsen om bomen weg te laten halen. 

Overlast 

AWV Eigen Haard wil dat haar huurders ongestoord van hun woning kunnen genieten, maar soms krijgen bewoners te maken met 

overlast vanuit hun woonomgeving. AWV Eigen Haard ontving klachten die varieerden van overlast door hangjongeren, huisdieren en 

ongedierte tot geluidsoverlast van personen. 

Aard	van	Klacht Melding Doorverwezen	naar	
buurtbemiddeling

Totaal	meldingen

Geluidsoverlast 24 2 26

Overlast huisdieren 9 9

Overlast ongedierte 1 1

Vervuiling portieken/galerij 5 5

Hangjongeren 1 1

Woonfraude/niet betrekken woning 4 4

Onenigheid 3 3

Burenruzie (fysiek geweld) 1 1

Tuinonderhoud 15 15

Stankoverlast 2 2

Hennepteelt 1 1

Totaal 66 2 68

	
Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding 

van vrijwillige bemiddelaars. Begin 2013 is buurtbemiddeling vier jaar actief in Velsen. In het verslagjaar zijn in totaal 87 meldingen bij 

Buurtbemiddeling binnengekomen; 5% daarvan kwam van AWV Eigen Haard. De zeventien vrijwillige bemiddelaars hebben in 58% van 

het totaal aantal gevallen de melding tot een oplossing weten te brengen. De meest voorkomende oorzaak van overlast is geluidsoverlast 

door personen en dieren (28 meldingen). Opvallend is het aantal bedreigingen, intimidatie en lastigvallen (11 meldingen). Het grootste 

aantal meldingen (57) kwam uit IJmuiden.  

 

Woonfraude 

Met het oog op prettig wonen, zet AWV Eigen Haard zich onder andere in voor het voorkomen van woonfraude. Er waren in 2012 zes 

meldingen van mogelijke woonfraude. Naar aanleiding van deze meldingen hebben in december huisbezoeken plaatsgevonden. Op één 

van deze adressen is onrechtmatige bewoning geconstateerd. De ‘illegale‘ bewoners zijn gesommeerd de woning te verlaten. In 2013 

komt de woning leeg.
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Betrekken	van	bewoners	bij	beleid	en	beheer
Huurdersraad

In 2012 werd vijf keer regulier overleg gevoerd met de Huurdersraad. Ook is er een overleg geweest met de Huurdersraad en de Raad 

van Commissarissen. Tijdens het reguliere overleg zijn diverse agendapunten behandeld:

•	 strategisch voorraadbeleid;

•	 huurbeleid;

•	 projecten;

•	 Europese regelgeving/regeerakkoord;

•	 samenwerkingsovereenkomst en bevoegdheden;

•	 bewonerscommissiereglement en financiële vergoedingen; 

•	 Woonvisie en prestatieafspraken.

Daarnaast is de Huurdersraad gevraagd om advies uit te brengen over onderstaande onderwerpen. 

•	 (zelf) aangebrachte veranderingen;

•	 klachtenprocedure;

•	 verkoop complexen 324 en 354;

•	 woonruimteverdeling

•	 huurverhoging 2012.

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is belangrijk als spreekbuis voor het complex dat zij vertegenwoordigt. De commissies kunnen aangeven welke 

problemen er in de buurt spelen en/of welke ideeën er leven om de buurt leefbaarder te maken. AWV Eigen Haard kan op haar beurt 

zaken signaleren en aan de bewonerscommissie melden.  

Overleg met bewonerscommissies

Kwartaal Bewonerscommissie Onderwerp

1e kwartaal Alle bewonerscommissies Servicekostenafrekening 2011

2e kwartaal Alle bewonerscommissies
De Vreede
De Vrijheit
Vrouwenwijk

Jaarplan 2012 en het nieuwe reglement bewonerscommissie.
Vooroverleg VVE vergadering en na afloop de notulen.

I.v.m. schilderwerk en planmatig aanbieden openslaande deuren.

3e kwartaal Alle bewonerscommissies Uitnodiging avond leefbaarheid

4e kwartaal Witte toren
Alle bewonerscommissies

Vooroverleg VVE vergadering
Avond ivm leefbaarheid*

In oktober 2012 heeft AWV Eigen Haard een bewonerscommissieavond georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om met 

elkaar tot ideeën te komen om de wijk leefbaar (schoon, heel, veilig en sociaal) te houden. Na inventarisatie van de min- maar ook plus-

punten van de wijken werd een top 3 samengesteld van de minpunten. Tevens werd de bewonerscommissies gevraagd mee te denken 

over een oplossing/verbeterpunten voor deze top 3 en vooral welke inzet van AWV Eigen Haard wordt verwacht, maar ook welke inzet de 

bewoners zelf willen leveren.  

Na inventarisatie was de top 3 lijst als volgt:

1. te hard rijden in de wijk;

2. slecht tuinonderhoud (door AWV Eigen Haard, gemeente en huurders);

3. parkeerproblemen.
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Bewonerscommissie Duinwijk

In verband met de plannen voor groot onderhoud in Duinwijk is 

tweemaal een aanvullend overleg geweest met de bewonerscom-

missie Duinwijk. Tevens is een presentatie gegeven over het plan 

en zijn direct de vragen daarover besproken. Hierna heeft de 

bewonerscommissie een positief advies uitgebracht. Tijdens het 

tweede overleg is de detailinvulling van de uitvoering van het pro-

ject besproken. Hierbij valt de denken aan de rol van Zorgbalans, 

de huisbezoeken en de verkoop van woningen. De bewoners zijn 

door middel van nieuwsbrieven tussentijds op de hoogte gehou-

den over de ontwikkelingen. In één nieuwsbrief heeft de bewoners-

commissie een column geschreven.

Wonen	en	zorg
Participatie

Door goede participatie krijgt de afdeling Wonen:

•	 een goed beeld van de wensen van haar (toekomstige) klan-

ten heeft;

•	 Inzicht in de waardering van de dienstverlening om zo verbe-

terpunten aan te pakken;

•	 Draagvlak bij bewoners voor haar plannen.

De middelen die de afdeling daarvoor in heeft gezet zijn:

•	 contacten met de bewonerscommissies;

•	 projecten initiëren en uitvoeren met projectcommissies;

•	 contacten met de Huurdersraad;

•	 inzetten van social media zoals Facebook voor advertenties 

van vrije sector woningen;

•	 KWH;

•	 klantinformatiesysteem;

•	 after sales  (telefonische navraag bij huurders naar tevreden-

heid afhandeling van reparatieverzoek) .

In het jaarplan 2012 was voorzien in een wijkschouw. Omdat 

deze kort daarvoor al was uitgevoerd en vanwege de beperkte 

meerwaarde ervan, is besloten om in 2012 geen wijkschouw uit te 

voeren.

Dienstverlening
KWH-label

AWV Eigen Haard heeft ook in 2012 het KWH-huurlabel behaald. 

Dit jaar werd er specifiek gekeken naar de service op het gebied 

van klachten afhandelen, telefonische bereikbaarheid, werkzaam-

heden rondom het verlaten van een woning en het onderhouden 

van de woning. De klanten van AWV Eigen Haard waren over het 

algemeen zeer tevreden. Op alle onderdelen werd hoger gescoord 

dan het landelijke gemiddelde met een gemiddelde van 7,8.

Resultaten	KWH-meting
Klantcontact   8,0

Bereikbaarheid   8,2

Communicatie en informatie 8,3

Woning zoeken   7,3

Nieuwe woning   7,2

Huur opzeggen   8,4

Reparaties   7,9

Onderhoud   7,7

Klacht behandelen  7,5

Huurcommissie

Een huurder in complex 304 heeft in verband met onderhouds-

klachten aan de woning een verzoek ingediend bij de huurcom-

missie voor huurverlaging. In het kader hiervan heeft er op 14 

november 2012 een onderzoek plaatsgevonden in de woning. De 

huurder heeft geen toestemming gegeven aan AWV Eigen Haard 

om hierbij aanwezig zijn. De huurder heeft in eerste instantie 

een bezwaar ingediend tegen de huurverhoging. Aangezien 

onderhoudsgebreken in de woning geen geldige reden zijn voor 

bezwaar, is een andere procedure ingezet. In 2013 is er hierover 

een zitting bij de Huurcommissie. 

Geschillencommissie

Een huurder in complex 305 heeft een verzoek ingediend bij de 

geschillencommissie om zijn geschil met AWV Eigen Haard te be-

handelen. De benodigde stukken zijn naar de commissie gestuurd 

en er is een zitting geweest. De geschillencommissie heeft  AWV 

Eigen Haard op vier van de vijf punten in het gelijk gesteld.

Klantinformatiesysteem
In 2012 is het gebruik verbeterd van het registratiesysteem waarin 

het contact en de afspraken met bewoners worden vastgelegd. 

Op die manier kan het nakomen van de afspraken beter gewaar-

borgd worden (ook bij ziekte en uitval van medewerkers) en kun-

nen vragen beter worden beantwoord. 
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Verbetering	beleid	en	procedures
Procedure klachtenafhandeling

AWV Eigen Haard streeft naar tevreden klanten. Ondanks de in-

spanningen kan het toch voorkomen dat iemand niet tevreden is. 

Om een zorgvuldige afhandeling van klachten te garanderen, heeft 

AWV Eigen Haard een procedure klachtenafhandeling opgesteld. 

Hiermee wil AWV Eigen Haard:

•	 het registreren en afhandelen van klachten structureren; 

•	 verbeterpunten herkennen en daardoor herhaalklachten in de 

toekomst voorkomen;

•	 de kwaliteit van de organisatie verbeteren;

•	 de klanttevredenheid waarborgen en verhogen.

Herijking algemene huurvoorwaarden

In het jaarplan 2012 was opgenomen dat de algemene huurvoor-

waarden tegen het licht gehouden zouden worden. Deze actie is 

verplaatst naar het eerste kwartaal van 2013. Hierbij worden ook 

het contract en de map die bewoners ontvangen bij het tekenen 

van het huurcontract herijkt. 

Beleid (zelf) aangebrachte veranderingen

In 2012 is afdeling Wonen gestart met de herijking van de proce-

dure (zelf) aangebrachte veranderingen. Het betreft een bewerke-

lijk onderwerp waarbij een volledige en correcte informatievoor-

ziening voor de klant van uiterst belang is. Er is een presentatie 

over het nieuwe beleid gehouden voor de betrokken medewerkers. 

De bijbehorende werkwijze wordt in het eerste kwartaal van 2013 

uitgewerkt. In het tweede kwartaal van 2013 wordt een nulmeting 

uitgevoerd waarbij alle bewoners over de nieuwe procedure wor-

den geïnformeerd. 

Prestatieafspraken

Eind 2012 is er op ambtelijk niveau een projectgroep gestart met 

de voorbereiding van de prestatieafspraken, in eerste instantie 

met Woningbedrijf Velsen als trekker. Deze trekkersrol is overge-

nomen door de gemeente, die daarmee de relatie met de Woon-

visie wilde borgen. De projectgroep spreekt de onderwerpen door 

die een plek in de prestatieafspraken moeten krijgen. In 2013 zal 

ook op bestuurlijk niveau worden gestart met overleg over de 

prestatieafspraken en de Woonvisie. Beide zullen vermoedelijk in 

2013 worden afgerond.

Projectmatig werken

De afdeling Wonen heeft een notitie opgesteld waarin een pro-

jectstructuur is vastgelegd. Daarnaast is beschreven welke leden 

in een projectgroep zouden moeten plaatsnemen en hiervoor 

zijn functies voorgesteld. De lopende projecten zijn volgens deze 

structuur vormgegeven. Hierdoor is de samenwerking en de on-

derlinge taakverdeling verbeterd.

Opleidingen

In 2012 heeft de afdeling Wonen zich verder ontwikkeld op het 

gebied van VVE-beheer in gemengde complexen, wijkgericht 

werken, verkoopmanagement en bouwkunde voor niet bouwkun-

digen. Ook is  up-to-date naslagwerk en vakliteratuur aangeschaft. 

De opgedane kennis en verkregen inzichten worden verwerkt in de 

dagelijkse processen. 

 

Wijkteams
De kennis uit de organisatie brengt AWV Eigen Haard bijeen in in-

terne wijkteams. De woonconsulenten, wijkopzichter en vaklieden 

coördineren de verschillende werkzaamheden in de wijken. Het 

streven is daarbij gericht op schone, veilige en prettige buurten. 

Daarnaast werkt AWV Eigen Haard samen met andere professio-

nele organisaties en bewoners in Velsen. Gezamenlijk vormen zij 

de externe wijkteams. AWV Eigen Haard heeft een actieve rol in de 

externe wijkteams voor Velserbroek en IJmuiden Noord. 

De wijkteams waar AWV Eigen Haard niet actief aan deelneemt 

houden haar op de hoogte van ontwikkelingen en nodigen haar 

medewerkers uit als input van AWV Eigen Haard gewenst is. 

 

Extern Wijkteam IJmuiden-Noord

Het wijkteam IJmuiden-Noord vergadert regelmatig over de wijk. 

In dit wijkteam zijn politie, gemeente, wijkplatform en enkele 

corporaties vertegenwoordigd. Alle partijen hebben aandachtspun-

ten op het gebied van schoon, heel, veilig en sociaal aangedragen 

voor het werkplan 2012. 

Extern Wijkteam Velserbroek

Ook het wijkteam Velserbroek vergadert regelmatig over de wijk. 

In dit wijkteam zijn de politie, Stichting Welzijn Velsen, de ge-

meente en enkele corporaties vertegenwoordigd. 

Het doel van het wijkteam is de dienstverlening in de wijk geza-

menlijk vorm te geven. Er kan hierbij gedacht worden aan:

•	 de uitvoering en bewaking van de voortgang van wijkactie-

plannen: integrale, tweejarige plannen waarin de beleids- en 

uitvoeringsplannen van alle partijen bij elkaar gebracht zijn;

•	 benaderbaar zijn voor het wijkplatform en andere 

bewoners(organisaties);

•	 een integrale aanpak gericht op een schone, hele en veilige 

leefomgeving;

•	 het structureren van de verschillende werkzaamheden in de 

wijk;

•	 het versterken van kwaliteit door een goede samenwerking;

•	 het schetsen van een duidelijke beeld van wat er speelt in de 

wijk vanuit de verschillende disciplines.
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Extern Wijkteam Velsen-Noord

In Velsen-Noord ondervinden de omwonenden aan het Strating-

plantsoen overlast van hangjongeren. Er bestond een behoefte om 

een jongeren-ontmoetingsplaats (JOP) te creëren. De omwonen-

den hebben meegedacht over de locatie en indeling en hebben 

zelf werkzaamheden verricht om de JOP te plaatsen. Zij zijn zelf 

ook (deels) verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit alles heeft 

als doel de overlast in de woonwijk te verminderen. De collega-

corporaties hebben gezamenlijk de kosten voor het plaatsen van 

een bankje en blikvanger op zich genomen. AWV Eigen Haard 

heeft hiervoor aan de werkgroep leefbaarheid van Stichting Huur-

derbelangen een bijdrage gevraagd. De aanvraag werd toegekend.

Het Wijkteam Velsen-Noord organiseerde in het najaar een ont-

moeting tussen de bewoners met als thema Hoe houden wij samen 

de wijk schoon. De meeste mensen gaven aan dat zij zich ergeren 

aan het vuil op straat. Tijdens de ontmoeting werd de bewoners 

gevraagd mee te denken over oplossingen. 

In de stuurgroep Wijkgerichte dienstverlening is in het tweede 

kwartaal 2012 gesproken over het effectiever inzetten van de 

wijkteams. Er is een model besproken waarbij met ingang van juli 

2012 wordt gewerkt aan wijkactieplannen.

Duurzaamheid
AWV Eigen Haard wil bijdragen aan perspectiefvol wonen voor al 

onze klanten. Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Wij zien 

het als onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan 

de duurzaamheid in deze lokale maatschappij. Daar hoort ook 

verantwoord omgaan met het milieu bij. 

FSC 

AWV Eigen Haard is een van de ondertekenaars van het FSC 

convenant waarin staat dat bij nieuwbouw en groot onderhouds-

projecten FSC hout wordt toegepast.  

FSC staat voor Forest Stewardship Council, ofwel Raad voor 

goed bosbeheer. Goed bosbeheer is van belang. Voor mens, dier 

en plant is bos onmisbaar. Bos heeft invloed op het klimaat, de 

waterhuishouding en de bodem. Volgens de Raad betekent goed 

bosbeheer: voldoen aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvrien-

delijk en economisch gebied.  

 

The Borneo Initiative 

Tegen deze achtergrond heeft AWV Eigen Haard ook aangeslo-

ten bij The Borneo Initiative. De stichting The Borneo Initiative 

bevordert duurzaam bosbeheer in Indonesië door het stimuleren 

en ondersteunen van certificering van bosareaal volgens het FSC-

keurmerk. The Borneo Initiative richt zich in eerste instantie op 

het eiland Borneo (Kalimantan). 

 

Milieuvriendelijk vervaardigd papier 

Het drukwerk van AWV Eigen Haard wordt gedrukt op FSC-gecer-

tificeerd papier.

Actie e-mailadressen

In november zijn alle bewoners aangeschreven waarvan nog geen 

e-mailadres bekend was (1314). Wij hebben verzocht om het e-

mailadres en telefoonnummer door te geven. Dit om vaker onze 

bewoners digitaal te kunnen informeren, onder meer voor het 

verzenden van de nieuwsbrief per mail.

15% van de bewoners heeft hierop gereageerd. Onder de bewoners 

die een reactie hebben gegeven zijn vier cadeaubonnen verloot.

Prijsvraag

In 2012 is door de afdeling Wonen een prijsvraag in de nieuwsbrief 

en op de website uitgezet met het stimuleren van energiebespa-

rend gedrag als uitgangspunt. De bewoners is gevraagd energie-

besparende tips aan te leveren. De 50 bewoners met de beste en 

leukste tips zouden een energiemeter ontvangen. Helaas hebben 

we maar één reactie ontvangen. 

Quick wins digitalisering

In een memo ‘Quick wins digitalisering’ is het gebruik van een 

brievenboek als één van de prioriteiten opgenomen. Op de afde-

ling Wonen is daarom een inkomend en uitgaand brievenboek ge-

integreerd in de dagelijkse processen. Daarnaast zijn de verschil-

lende schijven op de server geschoond en is een extra schijf voor 

de projecten toegevoegd. Medewerkers worden gestimuleerd om 

zoveel mogelijk dubbelzijdig te kopiëren en te printen. 

Welkomstpakket

Alle nieuwe bewoners ontvangen bij het tekenen van hun contract 

een energiefolder en een welkomstpakket. Dit welkomstpakket 

bestaat uit een spaarlamp, een waterbesparende kraan en een 

tijdklok, om de klanten bewust te maken van de mogelijkheden 

voor energiebesparing. 
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De		onzekere	toekomst		maakt	dat	we	zeer	kritisch	naar	belang-

rijke	kostenposten	als	investeringen	in	nieuwbouw,	renovatie	en	

onderhoud	kijken.		We	besteedden	daarom	in	het	verslagjaar	veel	

aandacht	aan	het	bereiken	van	kostenreductie	door		onderhouds-

processen	effi	ciënter	in	te	richten.		Ook	hebben		we		kaders	voor	

projectmatig	werken	vastgesteld,	met	een	duidelijke	rolverde-

ling		tussen	projectcoordinatie,	projectleiderschap	en	projectma-

nagement.	Door	processen	effi	ciënter	in	te	richten	bereiken	we	

kostenvoordelen	zonder	dat	het	ten	koste	gaat	van	de	kwaliteit	van	

ons	woningbezit.

Investeringen,	projecten	en	onderhoud
De kwaliteit van de woningvoorraad wordt in belangrijke mate 

bepaald door het onderhoudsbeleid. In 2012 is voor veel van onze 

complexen de meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJP) vastgelegd 

en vastgesteld. De MJP’s zijn de basis geweest voor het opstel-

len van de onderhoudsbegroting 2012 en de meerjarenbegroting 

2013-2017. 

Naast onderhoud zijn investeringen in nieuwbouw belangrijk 

om een bijdrage te leveren aan de veranderende eisen die onze 

klanten stellen aan een woning en aan de noodzakelijke herstruc-

turering van de woningvoorraad in Velsen. 

Bij onze investeringen kijken we verder dan een woning alleen. De 

wijk staat centraal in ons presteren. Een van onze kerndoelstellin-

gen is het bevorderen van prettig en goed wonen in de gemeente 

Velsen. We realiseren ons goed dat elke wijk een andere aanpak 

nodig heeft.

Met onze aanpak werken we aan de leefbaarheid in wijken. We 

doen daarbij een nadrukkelijk beroep op de eigen inzet van de 

bewoners. Want zelfredzaamheid staat voor ons centraal. Wij 

faciliteren het liefst initiatieven van bewoners zelf. En als wij het 

initiatief nemen, zorgen we er voor dat de bewoners een belang-

rijke rol spelen. 

Wij zijn er van overtuigd dat de bewoners de sociaal eigenaar 

van de buurt zijn. Onze inzet in de wijk is gericht op het 

teruggeven of versterken van de verantwoordelijkheid voor de 

wijk aan haar bewoners. Wij gaan zorgvuldig om met fi nanciële 

middelen. Wij realiseren onze nieuwe (sociale) huurwoningen 

zo rendabel mogelijk. Bij alle investeringen zoeken wij naar de 

juiste balans tussen investering en opbrengst. Hierbij zorgen we 

er altijd voor dat de huur- of koopprijs van de woning past bij het 

kwaliteitsniveau.

          

Nieuwbouw
Met regelmatige nieuwbouw zorgt AWV Eigen Haard dat haar to-

tale bezit niet veroudert en een antwoord biedt op de veranderen-

de vraag naar woningen. Als er voldoende nieuwbouwwoningen 

zijn, kan AWV Eigen Haard bovendien bestaande huurwoningen 

verkopen. Met name voor starters, maar sinds eind 2012 ook voor 

huurders met een inkomen boven de € 34.000, kan dit interessant 

zijn. Uiteraard zorgen we ervoor dat er voldoende huurwoningen 

beschikbaar blijven. Tenslotte is nieuwbouw vaak een goede motor 

achter innovatie en de nodige herstructurering. 

In onderstaand overzicht zijn de nieuwbouwprojecten van AWV 

Eigen Haard onderverdeeld in opgeleverde projecten, projecten in 

voorbereiding en projecten in uitvoering.

Project bouw Fase Jaar	Gereed

Locatie Verzetsheld
Locatie Melkfabriek
Voorwaarts Oud-IJmuiden

24
14
30

Uitvoerend
Uitvoerend
Gereed

2013
2013
2012

Verzetsheld en Melkfabriek

In het centrum van IJmuiden, op het terrein van het voormalige 

Motorhuis en de daar tegenoverliggende Melkfabriek aan de Wijk 

aan Zeeërweg, bouwt AWV Eigen Haard twee appartementen-

complexen. Op de locatie Motorhuis was ooit een showroom van 

het bedrijf Motorhuis, met daarboven woningen die al jaren leeg 

stonden. Aan de overkant, in de voormalige melkfabriek, had de 

garage nog een showroom. 

De	kwaliteit	van	onze	woningen
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Na de aankoop  door AWV Eigen Haard van beide locaties zijn 

diverse studies uitgevoerd om uit te zoeken welke woningbouw 

passend zou zijn voor de beide locaties. De studies zijn uiteraard 

uitgebreid besproken met de gemeente en een vertegenwoordi-

ging van bewoners uit de omgeving.  

De vertegenwoordigers van bewoners uit de omgeving werd de 

Motorhuiscommissie genoemd.

Op de plek van het voormalige Motorhuis komt een appartemen-

tengebouw bestaande uit 24  huurappartementen voor senioren, 

met lift en garage. Het ontwerp van beide gebouwen is gemaakt 

door MB architecten uit Bloemendaal. De contour van het gebouw 

heeft een U-vorm met een spitse beëindiging bij de entree. De 

24 appartementen zijn met woon- en slaapfuncties op de straat 

gericht waardoor aan de galerijzijde een compacte en gezellige 

binnenhof ontstaat. De begane grond krijgt een groenzone van 

1,5 meter rondom het gebouw, bedacht als tuin ten behoeve van 

de appartementen op de begane grond. 

Het gebouw krijgt de naam De	Verzetsheld. Een verwijzing naar 

veel namen van straten in deze Verzetsheldenbuurt. 

De appartementen op de locatie van de voormalige Melkfabriek 

zijn bestemd voor bewoners met een verstandelijke beperking 

onder de paraplu van Stichting De Waerden. De appartementen 

zullen verhuurd worden in de sociale sector en zijn circa 50m2 

groot. Enige jaren geleden kocht AWV Eigen Haard het naastgele-

gen woonhuis aan; dat wordt betrokken bij het nieuw te bouwen 

appartementengebouw. Het appartementengebouw telt elf wo-

ningen; in het woonhuis worden twee appartementen en kantoor-

ruimte voor de medewerkers van De Waerden gerealiseerd en op 

het binnenterrein wordt een gezamenlijke woonkamer geplaatst 

met daarboven het veertiende appartement. 

                

De daadwerkelijke bouw van beide appartementencomplexen is 

gestart in de zomer van 2012. De feestelijke eerste paal is geslagen 

op 10 mei door de wethouder Wonen van de gemeente Velsen, 

de directeur van AWV Eigen Haard, de directeur van De Waerden, 

de architect en de directeur van de aannemer. 

De oplevering van De Melkfabriek is gepland voor de bouwvak van 

2013 en de oplevering van De Verzetsheld is gepland voor daarna. 

 

Oud IJmuiden

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

en de grootste vissershaven van Nederland, wordt een oud bedrij-

venterrein getransformeerd tot een dynamische woonomgeving. 

De mooie oude bebouwing, de bedrijvigheid in de omgeving en de 

kleinschaligheid maken Oud-IJmuiden tot een zeer aantrekkelijke 

plek waar wonen, werken en recreëren straks samen gaan. Het 

authentieke Thalia Theater zal een prominente plek innemen in de 

nieuwe wijk, gelegen aan een plein dat ruimte biedt aan buurtacti-

viteiten.  

De eerste plannen om Oud-IJmuiden te transformeren van een 

verouderd bedrijventerrein naar een aantrekkelijke buurt stamt 

al weer uit de jaren ‘90 van de vorige eeuw. De gemeente Velsen 

en Bouwfonds hebben hiervan aan de basis gestaan en hebben 

samen met Woningbedrijf Velsen en AWV Eigen Haard de planvor-

ming verder ontwikkeld. 

Het woningaanbod wordt heel divers: rijwoningen met een tuin 

worden afgewisseld met stadswoningen met een terras en appar-

tementen in diverse groottes, zowel in de huur als de koop en in 

verschillende prijsklassen. 

In 2011 heeft AWV Eigen Haard 116  woningen in twee complexen 

gerealiseerd en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

differentiatie van dit gebied door een mix van woningen.

Waarvan 10 vrije sector koop, 15 zorgappartementen voor 

De Waerden, 50 huurwoningen en 41 Koopgarantwoningen. Met 

de Koopgarantregeling levert AWV Eigen Haard een bijdrage aan 

het eigen woningbezit door de woningen te verkopen met een 

kortings- en een terugkoopregeling. 

De Voorwaarts

AWV Eigen Haard bouwde verder in Oud-IJmuiden met blok 7 De 

Voorwaarts. In De Voorwaarts zijn zowel huur- als koopwoningen 

gekomen. Er is voor gekozen om dit blok turn-key af te nemen: 

kosten voor onder meer directievoering zijn dan niet voor de 

corporatie, maar voor het Bouwfonds. 

Dit complex bestaat uit 22 eengezinswoningen en acht apparte-

menten. Het gaat om 12 koop- en 18 huurwoningen in diverse 

afmetingen. Deze aankoop vormt een gewenste aanvulling op de 

portefeuille van AWV Eigen Haard, zowel wat betreft het product 

als qua huurstelling. 

Medio 2012 waren er van de twaalf te verkopen woningen slechts 

vier verkocht. Ondanks diverse inspanningen is het niet gelukt 

meer woningen te verkopen. Daarom is besloten de zes terras-

woningen als Koopgarantproduct op de markt te zetten. 
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De zes woningen zijn in maart 2012 opnieuw getaxeerd. De prijs 

bleek gemiddeld € 24.000 lager te liggen dan een jaar daarvoor. 

Het verkopen van de woningen onder Koopgarant, met een kor-

ting van 20%, betekent een extra verlies. Maar het niet verkopen 

van de woningen kost ons uiteindelijk meer. 

De Koopgarantregeling houdt in dat AWV Eigen Haard een korting 

van 20% op de aankoopprijs van de woning geeft. Als de eigenaar 

de woning in de toekomst wil verkopen, dan deelt de koper voor 

70% in de waardeontwikkeling van de woning. De waardeveran-

dering kan een verlies, maar ook een winst zijn. Als de eigenaar 

de woning wil verkopen, dan is deze verplicht de woning aan AWV 

Eigen Haard te koop aan te bieden. AWV Eigen Haard is verplicht 

de woning binnen drie maanden terug te kopen.

De regeling is in het leven geroepen om mensen met een beperkt 

budget een start te bieden op de huizenmarkt.

In november heeft de oplevering van ons project De Voorwaarts 

plaatsgevonden. Met deze oplevering is voor AWV Eigen Haard 

(voorlopig) een einde gekomen aan slopen, bouwen en opleveren 

van woningen in Oud-IJmuiden. AWV Eigen Haard heeft in totaal 

146 woningen gebouwd en is daarmee de grootste investeerder in 

Oud-IJmuiden. Gezien de crisis zijn toekomstige investeringen in 

Oud-IJmuiden door AWV Eigen Haard op de lange baan gescho-

ven.

Herstructurering
AWV EH Haard investeert met nieuwbouw- en herstructurerings-

projecten in een gedifferentieerde en aantrekkelijke woonomge-

ving met kwalitatief hoogstaande woningen. In de Gildenbuurt 

en Galle Promenade worden ook bestaande woningen bij mutatie 

verkocht. Alle activiteiten ontwikkelen wij mede in het kader van 

leefbare wijken en de prestatieafspraken met de gemeente Velsen.

Renovatie
Project Renovatie Fase Jaar	Gereed

Duinwijk 118 voorbereiding 2013 - 2015 

Duinwijk

Aan de rand van het bos en de duinen heeft AWV Eigen Haard 

118 grote eengezinswoningen. Met vier tot vijf kamers en gunstig 

gelegen aan een brede straat, zijn de woningen uitermate geschikt 

voor gezinnen met jonge kinderen. AWV Eigen Haard heeft 

onderzoek gedaan naar de kwaliteit en levensbestendigheid van 

de woningen. Om de woningen ook in de toekomst nog goed te 

kunnen verhuren en het woongenot blijvend voldoende te houden 

is een grote investering in de 118 woningen noodzakelijk. 

 

Voorbereiding bouw

AWV Eigen Haard heeft in overleg met de bewonerscommissie 

een plan voor groot onderhoud opgesteld. Met de investering van 

ruim € 8 miljoen worden de binnen- en buitenkant van de woning 

op een goed kwalitatief niveau gebracht en de levensduur van de 

woningen verlengd. Ook investeert AWV Eigen Haard in duurzaam-

heid en energiebesparende maatregelen waardoor het energielabel 

minimaal twee stappen verbetert. Dit alles tegen een maandelijkse 

huurverhoging van € 7.

De voorgenomen werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan 

de buitenzijde van de woningen. Het plan bestaat onder andere uit 

het vervangen van het bestaande bitumen dak door een geïsoleerd 

dak met dakpannen, het reinigen en herstellen van het metselwerk, 

het aanbrengen van HR++ isolatieglas, het aanbrengen van een 

zinken bakgoot,  het vervangen van alle buitendeuren, het aanbren-

gen van nieuw hang- en sluitwerk en het schilderen en indien nodig 

herstellen van de houten onderdelen. Er is gekozen voor een andere 

kleurstelling om de wijk een frisse en moderne aanblik te geven. In 

de woning zelf wordt het aantal groepen uitgebreid en wordt een 

aardlekschakelaar aangebracht als deze nog niet aanwezig is. Indien 

nodig worden de keuken, het toilet en de badkamer vervangen. 

Bewoners kunnen dan zelf een keukenblok en tegels uitzoeken. 

In het derde kwartaal van 2012 zijn op woningniveau de bestekte-

keningen van de buitenzijde gemaakt en is het bestek in concept 

ontwikkeld. Hiervoor zijn de resultaten van eerdere onderzoeken ge-

bruikt en heeft er nogmaals een schouw in de wijk plaatsgevonden. 

Communicatie

Er is geregeld overleg geweest met de bewonerscommissie om de 

bewoners op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. 

De bewonerscommissie heeft een positief advies gegeven over het 

plan ‘groot onderhoud in Duinwijk’, maar heeft hierbij aanvullende 

wensen geuit. De bewonerscommissie heeft een zeer betrokken 

houding getoond en heeft op meerdere punten terechte kantte-

keningen geplaatst. Op basis hiervan is het voorstel tot op zekere 

hoogte aangepast.

Huisbezoek

AWV Eigen haard heeft een bewuste keuze gemaakt voor individuele 

huisbezoeken. De ervaring heeft ons geleerd dat niet iedereen zijn 

of haar vragen kan stellen tijdens de informatiebijeenkomsten en 

er vaak discussies ontstaan over individuele kwesties  en niet over 

de uit te voeren werkzaamheden en werkwijze. Om de bewoners 

zo goed mogelijk van dienst te zijn, en omdat we maatwerk willen 

leveren, hebben we ervoor gekozen om elke bewoner individueel 

te benaderen. In september 2012 zijn de huisbezoeken van start 

gegaan. In totaal zijn er 103 gesprekken gehouden. 
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Planning:

Begin 2013 zal een start gemaakt worden met de aanbesteding van 

de werkzaamheden. De werkzaamheden worden over twee jaar 

verdeeld, waarmee de verwachting is dat de werkzaamheden aan 

de schil medio 2014 kunnen worden afgerond. 

Vanwege de afspraken in het regeerakkoord en de mogelijke 

negatieve consequenties daarvan op de financiële situatie van de 

woningcorporaties heeft het Waarborgfonds Sector Woningcorpo-

raties (WSW) een beklemming afgegeven voor de financiering na 

2013. Met andere woorden: het is nog onduidelijk of wij voor het 

jaar 2014 geldleningen kunnen aantrekken, die noodzakelijk zijn 

voor het realiseren van dit project. Vanzelfsprekend houden wij bij 

de uitvoering van dit project hier rekening mee.  

Investeringen Duinwijk

Project

	Kosten	voor	onder	andere
	mutatieonderhoud,
	bestek,	constructie Jaar	

  Duinwijk €  359.290 2012

	
Onderhoud
De staat van onderhoud van het bezit is redelijk tot goed en zelfs 

zeer goed. Door deze onderhoudsstaat kan AWV Eigen Haard zich 

maximaal blijven inzetten voor het realiseren van betaalbare nieuw-

bouw voor senioren, gezinnen, doorstromers en starters. We zorgen 

voor woningen die aan de eisen van deze tijd voldoen en waarin het 

prettig wonen is. Goed beheer is dan ook heel belangrijk.

In 2011 is het strategisch voorraadbeleid vertaald in een (tech-

nisch) programma van eisen, waarin staat beschreven aan welke 

eisen iedere woning bij voorkeur moet voldoen. Het kan hierbij 

gaan om de kwaliteit van de te gebruiken materialen of de functi-

onele aspecten, zoals de minimale breedte van een keukenblok. 

Strategisch voorraadbeleid en programma van eisen zijn steeds 

meer leidraad voor het onderhoudsbeleid op complexniveau. Logi-

scherwijs bepalen de financiële (on)mogelijkheden ook de keuzen.

Werken aan duurzaamheid is een wezenlijke opgave. De techni-

sche staat van een woning beïnvloedt mede de woonlasten. In de 

afgelopen periode is de energieprestatie van het gehele woning-

bezit in kaart gebracht. Het is nu bekend welk label elke woning 

heeft; op basis hiervan kunnen de komende jaren gerichte keuzes 

worden gemaakt. Bij vele (individuele) woningverbeteringen zijn 

belangrijke labelstappen gemaakt.

A label     96

B label   434

C label   292

D label   120

E label   370

F label   158

G label    64

Totaal  1533

Onze woningen hebben een gemiddeld label van C/D.

Co-makers
AWV Eigen Haard maakt voor het onderhoud van haar bezit ge-

bruik van een drietal co-makers die elk mede verantwoordelijk zijn 

voor het planmatig onderhoud van een deel van onze complexen. 

Jaarlijks worden op basis van een inventarisatie en het meerjaren-

onderhoudsplan de werkzaamheden besproken, aanbesteed en 

opgedragen aan de co-maker. De prijzen zijn gebaseerd op een 

prijzenboek. 

In het verslagjaar is bewust geïnvesteerd in het verder optimali-

seren van de relaties met de co-makers, onder andere door het 

verbeteren van werkprocessen, prijsvorming, opdrachtverlening 

en dergelijke. Ook wordt de kennis van de co-makers gebruikt bij 

het maken van de onderhoudsplannen op complexniveau. Het 

resultaat is dat de kwaliteit is verhoogd, de kosten zijn verlaagd en 

dat zaken nu sneller gaan dan voorheen. Minstens zo belangrijk is 

het, dat er meer controle is en dat er eerder kan worden 

ingegrepen.

Met onderhoud en woningverbetering zorgt AWV Eigen Haard dat 

woningen blijven passen bij de eisen van de tijd. Om dit te kunnen 

blijven leveren wordt rekening gehouden met: 

Verdeling Energielabeling

E; 370

D;120
C; 291

B; 434

A; 96G; 64F; 158

A

B

C

D

E

F

G
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•	 het Bouwbesluit energieprestatie normering;

•	 kwaliteit van materiaal bij vervanging;

•	 levensloopbestendigheid;

•	 leefbaarheid omgeving;

•	 energie-labeling;

•	 gemeentelijke richtlijnen. 

Onderhoud is onderverdeeld in planmatig onderhoud, contractonderhoud en dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken en mutatieonder-

houd).

Planmatig en contractonderhoud

Planmatig onderhoud is al het onderhoud dat periodiek aan alle woningen plaatsvindt. Het kan variëren van jaarlijks tot soms wel eens 

in de twintig jaar, bijvoorbeeld als het gaat om het schilderwerk aan de buitenzijde van de woning, het onderhouden van de mechani-

sche ventilatie, dakbedekking, keukens en badkamers. Doordat dit type onderhoud min of meer voorspelbaar is, kan het ook gepland en 

begroot worden.

In het meerjarenonderhoudsplan en de begroting wordt jaarlijks een aantal complexen/woningen opgenomen waar planmatig onder-

houd moet worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat werkzaamheden eerder moeten worden uitgevoerd of juist nog wel even kunnen 

wachten dan wordt de planning hierop aangepast. Jaarlijks worden de prioriteiten voor het daarop volgend jaar vastgesteld. De keuzes 

worden gebaseerd op actuele conditiescores, door om het jaar een inspectie uit te voeren en de conditie (de staat van onderhoud) te 

actualiseren.

De bewoners van de complexen waar de onderhoudswerken worden uitgevoerd, krijgen tijdig bericht over de start van de werkzaamhe-

den. Planmatig onderhoud wordt hoofdzakelijk door derden uitgevoerd. 

Planmatig onderhoud

Het planmatig onderhoud van AWV Eigen Haard komt voort uit het meerjarenonderhoudsplan. Dit is een lange termijnplan voor het 

uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud aan onze woningen en de daarin aanwezige installaties. 

Planmatig onderhoud (inclusief BTW)

2012 2011	

  Kosten planmatig onderhoud € 1.240.837 € 1.041.687

Het woongenot van onze huurders is ons veel waard. We onderhouden onze woningen goed. We voeren dagelijks kleine reparaties uit, 

maar kijken ook naar de staat van de woningen. Voor het grotere onderhoud stellen we jaarlijks een plan op. Hierbij pakken we meestal 

een heel huizenblok of wijk aan. In 2012 zijn we gestart met het rechtstreeks onderbrengen van het planmatig onderhoud bij onze co- 

makers, met uitzondering van het schilderwerk, houtrotherstel en cv-ketel vervanging. Deze zijn uitgevoerd in aanbesteding. 

Enkele belangrijke werkzaamheden in dit kader zijn: 
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Complex Naam Uitgevoerd

301
302
302
304
304
308
319
319
321
322

Heuvelwijk 1
Heuvelwijk 2
Heuvelwijk 2
Kzr Wilhelmstraat 
Kanaalstraat 
Broerskamp
Orionweg
Orionweg 
Zilvermeeuw
Centrumplan 

Meterkasten upgraden
Meterkasten upgraden
Houtrot herstel en schilderwerk 
Badkamer renovatie (2x)
Asbeststandleiding vervangen 
Houtrot herstel en schilderwerk
Straatkolken door gespoten 
Diverse woningen asbest gesaneerd. 
Vervangen van videofoons aanbrengen
Schoepenroosters kruipruimtes

324
325
333
355
Diverse 
complexen

Vrouwenwijk
Etta Palmplantsoen
Kadestraat 
Duinpan
In Velsen.

Badkamerrenovaties
Houtrot herstel en schilderwerk
Houtrot herstel en schilderwerk
Aanpassen brandmeld installatie en legionella werkzaamheden
Dakgoot reinigen en cv ketel vervanging

Het planmatig onderhoud heeft voornamelijk betrekking op de schil van de woning. Verbeteringen in de woning zelf vinden voornamelijk 

plaats in mutatie-woningen.

Contractonderhoud

Contractonderhoud kan worden onderscheiden in onderhoud waarvan de kosten als servicekosten aan huurders in rekening worden 

gebracht en onderhoud waarvan de kosten ten laste komen van AWV Eigen Haard.

Onder de eerste categorie vallen:

• onderhoud geisers;

• schoonmaken/ramenlappen trappenhuizen.

Onder de tweede categorie vallen:

•	 onderhoud automatische deuren;

•	 onderhoud cv-installaties;

•	 onderhoud liftinstallaties;

•	 onderhoud drainagesysteem.

Verder valt hieronder het onderhouds- en storingscontract voor de geisers en cv-installaties in de woningen. Sommige contractanten 

factureren per maand, sommige per half jaar en sommige per jaar. 

In september 2012 zijn alle lopende onderhoudscontracten opgezegd en volgens het inkoopbeleid van AWV Eigen haard (aanbestedings-

reglement voor onderhoudswerkzaamheden) voor een periode van drie jaar in concurrentie aanbesteed. 

In het contract zijn de afspraken helder omschreven. Door de nieuwe aanbesteding en het feit dat 

er drie bedrijven per contract mochten inschrijven, hebben we scherpe prijzen kunnen afspreken. De kosten zijn hierdoor wat omlaag 

gegaan. 

Contractonderhoud

Contactonderhoud 2012 2011	

Kosten contractonderhoud € 180.272 € 141.387

Investeringen 

2012 2011	

Investeringen € 100.578  € 61.606

Onder deze post vallen werkzaamheden die financieel worden afgedekt door een huurverhoging. 
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Het betreft verbeteringen zoals het aanbrengen van cv-installaties, het plaatsen van een  dakkapel of een dakraam. In 2012 is hiermee 

een bedrag gemoeid van € 100.578.

Cv en warmwaterinstallaties

Het storings- en preventief onderhoud aan cv- en warmwaterinstallaties is door middel van een contract ondergebracht bij een 

installateur. De bewoners kunnen bij storingen zelf rechtstreeks de installateur inschakelen. AWV Eigen haard wordt door 

kwartaaloverzichten op de hoogte gebracht van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Dagelijks	onderhoud
Dagelijks onderhoud is het onderhouden en/of repareren van plotseling geconstateerde kleine gebreken en storingen aan de woning, 

die op korte termijn gerepareerd moeten worden. Dagelijks onderhoud wordt gesplitst in mutatieonderhoud en reparatieonderhoud.

Bij mutatie-onderhoud gaat het er om een woning zo snel mogelijk verhuurbaar maken. Het kan een ingrijpende opknapbeurt zijn in het 

kader van dynamisch woningonderhoud, of alleen het nalopen van de standaard servicepunten. Het doel is dat de woning zo snel 

mogelijk, keurig schoongemaakt, klaar staat voor verhuur aan een nieuwe bewoner.

Mutaties 2012 2011

Kosten mutatieonderhoud
Aantal mutaties
Gemiddelde kosten per mutatie
Mutatie percentage

 €  132.057
 92*)

 € 1.435 
 5,9%

 €  178.654
 84

 €  2.126
 5,6%

*) Dit aantal wijkt met 24 mutaties af van het genoemde aantal mutaties (116 ) in het hoofdstuk Prettig Wonen. Dit heeft te maken met het verschillende moment 

in het verhuurproces waarop de afdelingen Wonen en Vastgoed een leeggekomen woning tot een mutatie rekenen. Voor Vastgoed is het moment van uitvoering 

onderhoud leidend en voor Wonen geldt de ingangsdatum van het contract. Ook is er een verschil door de verkoop van een woning, een leegstandswoning in 

Duinwijk en de opgeleverde woningen in De Voorwaarts. Ook zijn de zes mutaties van garages niet meegenomen.

In 2012 zijn 92 woningen gemuteerd (84 in 2011). De totale kosten van mutatieonderhoud in 2012 bedroegen € 132.057. 

Hiervan is een bedrag  € 12.777 doorberekend aan de vertrekkende huurders.  

Het reparatieonderhoud, dat op verzoek van bewoners plaatsvindt, is gecentraliseerd om nog directer op vragen in te kunnen spelen. 

Reparatieverzoeken 2012 2011

Kosten reparatieverzoeken
Aantal reparatieverzoeken
Gemiddelde kosten per melding
Aantal reparatieverzoeken per eenheid

 € 269.253
 1.664

 € 161,81 
 1,07

 €  323.064
 1.873

 € 172,48
 1.5

In 2012 werden 1664 reparatieverzoeken ingediend, tegenover 1873 in 2011. Deze 1664 reparatie-verzoeken hebben geresulteerd in 1847 

werkopdrachten. Het aantal klachten per verhuur eenheid (vhe) tot en met het vierde kwartaal van 2012 ligt op 1,07 per vhe. De daling 

van het aantal reparatieverzoeken heeft te maken met het beter omgaan met de kostenposten en de beoordeling van de reparatieverzoe-

ken ter plaatse door de afdeling Vastgoed. 

De gemiddelde kosten per verzoek bedroegen € 161,81 in 2012 €  (€ 172,48 in 2011). 

De verlaging van de kosten is een gevolg van het oppakken van meerdere werkzaamheden door de vaklieden, in plaats van het onder-

brengen van de werkzaamheden bij derden. 

Woningaanpassingen in het kader van de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt er onder meer voor dat mensen met beperkingen door ouderdom of handicap of 

een chronisch psychisch probleem zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente heeft per 1 november 2012 diverse kleine woningaan-

passingen uit het WMO-pakket gehaald. Bewoners worden geacht zelf de kosten voor deze aanpassingen voor hun rekening te nemen. 

AWV Eigen Haard voert de werkzaamheden uit.

WMO 2012 2011

Aantal aanpassingen
Kosten aanpassingen

 45
 € 27.830    

 47
 € 24.876
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Veelvoorkomende werkzaamheden zijn: 

- leveren en aanbrengen van drempelhulpen, 

- leveren en aanbrengen wandbeugels en douchestoeltjes, 

- leveren aanbrengen van verhoogde toiletpot, 

- vervangen van een douchebak voor een vlakke anti-slip douchevloer.

Huurdersonderhoud	en	service
Service Abonnement Klein Onderhoud

AWV Eigen Haard biedt de bewoner een extra service aan voor een gedeelte van de reparaties/onderhoud waarvoor de huurder verantwoordelijk 

is. Dit is het zogeheten Service Abonnement Klein Onderhoud. Voor het geringe bedrag van € 4 per maand is de bewoner verzekerd van vak-

kundige reparaties. Als de bewoner een abonnement heeft, worden de arbeidsloonuren en voorrijkosten niet in rekening gebracht. Zij betalen wel 

de kosten van het gebruikte materiaal. In het eerste kwartaal van 2012 hadden 652 huurders een onderhoudsabonnement; eind 2012 waren dit er 

685. 

Glasverzekering

Bij glasschade biedt de glasverzekering van AWV Eigen Haard uitkomst. Als de bewoner een glasverzekering heeft van AWV Eigen Haard, dan 

maakt deze onderdeel uit van de huurovereenkomst. De verzekeringskosten worden in de maandelijkse huur verrekend. In alle nieuwe huurcon-

tracten wordt de glasverzekering standaard aangeboden en opgenomen. De bewoners betalen maandelijks een klein bedrag aan premie.

Boodschappendienst

Buiten onze kantoortijden en in het weekeinde wordt er gebruik gemaakt van de Boodschappendienst Amsterdam B.V. Het verhelpen van storin-

gen op of aan ons woningbezit die echt niet kunnen worden uitgesteld tot de volgende werkdag, worden via deze Boodschappendienst opgedra-

gen aan een externe wachtdienstmedewerker. Deze komt alleen in actie als op hem een beroep wordt gedaan door de Boodschappendienst.

Politie	keurmerk	veilig	wonen	
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een kwaliteitskeurmerk voor woningen die tegen inbraak zijn beveiligd. Het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen wordt afgegeven in de vorm van een certificaat Beveiligde Woning.

Een huurder die  het Politiekeurmerk Veilig Wonen bezit, kan  in sommige gevallen korting krijgen op zijn inboedelverzekering. Om voor het 

certificaat in aanmerking te komen, moet de woning voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraak- en brandpreventie (eisen aan hang- 

en sluitwerk, glas, rookmelders, beveiligingsverlichting, en goed zicht op de woning/voordeur). Een afgegeven Politiekeurmerk Veilig Wonen blijft 

maximaal tien jaar geldig. 

Voor een corporatie kleven er ook nadelen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Jaarlijks moet getoetst worden of de woningen nog aan de 

gestelde eisen voldoen. Dit betekent dat er een inventarisatie moet plaatsvinden, waarvan de resultaten in een beheersplan moeten worden bijge-

houden. De bewoners moeten er vervolgens op aan gesproken worden indien er problemen zijn geconstateerd; bewoners zijn zelf verantwoorde-

lijk voor de oplossing hiervan. 

Doordat veel PKVW-eisen al zijn opgenomen in het bouwbesluit, bezitten woningen overigens vaak al een hoge mate van veiligheid. Voor nieuw-

bouwwoningen spreekt AWV Eigen Haard bovendien de wens uit om zo veel mogelijk het niveau van PKVW te behalen. Het certificaat zelf wordt 

dan niet verlangd.

Wat	doet	AWV	Eigen	Haard	bij	asbest?	
Sinds enige tijd is de aanwezigheid van asbest in woningen in het nieuws. Asbest werd sinds 1950 tot 1993 gebruikt in woningen. Ook AWV Eigen 

Haard heeft  woningbezit dat in die periode is gebouwd. In het verslagjaar hebben we ons asbestbeleidsplan geschreven, waarin wij aangeven 

welke maatregelen AWV Eigen Haard neemt om te voorkomen dat bewoners en medewerkers blootgesteld worden aan losse en loskomende 

asbestvezels. Aandacht voor goede informatie aan onze bewoners is een belangrijk onderdeel van dit beleidsplan.

 

In 2013 starten we met het in beeld brengen van de asbestsituatie van onze woningen die gebouwd zijn tussen 1950 tot 1993. Een gespecialiseerd 

bedrijf voert de  asbestinventarisaties uit. Aan de hand van deze inventarisaties bepalen we, indien nodig, vervolgens de saneringsstrategie.  Om 

de kennis van onze technische medewerkers over asbest te vergroten, zullen zij begin 2013 een cursus asbestherkenning volgen.
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Met	ingang	van	1	januari	2012	is	de	nieuwe	Richtlijn	voor	de	

Jaarverslaglegging	voor	Toegelaten	instellingen	volkshuisvesting	

(Richtlijn	645)	van	kracht	geworden.	Deze	ontwikkeling	heeft	

gevolgen	voor	de	jaarverslaglegging	en	fi	nanciële	administratie	

van	corporaties.

Corporaties moeten keuzes maken welke waarderingsgrondslagen 

zij in de jaarrekening willen hanteren. De waarderingsgrondsla-

gen zijn relevant voor de komende jaren en beïnvloeden sturing, 

rapportage en wijze van verwerking. AWV Eigen Haard heeft haar 

bezit geclassifi ceerd als bedrijfsmiddel (sociaal vastgoed) en 

vastgoedbelegging (commercieel vastgoed) en waardeert tegen 

historische kostprijs.

Vanaf 2013 moeten woningcorporaties een verhuurdersbelasting 

gaan betalen over hun bezit.

De heffi ng wordt geheven over de grondslag van de Woz waarde 

van de huurwoningen in de gereguleerde sector. De heffi ng zal ge-

ind worden door de belastingdienst en zal conform het afgesloten 

woonakkoord voor AWV Eigen Haard oplopen tot een bedrag van 

circa 1,3 miljoen in 2017. De heffi ng moet worden opgebracht uit 

extra huuropbrengsten boven infl atie. 

Naast de verhuurdersheffi ng zal er van de corporaties een bijdrage 

worden gevraagd om fi nancieel noodlijdende collega-corporaties 

te ondersteunen. De verwachting is dat de saneringsbijdrage de 

komende jaren substantieel zal zijn. Het overheidbeleid, maar 

zeker ook de economische crisis dwingen AWV Eigen Haard tot 

extra aandacht voor de bedrijfsvoering.   

Financieel beleid

De hoofddoelstelling is investeren in Velsen en het op langere 

termijn kunnen voldoen aan afgesproken maatschappelijke pres-

taties. Voor de fi nanciële continuïteit van AWV Eigen Haard is het 

van belang dat wij aan onze fi nanciële verplichtingen op korte en 

lange termijn kunnen voldoen.

De hoogte van de solvabiliteit en een positieve cashfl ow zijn be-

langrijke pijlers om deze doelstellingen te realiseren. De solvabi-

liteit en de cashfl ow zijn tevens van belang voor de  fi nancierings-

beoordeling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw beoordeelt AWV Eigen 

Haard als kredietwaardig. De operationele resultaten in de prog-

nose 2012-2016 voldoen aan de WSW-eisen. Per 3 augustus 2012 

heeft het WSW een faciliteringsvolume vrijgegeven van € 9.4 mil-

joen. Aan de hand van (nieuwe) prognoses, feiten en omstandig-

heden kan het Waarborgfonds de stand van het faciliteringsvolu-

me bijstellen. De ontwikkelingen in de markt en de voorgenomen 

maatregelen vanuit Den Haag hebben het WSW doen besluiten 

het faciliteringsvolume van de corporaties bij te stellen. Voor AWV 

Eigen Haard betekent dit een beperking van de investeringsruimte 

van € 2,1 miljoen. Het vrijgegeven faciliteringsvolume voor de 

jaren 2012 - 2013 bedraagt € 7,3 miljoen.

Oordeelsbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

stuurt jaarlijks aan de corporaties de zogenaamde oordeelsbrief; 

hierin zijn oordelen en signaleringen opgenomen over de vol-

gende twee gebieden:

•	 De fi nanciële positie van de corporatie;

•	 De mate waarin wet- en regelgeving is nageleefd.

Het fi nanciële oordeel is gebaseerd op het continuïteits- en solva-

biliteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Uit het 

door het Fonds uitgevoerde onderzoek blijkt dat de voorgenomen 

activiteiten duiden op voldoende inzet van het beschikbare vermo-

gen voor de volkshuisvesting.

Het feitelijk volkshuisvestelijk vermogen van AWV Eigen Haard in 

het verslagjaar 2011 van AWV Eigen Haard is berekend op 32,2% 

van het balanstotaal. De corporatie heeft als continuiteitsoordeel 

A1(corporatie presteert naar vermogen).

Het solvabiliteitsoordeel en de mate waarin wet- en regelgeving 

is nageleefd geven de Minister geen reden tot het maken van 

opmerkingen. 

Onze	fi	nanciële	positie
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Centraal Fonds Volkshuisvesting

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is de financieel toezichthouder voor woningcorporaties.

Op basis van de door de corporatie verstrekte verantwoordingsinformatie heeft het CFV het solvabiliteitsoordeel, het volkshuisvestelijk 

vermogen en het risicobedrag voor 2012 vastgesteld. Het solvabiliteitsoordeel van het CFV geeft de financiële positie van de corporatie 

aan op de balansdatum. Als uitgangspunt neemt het CFV dat de corporatie financieel gezien in staat is haar woningbezit blijvend te 

verhuren zonder gedwongen verkoop. Het solvabiliteitsoordeel was voldoende.

Risicobeoordeling verslagjaar 2011 door het Centraal Fonds Volkshuisvesting

In toenemende mate is er behoefte aan inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties en de daarmee samenhangende 

bedrijfsvoering. Het CFV heeft de bedrijfsvergelijking Corporatie in Perspectief ontwikkeld. Hierin is te zien hoe de volkshuisvestelijke en 

financiële kerngetallen van een corporatie zich verhouden tot die van collega-corporaties.

Jaarlijks beoordeelt het CFV de realisatiecijfers en ingediende prognoses. De gegevens over verslagjaar 2011 zijn daarbij in een 

historische (2009-2011) en prospectieve (2012-2016) context geplaatst. Een onderdeel van de rapportage is de risicobeoordeling van het 

verslagjaar en de prognoses.

Risicobeoordeling verslagjaar

(in %van het balanstotaal t/m 2014)                 

AWV	EH Referentie Landelijk

Marktrisico       4,8           5,1   5,7

Macro-economisch risico       6,4           7,2   6,8

Operationeel risico       5,9           6,6   6,6

Totaal	risico	voor	Vpb-beklemming         10,0         11,7 11,8

Risicobeoordeling prognoses

(in % van het balanstotaal t/m 2016)

AWV	EH Referentie Landelijk

Marktrisico 5,5 6.1 6,9

Macro-economisch risico 7,5 7,9 7,3

Operationeel risico 7,5 8,0 8,1

Opslag marktwaardetoets 0,0 1,0 0,8

Totaal	risico	 11,9 14,0 13,9
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AWV Eigen Haard hanteert (intern) een minimale norm van 15% solvabiliteit.

Solvabiliteit		(x	1.000) 2012 2011

Eigen vermogen (EV) (1) 13.245 12.543

Totaal vermogen 75.642 73.507

Solvabiliteit	EV/TV 17,51 17,06

De solvabiliteit is door het positieve resultaat ten opzichte van 2011 gestegen.

Liquiditeit/current ratio

De liquiditeitspositie dient zodanig te zijn dat steeds kan worden voldaan aan de betalingsverplichtingen op korte termijn (werkkapitaal). 

De verhouding tussen de vlottende middelen en kortlopende schulden is de current ratio. Idealiter dient deze zich rond de 1% te bevinden.

Current	ratio 2012 2011

Vlottende middelen 3.561 4.441

Kortlopende schulden 6.308 10.199

Werkkapitaal 2.747 5.758

Current	ratio 0,56 0,43

Bedrijfswaarde sociaal en commercieel bezit.

Voor het beoordelen van de financiële positie is ook de bedrijfswaarde in relatie tot de schulden van de corporatie van belang. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en 

toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De complexindeling is gebaseerd op beheerken-

merken, locatie en komt overeen met de administratieve indeling.

Bedrijfswaarde	versus	schuldpositie	
(	x		€	1.000.000)

2012 2011

Bedrijfswaarde 99,1 83,2

Schulden lange termijn 48,3 42,5

Liquide middelen 2,6 3,0

Schulden lange termijn (Exclusief  V.O.V.)  -/- liquide middelen 45,7 39,5

Bedrijfswaarde -/- schuldpositie 53,4 43,7

Resultaat 2012 na belasting

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering komt voor vennootschapsbelasting uit op een bedrag van 

€ 701.664 positief. Dit betekent ten opzichte van 2011 een toename van € 2.659.266. Het resultaat van 2012 is ten gunste van het eigen 

vermogen gebracht.

Overige

Batige saldi komen ten goede aan werkzaamheden voor de volkshuisvesting.

AWV Eigen Haard heeft geen verbindingen en biedt geen financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen.

 

Begroting versus realisatie 2012

In 2012 is een winst gemaakt van € 701.664. In de begroting voor 2012 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 1.536.943  

De belangrijkste oorzaken van het verschil zijn de verkopen, onderhanden werk, onderhoud, afschrijvingen en financiele baten en lasten.
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•	 Huren            € 42.000  (voordelig)

•	 Verkopen  € 284.000 (nadelig)   

•	 Onderhanden werk  € 377.000  (nadelig)    

•	 Overige bedrijfsopbrengsten  € 10.000  (voordelig)

•	 Afschrijvingen  € 221.000  (nadelig)             

•	 Personeelslasten                                           € 12.000  (voordelig)

•	 Lasten onderhoud                                          € 125.000  (nadelig)

•	 Overige bedrijfslasten                                    € 80.000  (voordelig)

•	 Financiële baten en lasten                              € 111.000  (voordelig)   

•	 Waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden      € 84.000 (nadelig)

Huren

De netto huren vallen hoger uit dan begroot, eerdere oplevering van nieuwbouwwoningen en lagere huurderving zijn de belangrijkste 

oorzaken van het positieve resultaat.

Verkopen

In de begroting is uitgegaan van drie te verkopen woningen vanuit het bestaande bezit. In 2012 is (slechts) één woning verkocht. 

Twee woningen stonden per 31 december nog te koop.

Onderhanden werk

In 2012 is besloten om een zestal woningen in het complex De Voorwaarts te verkopen onder koopgarant. De verkoopprijzen van 

nieuwbouwwoningen en woningen in bestaand bezit staan onder druk. In 2012 zijn een aantal woningen in prijs verlaagd. De korting van 

koopgarant en de prijsaanpassing zijn de verklaring van de afwijking met de begroting 2012.

Afschrijvingen

Ten opzichte van 2011 zijn de richtlijnen voor afschrijvingen aangepast. In plaats van annuitaire afschrijvingen wordt overeenkomstig de 

nieuwe richtlijnen lineair afgeschreven. De omzetting van annuitaire afschrijvingen naar lineaire afschrijvingen zijn debet aan de afwij-

king. 

Personeelslasten

De post personeelslasten bestaat uit de posten salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. In 2012 zijn er geen externe medewerkers 

ingehuurd, de post personeelslasten valt derhalve lager uit dan begroot.

Lasten onderhoud

De overschrijding van het onderhoud wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onvoorzien (incidenteel)planmatig onderhoud.

Overige bedrijfslasten

Dit betreft een samengestelde post. Het algehele beeld van de overige bedrijfslasten laat het beeld zien dat de lasten conform begroting 

2012 zijn. De post leefbaarheid, pr –en communicatie en het aanbodmodel verhuringen vallen voordelig uit, de algemene kosten laten 

daarentegen een overschrijding zien. Per saldo vallen de bedrijfslasten lager uit dan de begroting.

Financiële baten en lasten

In de begroting voor 2012 is uitgegaan van een rentepercentage van 5,0%. In 2012 zijn alle leningen met een lager rentepercentage aan-

getrokken, dit vertaalt zich in lagere rentelasten. 

Waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden

Vanaf 2011 worden de woningen die verkocht worden als Koopgarant-woning, conform de RJ-richtlijn on-balance verantwoord. De wonin-

gen worden jaarlijks herwaardeerd tegen actuele waarde, de waardeverandering van de verkochte koopgarantwoningen en de terugkoop-

verplichting van deze woningen zijn debet aan de afwijking van de begroting.
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Risicomanagement

Risicomanagement moet in de governancestructuur van de corporatie geborgd zijn. De bestuurder is verantwoordelijk voor het risicoma-

nagement en de toezichthouder moet zich bewust zijn van de noodzakelijke balans tussen risico en rendement. Uitgangspunt is dan ook 

het beperken van de risico’s die samenhangen met het kapitaalintensieve karakter van de bedrijfsvoering.

Risicoanalyse

AWV maakt onderscheidt tussen verschillende risico’s: Strategisch,Rapportering, Bedrijfsprocessen, Wet- en regelgeving. 

De diverse risico’s worden doorlopend gemonitord. Zo worden bijvoorbeeld de huurmarktontwikkelingen, zoals verhuurbaarheid, 

huurderving en leegstand geborgd in de kwartaalrapportage en worden leveranciers financieel gescreend.

In 2012 heeft AWV Eigen Haard een investeringsstatuut opgesteld, hierin zijn de randvoorwaarden opgenomen om investeringsbesluiten 

te toetsen en te monitoren en worden de risico’s in kaart gebracht. De verschillende risico’s worden door het management besproken in 

de managementteamvergaderingen.

Kelly	Oldendorp		
Bewoner, Frogerstraat 

In	het	verslagjaar	werden	de	nieuwbouwwoningen	in	

De	Voorwaarts	in	Oud-IJmuiden	opgeleverd.	In	het	project	is	

een	rijke	variatie	aan	woningen	ontwikkeld:	sociale	huur,	vrije	

sector	huur	en	koopwoningen.	Kelly	Oldendorp	huurt	sinds	

december	een	woning	in	De	Voorwaarts	aan	de	Frogerstraat.

Kelly woont met haar vriend en dochter in een eengezins-

woningen aan de Frogerstraat. Kelly herinnert zich het 

moment dat ze van AWV Eigen Haard het verlossende 

telefoontje kreeg nog als de dag van gisteren. 

“Het was heel spannend die dag. We wisten dat AWV Eigen 

Haard kon bellen of we de woning konden krijgen. Wij waren 

in eerste instantie pas de vijfde kandidaat voor de woning, dus 

de kans was groot dat het niet doorging. Ik stond in een win-

kel toen de woonconsulente van AWV Eigen Haard mij belde. 

Ik zei tegen haar: “Ik hoop dat je goed nieuws voor me hebt.” 

En dat was gelukkig zo! Wij hadden mazzel dat de kandidaat 

voor ons zijn koophuis nog niet verkocht had. Regelmatig zijn 

we tijdens de bouw naar het huis gaan kijken. 

En elke keer als we voor ons huis stonden en omhoog keken, 

konden we niet geloven dat het zo groot is. Het is een heel 

mooi complex. Je ziet hier ook regelmatig mensen stil staan 

om het goed te bekijken. We verheugen ons nu al op de zomer 

hier, dan gaan we lekker naar het strand en naar de boten 

kijken. Mijn dochtertje zwaait nu al elke avond de ferry uit, die 

rond half zes met getoeter vertrekt uit de haven. Als je hier de 

straat door kijkt kun je hem zien liggen, klaar voor vertrek…”

Interview
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AWV Eigen Haard is in 2012 uitsluitend werkzaam geweest op het gebied van 

de volkshuisvesting, conform artikel 11 van het BBSH. AWV Eigen Haard heeft 

zich gehouden aan de Aedes Code. De jaarstukken zijn opgesteld in 

overeenstemming met de Governance Code. 

P.H.M. van Ling

Directeur-bestuurder AWV Eigen Haard

Verklaring	van	het	bestuur
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Als	er	al	ooit	rust	in	de	corporatiewereld	is	geweest,	dan	zeker	niet	

het	afgelopen	jaar.	Diverse	politieke	maatregelen	en	ontwikkelin-

gen	in	de	samenleving	en	de	volkshuisvesting	culmineerden	in	

een	bijna	fatale	houdgreep	voor	de	woningcorporaties.	De	met	de		

Europese	Commissie	afgestemde	huurprijsgrenzen	voor	sociale	

volkshuisvesting	passen	niet	bij	de	doelgroep,	die	de	corporaties	

in	ons	land	willen	bedienen.	De	nationaal	opgelegde	verhuurders-

heffi	ng	en	de	‘solidariteitsheffi	ng’	in	verband	met	o.a.	de	redding	

van	Vestia	leiden	tot	een	dramatisch	wegvallen	van	de	investe-

ringsruimte	van	corporaties.	

Woningcorporaties waren en zijn steeds heel belangrijk voor bou-

wend Nederland, bouwend Nederland in de keten van grondtrans-

acties, bouwen en inrichten. Nu kan dat nog maar mondjesmaat. 

De Wet Normering Topinkomens maakt een op zich begrijpelijke 

beperking en regulering van inkomens mogelijk. De door het 

kabinet afgekondigde ’staffeling’ van inkomens van bestuurders 

en toezichthouders is, zeker voor de kleinere corporaties, een 

regelrechte aanslag op de beschikbaarheid van kwalitatief sterke 

bestuurders en toezichthouders. Het is goed, dat uitwassen wor-

den tegen gegaan. Maar als bestuurders minder salaris verdienen 

dan hun CAO-gehonoreerde medewerkers, is er sprake van grove 

weeffouten. Ook het concurrerend vermogen en de aantrekkelijk-

heid van de corporatiesector naar andere sectoren verdwijnt. 

Zorgen alom dus. Maar AWV Eigen Haard gaat niet bij de pakken 

neer zitten en wil zo goed mogelijk blijven presteren voor haar 

huurders. Het ambitieuze nieuwbouwprogramma van de afgelo-

pen jaren kunnen we nu niet meer continueren.  Maar we willen 

niet inboeten op onze dienstverlening. Om onze huurders ook 

in de toekomst goed te kunnen huisvesten, is opschaling nodig. 

Dit is nodig om opgewassen te zijn tegen de actuele uitdagingen 

en nieuwe risico’s. Daarom hebben AWV Eigen Haard en Ken-

nemerhave de intentie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2014 

tot een fusie te komen. Op alle niveaus, van medewerkers en 

management tot besturen en ’Raden van Commissarissen is daar 

hard aan gewerkt. Ook onze huurders en externe stakeholders 

hebben we daar uiteraard bij betrokken. Stilstaan is achteruitgaan. 

Daarom zetten we nu deze stap, in het belang van onze (toekom-

stige) huurders en in het belang van een goede volkshuisvesting 

in Velsen. Het draagvlak voor deze stap is gelukkig heel groot.

De Raad van Commissarissen neemt zijn taak serieus, als toe-

zichthouder, maar ook als brainstormpartner, netwerker en werk-

gever. Verschillende leden van de Raad zijn daartoe actief geweest 

op cursussen en tijdens studiedagen waar geprofi teerd en geleerd 

werd van ervaringen in het land en er werd bijgepraat over de 

laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. In de rol van werkgever is 

in overleg met de bestuurder weer het jaarlijkse prestatiecontract 

opgesteld op basis waarvan het functioneren van de bestuurder 

bij al deze nieuwe ontwikkelingen kritisch in beeld blijft. De Raad 

van Commissarissen wil ook scherp blijven op het eigen functio-

neren. Daartoe houdt de  Raad jaarlijks een zelfevaluatie; dit jaar 

onder externe begeleiding, want ‘vreemde ogen dwingen’. Uit deze 

evaluatie kwam duidelijk naar voren dat de Raad als een kritisch 

en complementair team functioneert, passend bij de vraagstukken 

waar AWV Eigen Haard voor staat.

Zo was AWV Eigen Haard in 2012 een organisatie, waar mensen 

steeds scherper hun rol kennen, hun verantwoordelijkheid nemen 

en investeren in zichzelf met als doel een bijdrage te leveren aan 

de woon- en leefkwaliteit van mensen; mensen in Velsen, die niet 

helemaal op eigen (fi nanciële) kracht kunnen wonen. En alleen of 

gefuseerd, daar blijven we voor gaan! 

De Raad van Commissarissen,

J.M. Staatsen, voorzitter 

J.P. Zoutberg, vice voorzitter 

R.J.P. Jansen

Verslag	Raad	van	Commissarissen
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Algemeen
AWV Eigen Haard is een maatschappelijke onderneming die wil 

voorzien in goed wonen. Het leveren van kwaliteit staat daarbij 

voorop. AWV Eigen Haard biedt een breed assortiment woonpro-

ducten en -diensten en maakt zich sterk voor een goed leefmilieu 

in wijken en buurten. AWV Eigen Haard richt zich in het bijzonder 

op mensen die, vanwege hun inkomen of om een andere reden, 

niet in staat zijn om zelfstandig in hun woonwensen te voorzien. 

De Raad van Commissarissen van AWV Eigen Haard is onafhanke-

lijk en volgt de activiteiten van de organisatie op de voet. De Raad 

ziet erop toe dat de organisatie de prioriteit legt bij 

het maatschappelijk terrein en accuraat en efficiënt inspeelt op de 

maatschappelijke ontwikkelingen.

In dit hoofdstuk legt de Raad van Commissarissen verantwoor-

ding af over de wijze waarop in 2012 inhoud is gegeven aan de 

toezichthoudende taken.

Taak	en	werkwijze
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht 

op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

binnen AWV Eigen Haard. De Raad van Commissarissen ziet erop 

toe dat het gevoerde beleid bij AWV Eigen Haard overeenkomt met 

wettelijke, statutaire en overige voorschriften en dat de continuïteit 

gewaarborgd is. Daarnaast staat de Raad het bestuur met raad ter-

zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van 

zijn taken naar het belang van de organisatie en is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Vergaderingen
De vergaderingen van de Raad van Commissarissen vinden 

gestructureerd plaats aan de hand van een door de voorzitter en 

bestuurder opgestelde agenda. De voorzitter leidt de vergaderin-

gen van de raad en ziet toe op het goed functioneren. De voorzit-

ter is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste 

aanspreekpunt voor het bestuur. Ongeveer twee weken voor een 

reguliere vergadering plaatsvindt, is er overleg tussen de voorzit-

ter en de directeur-bestuurder over de agenda en de stukken voor 

de vergadering. De vergaderingen worden genotuleerd door een 

extern notuliste. 

De Raad van Commissarissen heeft in 2012 vijf keer vergaderd in 

het bijzijn van het bestuur. Daarnaast hebben in het bijzijn van het 

bestuur en het management een excursie en strategiebijeenkomst 

over wonen en zorg plaatsgevonden. De Raad van Commissaris-

sen heeft één keer met de ondernemingsraad gesproken en een 

keer een vergadering van de Huurdersraad bijgewoond. In een 

apart overleg van de Raad van Commissarissen is, buiten de aan-

wezigheid van de bestuurder, diens functioneren besproken. De 

taken, mandaten en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn 

vastgelegd in de statuten en het directiestatuut.

Onderwerpen	van	overleg
In 2012 zijn de volgende onderwerpen besproken:

Strategie:

Recente ontwikkelingen in de sector, Strategische verkenning, 

meerwaardeonderzoek naar vormen van samenwerking, samen-

werking en intentie tot fusieonderzoek met Kennemerhave, Euro-

pese regelgeving, Visie op Velsen en het jaarplan 2012.

Governance	Code	en	interne	organisatie:				

Verbetering interne processen, zelfevaluatie Raad van Commissa-

rissen, beoordeling directeur-bestuurder, risico-analyse, collegiale 

samenwerking.

Projecten:

Project De Voorwaarts in Oud-IJmuiden en project Duinwijk.

Financiën:

Kwartaalrapportages, jaarverslag 2011, treasury-jaarplan, begro-

ting en meerjarenprognose 2013, Managementletter accountant, 

oordeelsbrief Ministerie 2011, faciliteringsvolume Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw, continuïteitsoordeel 2012.

Besluitvorming
De taak van de Raad van Commissarissen is enerzijds om voor de 

directeur-bestuurder als werkgever te functioneren en anderzijds 

om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door het 

beoordelen van besluiten. Hierbij hanteert de Raad onder meer 

het Besluit Beheer Sociale Woningen, de jaarbegroting 2013 en 

meerjarenbegroting 2013-2017, het treasuryjaarplan 2013, de 

Aedescode en de Governance Code woningcorporaties, het meer-

jarenbeleidsplan 2013-2017, de kennis over de lokale situatie en 

het eigen inzicht van de raadsleden.

Belangrijke	besluiten	2012

•	 Vaststellen van het investeringsstatuut en de investeringskaders;
•	 Instemmen met het voorstel tot groot onderhoud Duinwijk;
•	 vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2011;
•	 vaststellen van de begroting 2013 en de meerjarenprognose  

2013-2017; 
•	 vaststellen treasuryjaarplan 2013;
•	 instemmen met de conclusies uit het meerwaardeonderzoek;
•	 intentieovereenkomst.
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Deskundigheid	en	samenstelling
In de profielschets voor de Raad van Commissarissen zijn de 

kwalificatievereisten en competenties van de leden van de Raad 

benoemd en de randvoorwaarden geformuleerd voor het functio-

neren van de Raad als geheel.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat 

hij zijn taak goed kan vervullen. Bij een (her-)benoeming wordt 

rekening gehouden met de eisen uit de profielschets. De leden 

kunnen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang 

dan ook, onafhankelijk en kritisch opereren. 

Conform de statuten dient de Raad van Commissarissen uit 

minimaal drie en maximaal vijf personen te bestaan. Leden van 

de Raad worden voor een periode van vier jaar benoemd, met een 

maximum van twee termijnen. Volgens het Besluit Beheer Sociale 

Huursector zullen twee leden op voordracht van de huurders aan-

gesteld worden. In samenspraak met de Huurdersraad zal in de 

eerst te vervullen vacature worden voorzien door een voordracht 

van de huurders.

In 2012 zijn de heer J.P. Zoutberg en de heer R.J.P. Jansen, 

commissaris, herbenoemd voor een volgende termijn tot oktober 

2016. 

Gezien de grootte van de corporatie en de samenstelling van de 

Raad van Commissarissen is de keuze gemaakt om geen kern-

commissies in te stellen. Besluiten worden in gezamenlijkheid 

genomen.

Eind 2012 was de samenstelling van de Raad van Commissarissen 

als volgt:

Drs J.M. Staatsen, voorzitter, geboren 21 oktober 1947. Lid van 

de Raad van Commissarissen per 31 maart 2009. Aftredend en 

herbenoembaar per 16 april 2013. De heer Staatsen beheert de 

portefeuille marketing en communicatie. Beroep: burgemeester 

van Voorschoten. Relevante nevenfuncties: Voorzitter van de Raad 

van Toezicht van Pieter van Foreest.

Drs. J.P. Zoutberg, vice-voorzitter, geboren 12 januari 1953.

Lid van de Raad van Commissarissen per 31 maart 2009.

Aftredend en herbenoemd tot oktober 2016. De heer Zoutberg is 

benoemd op voordracht van de huurders en beheert de porte-

feuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en betrokkenheid bij 

de lokale gemeenschap.

Functie: lid van de ledenraad van het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen, lid cliëntenraad bij De Thuisapotheek, executive coach en 

counselor bij Instituut voor Bestuurscoaching, Maatschappelijk 

Visitator bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties, lid Raad van 

Toezicht MEE .

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

Commissarissen per 31 maart 2009. Aftredend en herbenoemd tot 

16 april 2016. De heer Jansen is benoemd op voordracht van de 

medewerkers en beheert de portefeuille financiën, economische 

en juridische zaken. Beroep: bestuursadviseur, zelfstandig geves-

tigd en verbonden met Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. 

Relevante nevenfuncties: bestuurslid van Stichting Greenpeace 

Nederland.

Alle genoemde (neven)functies zijn verenigbaar met het lidmaat-

schap van de Raad van Commissarissen. Alle leden van de Raad 

zijn onafhankelijk.

Risicobeheersing-	en	controlesystemen
AWV Eigen Haard maakt onderscheid tussen de volgende risi-

covelden van het werkgebied: woningmarktrisico’s, financiële 

risico’s, onderhouds-, project- en fiscale risico’s, AO/IC-risico’s en 

governance risico’s. 

In 2011 heeft AWV Eigen Haard een risicoanalyse uitgevoerd. Deze 

analyse is besproken met de Raad. De opvolging van de in kaart 

gebrachte risico’s is een onderdeel van het met het bestuur afge-

sproken prestatiecontract 2012 en zijn in de reguliere vergaderin-

gen besproken.

De Raad van Commissarissen laat zich door het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de 

accountant informeren over de beheersing van de bedrijfsrisico’s. 

Vanwege de beperkte omvang van de organisatie is besloten om 

de interne controlefunctie deels ook door de bestuurder te laten 

uitvoeren. De accountant heeft de opdracht om de werking van 

de interne controle te beoordelen en zo nodig meerdere deel-

waarnemingen te verrichten. De bestuurder geeft waar nodig een 

toelichting.

Accountant
De controle over 2012 is uitgevoerd door BDO accountants. BDO 

is in 2009 aangesteld voor een periode van vier jaar. Het jaarver-

slag en de jaarrekening 2011 zijn behandeld in de Raadsvergade-

ring van mei 2012.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Met de accountant is van gedachten gewisseld over de financiële 

ontwikkelingen en het accountantsverslag. De Raad van Com-

missarissen is tussentijds over het verslagjaar 2012 geïnformeerd 

door middel van de Managementletter.
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Governance/GovernanceCode
Governance

Raad van Commissarissen en bestuur zijn zich bewust van nut en 

noodzaak van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Als maat-

schappelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling 

heeft AWV Eigen Haard integriteit van en transparant handelen 

door de bestuurder, goed toezicht op het bestuur en het afleg-

gen van verantwoording over het gevoerde beleid en het toezicht 

daarop, hoog in het vaandel staan. De bestuurder levert aan de 

Raad van Commissarissen alle informatie die hij nodig heeft om 

zijn rol als toezichthouder te vervullen.

Governance	Code

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan transparant 

ondernemerschap. De Governance Code is hierbij leidend. De 

aanbevelingen van de commissies Glasz en Izeboud zijn uitgangs-

punt. De Governance Code Woningcorporaties is geïmplemen-

teerd in de organisatie en opgenomen op de website van AWV 

Eigen Haard.

AWV Eigen Haard wijkt met het contract voor onbepaalde tijd van 

de directeur-bestuurder af van de Governance Code om de conti-

nuïteit van de organisatie te borgen.

Informatie
De Raad van Commissarissen ontvangt een groot deel van zijn 

informatie vanuit de organisatie. De leden worden voorzien van 

diverse externe rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisves-

ting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het Ministerie van 

WWI, de Vereniging van Toezichthouders bij Woningbouwcorpora-

ties (VTW) en de accountant. Alle leden zijn geabonneerd op het 

vakblad van Aedes.

De Raad wordt door onder meer kwartaalrapportages periodiek 

door de bestuurder geïnformeerd. In het verslagjaar zijn diverse 

bijeenkomsten en cursussen van de VTW door de leden van de 

Raad van Commissarissen bezocht.

Zelfevaluatie
Aanpak

De Raad van Commissarissen bespreekt minimaal één keer per 

jaar zijn eigen functioneren en dat van de individuele commissa-

rissen en trekt daaruit conclusies. Zo staat het in de Code Tabaks-

blat en in vergelijkbare bewoordingen ook in andere (branche)

codes.

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie AWV Eigen 

Haard wil met regelmaat kritisch zijn eigen functioneren, zowel 

individueel als collectief, toetsen. De ervaring leert dat externe 

begeleiding van deze zelfevaluatie meer kan opleveren dan een 

bespreking in eigen kring. Een deskundige buitenstaander biedt 

ruimte voor een kritische reflectie op de eigen rol. 

De Raad heeft dan ook eerder al besloten om de zelfevaluatie eens 

in de twee jaar extern te laten begeleiden.

PublicSpirit is gevraagd de zelfevaluatie over 2012 te begeleiden. 

Daartoe is een voorgesprek gevoerd over de aanpak en agenda 

van de zelfevaluatie. Gekozen is voor verdieping op een aantal 

thema’s: reflectie op individueel en teamfunctioneren, verhouding 

en rolverdeling Raad en directeur-bestuurder en de beoogde fusie 

met Kennemerhave.

Resultaat 

De Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de directeur-

bestuurder, heeft in een kritische, constructieve bijeenkomst onder 

leiding van de externe voorzitter van PublicSpirit bovenstaande 

onderwerpen behandeld. Omdat het zeer waarschijnlijk is dat 

AWV Eigen Haard op korte termijn gaat fuseren, is van een aantal 

punten aangegeven dat ze in de nieuwe organisatie en binnen de 

nieuwe Raad van Commissarissen pas weer aan de orde zijn. Dat 

betreft onder andere het onderdeel de eigen samenstelling. Bij 

de vorming van de nieuwe Raad zal worden gestreefd naar een 

kwalitatief sterk en divers samengesteld team, zowel op het gebied 

van kennis, competenties, als voor wat betreft leeftijd en sekse. 

Over het algemeen is de Raad van Commissarissen tevreden over 

de samenstelling, de wijze van communiceren binnen de Raad, 

met het bestuur en met andere betrokkenen. De Raad spreekt 

zijn waardering uit over de open manier van communiceren en 

informatieverstrekking van de directeur-bestuurder. Er is een grote 

mate van duidelijkheid en overeenstemming over de invulling 

van de toezichthoudende rol en de rolverdeling tussen Raad en 

bestuur. De Raad zal in de komende periode het onderwerp fusie 

regelmatig op de agenda hebben. De Raad zal erop toezien dat 

naast aandacht voor interne processen ook ruimte blijft bestaan 

voor de externe oriëntatie. Het belang van de volkshuisvesting 

moet daarbij steeds voorop blijven staan.

Verantwoording	aan	belanghouders
Communicatie van de corporatie met de belanghouders zoals 

gemeente en huurders in het bijzonder en met de maatschappij 

in het algemeen, is voorbehouden aan de directeur-bestuurder. 

Deze vertegenwoordigt de corporatie in en buiten rechte. Als 

deze, door welke oorzaak dan ook, niet beschikbaar is voor deze 

taak, zal de plaatsvervangend directeur optreden in zijn plaats. De 

Raad van Commissarissen houdt toezicht zoals statutair en in het 

reglement is bepaald. De Raad van Commissarissen constateert 

dat de bestuurder bij het uitwerken van de doelstellingen aanslui-

ting zoekt bij andere organisaties zoals zorgstellingen, gemeente, 

collega-corporaties en welzijnsinstellingen. De Raad van Com-

missarissen heeft kennis genomen van het jaarverslag van de 

Regionale Geschillencommissie. De Raad heeft geconstateerd dat 

er in 2012  geen klachten over AWV Eigen Haard gemeld zijn.



46

Integriteit
AWV Eigen Haard kent een integriteitsbeleid dat is vastgelegd in de nota ‘Integriteit en AWV Eigen Haard, bij twijfel niet inhalen!’. De 

integriteitscode is op de website opgenomen.

De corporatie heeft ook een klokkenluiderregeling. De regeling is geïmplementeerd in de organisatie en op de website van AWV Eigen 

Haard geplaatst. De leden van de Raad van Commissarissen verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. Er 

hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen en er zijn geen agendapunten behandeld waar-

bij de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen zijn. Binnen de corporatie zijn in het verslagjaar geen situaties geweest waarbij sprake 

was van tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. Aan de leden van de

Raad van Commissarissen en het bestuur zijn geen persoonlijke leningen of garanties verstrekt. Het bestuur heeft geen belangen die in 

strijd zijn met de bedrijfsactiviteiten van AWV Eigen Haard.

Beoordeling	directeur-bestuurder
De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en diens arbeidsovereenkomst.

In het directiestatuut zijn aanvullende zaken geregeld. In 2012 heeft de Raad van Commissarissen het functioneren van de bestuurder 

besproken. De beoordeling is gebaseerd op overleg van de drie Raadsleden. Bij het opmaken van de beoordeling is rekening gehouden 

met het functieprofiel en de -eisen zoals opgesteld met Public Spirit in 2009. De Raad van Commissarissen is positief over het functione-

ren van de directeur-bestuurder.

Beloning	directeur-bestuurder
Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd op een functiewaardering conform de adviezen van de commissie- Izeboud. De 

bestuurder ontvangt een vast salaris. 

Jaar Totaal	inkomen Pensioenlasten Totaal

2012 € 89.448 € 16.277 € 105.725

Er zijn geen auto’s aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte reiskosten worden aan de hand van het werkelijk aantal kilometers 

gedeclareerd conform de afspraken in de CAO-woondiensten. De directeur-bestuurder ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding 

en heeft een dienstverband van 32 uur.

Honorering	leden	Raad	van	Commissarissen	2012
De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende componenten:

• vaste bruto vergoeding van € 8000 voor de voorzitter;

• vaste bruto vergoeding van € 6500 voor de overige leden;

• vergoeding van gemaakte onkosten op declaratiebasis;

De leden van Raad van Commissarissen ontvangen jaarlijks een bruto vergoeding. Onkosten worden op basis van declaraties vergoed. 

Gemaakte reiskosten kunnen aan de hand van het werkelijk aantal gemaakte kilometers worden gedeclareerd conform de afspraken in de 

CAO-Woondiensten. Dit is conform de regeling voor de medewerkers van AWV Eigen Haard.

De bruto elementen in de beloning worden belast volgens de fiscale regels voor een fictieve dienstbetrekking. 

Het lidmaatschap van de VTW voor ieder van de Raadsleden wordt rechtstreeks door de organisatie betaald. 
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De Raad van Commissarissen spreekt een positief oordeel uit over het gevoerde beleid in 2012 en de 

uitvoering daarvan. Dank is verschuldigd aan de medewerkers. Het resultaat van hun inspanningen 

heeft mede geleid tot het behalen van de gestelde doelen.

Namens de Raad van Commissarissen,

J.M. Staatsen, voorzitter

Jenny	Plug
Bewoner, Prins Hendrikstraat

In	het	verslagjaar	werden	de	nieuwbouwwoningen	in	

De	Voorwaarts	in	Oud-IJmuiden	opgeleverd.	In	het	project	

is	een	rijke	variatie	aan	woningen	ontwikkeld:	sociale	huur,	

vrije	sector	huur	en	koopwoningen.	Jenny	Plug	huurt	sinds	

december	een	bovenwoning	in	De	Voorwaarts	aan	de	

Prins	Hendrikstraat.

Jenny Plug was dringend op zoek naar woonruimte. Vanwege haar 

scheiding woonde zij tijdelijk in een caravan. Bepaald geen ideale 

situatie. Voor een urgentie kwam zij helaas niet aanmerking. Ze 

had er dan ook niet op gerekend dat zij na haar inschrijving voor 

de tien sociale huurwoningen in De Voorwaarts, daadwerkelijk een 

woning toegewezen zou krijgen. “Ik ben heel blij met mijn huis. 

Na vijf maanden in een caravan gewoond te hebben, geniet ik 

vooral van de ruimte. Ik mis hier alleen wat winkeltjes in de buurt. 

De woonomgeving is heerlijk rustig. En ook het uitzicht op de ha-

ven die zich op een steenworp afstand van De Voorwaarts bevindt,  

is prachtig.” Vanuit haar woonkamer op de tweede verdieping kan 

Jenny iedere avond de cruise-ferry naar New Castle zien vertrek-

ken. Dat is een boeiend en dagelijks terugkerend gebeuren.  

Oordeel

Interview
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De Raad van Commissarissen van de Stichting AWV Eigen Haard verklaart dat hij door het bestuur van 

AWV Eigen Haard is geïnformeerd over de wijze waarop in het jaar 2012 een volkshuisvestingsverslag is 

opgesteld.

Voorts verklaart de Raad dat hij in zijn vergadering van 22 mei 2013 heeft gesproken over de verantwoording 

van de activiteiten van AWV Eigen Haard zoals deze in 2012 zijn uitgevoerd en vastgelegd in het 

volkshuisvestingsverslag.

De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 22 mei 2013 tevens een oordeel gevormd over 

de jaarrekening van AWV Eigen Haard over 2012. Hierbij zijn het accountantsrapport (toegelicht door de 

accountant) en de reactie daarop van de directeur-bestuurder betrokken. Geconstateerd is dat de accountant 

een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening gaat afgeven.

Op grond van de verstrekte informatie en eigen bevindingen heeft de Raad van Commissarissen van 

AWV Eigen Haard de jaarrekening van AWV Eigen Haard en het Volkshuisvestingsverslag over 2012 

goedgekeurd en verleent hij de directeur-bestuurder décharge.

De Raad van Commissarissen,

J.M. Staatsen, voorzitter

J.P. Zoutberg, vice-voorzitter

R.J.P. Jansen

Verklaring	van	de	Raad	van	Commissarissen
van	Stichting	AWV	Eigen	Haard
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Balans	per	31	december	2012:	Na	voorgestelde	resultaatbestemming
A	C	T	I	V	A	 Ref 31.12.12 31.12.11

Materiële vaste activa 1.0

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 48.751.251 48.431.130

Vastgoed in ontwikkeling 1.2 2.458.889 752.586

(On)roerende zaken ten dienste
van de exploitatie

1.3 2.906.969 2.968.764

54.117.109 52.152.480

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

2.0
2.1
2.2

10.011.324
7.681.880

17.693.204

9.101.767
7.539.600

16.641.367

Financiële vaste activa 3.0

Te vorderen BWS-subsidie 3.1 0 610

Te ontvangen vorderingen 3.2 271.000 271.000

271.000        271.610

Onderhanden projecten 4.0 0                823.359

Voorraad te verkopen woningen 5.0 700.596           379.832

Vorderingen 6.0

Huurdebiteuren 6.1 72.836 57.544

Overige debiteuren 6.2 97.817 40.077

Overige vorderingen 6.3 111.054 126.417

281.707 224.038

Liquide middelen 7.0 2.578.581 3.014.330

   2.860.288   3.238.368

TOTAAL	 75.642.197 73.507.016

	

12
Jaarrekening	2012
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P	A	S	S	I	V	A	 Ref 31.12.12 31.12.11

Eigen Vermogen 8.0   13.244.707     12.543.043

Egalisatierekening subsidies 9.0 0 27

Voorzieningen 10.0

Voorzieningen onrendabele investeringen 10.1  0 757.832

0 757.832

Schulden op lange termijn 11.0

Leningen overheid 11.1 680.806 775.602

Leningen kredietinstellingen 11.2 47.638.771 41.688.516

Waarborgsommen 11.3 3.552 3.552

Verplichting uit hoofde onroerende zaken 
verkocht

    
11.4 7.766.145 7.539.600

56.089.274 50.007.270

Schulden op korte termijn 12.0

Schulden aan leveranciers 12.1 807.940 957.607

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 12.2          590.260 121.885

Aangegane verplichtingen 12.3 34.048 35.807

Overige schulden 12.4 168.624 202.113

Overlopende passiva 12.5 4.707.344 8.881.432

6.308.216 10.198.847

TOTAAL 75.642.197 73.507.016
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Winst	–	en	verliesrekening	2012
Ref. 2012 2011

Bedrijfsopbrengsten  

Huren  1.0.0 8.895.446 8.350.698

Vergoedingen  1.0.1 133.081 108.863

Overheidsbijdragen  1.0.2 635 1.525

Verkoop onroerende zaken 1.0.3 145.235 319.341

Onderhanden werk 1.0.4 -357.288 88.166

Overige bedrijfsopbrengsten  1.0.5 40.164 32.960

Som der bedrijfsopbrengsten 8.857.273 8.901.553

Bedrijfslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.0.0 1.811.134 1.074.952

Overige waardeveranderingen vastgoed portefeuille 2.0.1 0 3.735.000

Erfpacht 2.0.2 147 159

Salarissen  768.086 838.168

Sociale lasten 136.760 126.698

Pensioenlasten 162.771 160.064

Totaal salariskosten 2.0.3 1.067.617 1.124.930

Lasten onderhoud 2.0.4 1.822.437 1.684.792

Leefbaarheid 2.0.5 78.088 101.894

Levering van goederen en diensten 2.0.6 122.545 101.734

Overige bedrijfslasten 2.0.7 1.176.742 1.234.935

Som der bedrijfslasten 6.078.710 9.058.396

Bedrijfsresultaat 2.778.563 -156.843

Niet gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden 2.0.8        -674.120 0

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder voorwaarden 2.0.9 589.855 0

Financiële baten en lasten 2.10.0 -1.992.634 -1.819.837

Resultaat voor vennootschapsbelasting 701.664 -1.976.680

Vennootschapsbelasting 2.11.0 0 19.078

Resultaat na vennootschapsbelasting 701.664 -1.957.602
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Kasstroomoverzicht
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 2012 2011

Bedrijfsresultaat 2.779 -157

Aanpassingen voor:

       - afschrijvingen en waardeveranderingen 1.811 4.810

       - vrijval/dotatie egalisatierekeningen -1 -1

1.810 4.809

Veranderingen in werkkapitaal 4.589 4.652

       - vorderingen 444 149

       - kortlopende schulden -3.891 3.694

-3.447 3.843

1.142 8.495

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

       - ontvangen/betaalde interest -1.993 -1.820

-1.993 -1.820

Kasstroom uit operationele activiteiten -851 6.675

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -5.566 -7.106

Desinvesteringen materiële vaste activa 128 184

  -5.438 6.922

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.289 -247

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe leningen 9.500 7.500

Aflossing langlopende schulden -3.646 -8.460

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.854 -960

Afname geldmiddelen 2012 -435 -1.207
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Toelichting	op	de	waarderingsgrondslagen

Balanswaardering

Grondslagen algemeen

De jaarrekening 2012 is gebaseerd op de geldende Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen volkshuisves-

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

Jaarverslaggeving in RJ-uiting 2001-2 de herziene Richtlijn 645 gepu-

bliceerd, die van kracht is voor de boekjaren die aanvangen op of na 

1 januari 2012. Stichting AWV Eigen Haard heeft de handreikingen 

opgevolgd om in het boekjaar 2011 reeds de gewijzigde regelgeving  

omtrent de verkoop onder voorwaarden toe te passen. De gewijzig-

de regelgeving inzake verkoop onder voorwaarden is toegepast met 

ingang van boekjaar 2011, hetgeen heeft geleid tot een stelselwijzi-

ging. Dit is elders in de grondslagen nader uitgezet.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn versie 

2005 zijn:

-  Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en  

 winst- en verliesrekening.

-  Het classificeren en kwalificeren van de onroerende zaken in  

 exploitatie.

-  Het aanscherpen van het actuele van het actuele waarde 

 begrip voor het sociaal en commercieel vastgoed hetgeen  

 doorwerkt bij impairments en voorzieningen voor onrendabele  

 investeringen.

- Het is niet langer toegestaan om bij de bepaling van de 

 bedrijfswaarde de rentabiliteitswaarde correctie op de 

 leningenportefeuille toe te passen.

-  Het niet langer verplicht opnemen van een mutatie-overzicht  

 bedrijfswaarde in de toelichting.

- De methode van afschrijvingen.

- De verwerking van opbrengsten van onroerende zaken

 verkocht onder voorwaarden (V.o.V).

- Positieve en negatieve resultaten binnen gecombineerde  

 bouwproducten kunnen niet langer gesaldeerd worden.

Het jaarverslag dient aan de volgende regelgeving te voldoen:

-   Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

    (met namen art.2:391 BW)

-   BBSH

-   MG Circulaires

-   Governancecode woningcorpoarties

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het 

resultaat berusten op de grondslag van nominale waarde, tenzij 

hierna anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend 

aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen algemeen: Stelselwijziging

In het verslagjaar 2011 is reeds een wijziging doorgevoerd in de 

verslaggeving en presentatie van onroerende zaken verkocht  

onder voorwaarden. 

Met ingang van het boekjaar 2011 zijn onroerende zaken, die in 

het kader van verkoop onder voorwaarden zijn verkocht en zijn 

gekwalificeerd als financieringstransactie ‘on balance’ verwerkt als 

‘onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ en gewaardeerd 

tegen taxatieprijs onder aftrek van verleende aankoopkorting. Voor 

de in de regeling opgenomen overdrachtswaarde wordt aan de 

creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. 

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst 

aan de bij overdracht ontstane verplichting.

De stelselwijziging heeft in 2012 een negatief effect van € 84.265 

op het eigen vermogen en op het resultaat.

Splitsing van de vastgoedportefeuille in sociaal en commercieel 

vastgoed.

Sociaal vastgoed betreft de woningen in exploitatie met een huur-

prijs onder de huurtoeslaggrens (€ 664,66), het maatschappelijk 

vastgoed en het overige sociaal vastgoed.

Binnen de herziene richtlijn wordt ten behoeve van de waardering 

onderscheid gemaakt tussen vastgoed dat als bedrijfsmiddel 

wordt ingezet en vastgoed dat als belegging wordt aangemerkt.

AWV Eigen Haard heeft haar bezit deels aangemerkt als sociaal 

vastgoed en deels als commercieel vastgoed. Het commerciële 

vastgoed is een beperkt gedeelte van de totale vastgoedportefeuil-

le en wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs. 

Schattingswijzigingen

Wijzigingen ten aanzien van de kostprijsmethode.

Sinds 2012 schrijft AWW Eigen Haard lineair af op de histori-

sche kostprijs van de activa. De richtlijn geeft aan dat hierbij de 

zogenaamde ‘componentenmethode’ moet worden toegepast. Dit 

houdt in dat er in beginsel moet worden afgeschreven op casco, 

installaties en inrichting. Per component zijn richtlijnen uitgevaar-

digd ten aanzien van de te hanteren afschrijvingstermijnen.  Op 

grond wordt niet afgeschreven. Indien in 2012 nog annuitair zou 

worden afgeschreven dan zouden de afschrijvingen over het soci-

ale en commerciële vastgoed voor 2012 circa € 1.028.575 miljoen 

bedragen (lineair voor 2012 € 1.707.458). 

Vergelijkende cijfers

De cijfers over het boekjaar 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd 

teneinde vergelijkbaarheid met het boekjaar 2012 te maken.
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Regelgeving

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisves-

ting moet voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in het Besluit 

Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt in principe BW2 

Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van 

specifieke aard. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 

met de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en in het 

bijzonder de RJ 645.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 

instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële deri-

vaten verstaan.

In de toelichting op de verscheiden posten van de balans wordt 

de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als deze 

afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in 

de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde 

gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de geconsolideerde balans 

opgenomen rechten en verplichtingen’.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs 

onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het 

overige sociale vastgoed. De huurgrens is een algemeen huurprijs-

niveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Per 1 juli 2012 

bedraagt deze grens € 664,66 (2011: € 652,52).

Onder maatschappelijk vastgoed wordt bedrijfsonroerend goed 

dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties verstaan 

(waaronder zorg-, welzijn, onderwijs-, en culturele instellingen en 

dienstverleners) en tevens is vermeld in de Beschikking van de 

Europese Commissie d.d. 15 december 2009 betreffende  staats-

steun voor toegelaten instellingen.

Stichting AWV Eigen Haard kwalificeert haar sociaal vastgoed als 

bedrijfsmiddel, aangezien Stichting AWV Eigen Haard een beleid 

heeft dat gericht is op het realiseren van volkshuisvestelijke taken.

De woningen met de daarbij behorende installaties, garages en 

aanpassingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 

verwachte economische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. 

Tevens wordt hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermo-

gen; de direct toerekenbare, kosten, geactiveerd. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van 

de geprognotiseerde kasstromen uit hoofde van toekomstige 

exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de 

geschatte resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt 

rekening gehouden met de voorgenomen bestemming van het 

bezit. Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en de reële 

waarde. De toetsing geschiedt op pmc-niveau. De complexinde-

ling is gebaseerd op beheerkenmerken, locatie en de administra-

tieve indeling. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte 

reële waarde gedurende een periode van tenminste vijf jaar lager 

is dan de boekwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling

Deze betreffen de nog niet in exploitatie genomen onroerende 

goederen en zijn opgenomen tegen nominale waarde van de 

aangegane investeringen, inclusief rente vreemd vermogen tijdens 

de bouw en een dekking van gemaakte kosten. Afschrijving vindt 

plaats nadat de complexen in exploitatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde vermin-

derd met de lineair berekende afschrijvingen bepaald op basis van 

de verwachte economische levensduur.

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een 

huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed 

(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercië-

le vastgoed. De huurtoeslaggrens bedroeg per 1 juli 2012 € 664,66 

( per 1 juli 2011 € 652,52). 

Commercieel vastgoed in exploitatie

De woningen met de daarbij behorende installaties, garages en 

aanpassingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 

verwachte economische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. 

Tevens wordt hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermo-

gen; de direct toerekenbare, kosten, geactiveerd. 

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en de marktwaar-

de. De toetsing geschiedt op complexniveau. De complexindeling 

is gebaseerd op beheerkenmerken en locatie en komt overeen met 

de administratieve indeling. Van duurzaamheid is sprake wanneer 

de verwachte reële waarde gedurende een periode van tenminste 

vijf jaar lager is dan de boekwaarde.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en on-

derbouwde veronderstellingen die een beste schatting van de 

directie weergeven van de economische omstandigheden die van 

toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van 

het actief. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd 
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op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per 

component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte 

gemiddelde groeipercentages voor inflatie, huurstijging en rente 

evenals genormeerde lastenniveaus.

De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op de volgende uit-

gangspunten:

•	 jaarlijkse huurverhogingen vanaf 2014 2,00% (voorgaand jaar 

2,00%);

•	 huurverhoging 2013: 2,5%  (voorgaand jaar 2,3%);  

jaarlijkse huurderving van 0,5 % (voorgaand jaar 0,5%);

•	 harmonisaties worden niet doorgerekend;

•	 jaarlijkse stijging van de variabele lasten van 3,00 % (voor-

gaand jaar 3,0%);

•	 genormeerde klachten- en mutatieonderhoudskosten € 335; 

•	 (bedrijfseconomische interne norm) (voorgaand jaar:€ 350) 

•	 jaarlijkse stijging van onderhoudskosten van 3,00 %;

•	 kosten voor planmatig onderhoud, conform onderhoudsbe-

groting voor de eerstkomende 10 jaar, daarna een bedrijfseco-

nomische norm van € 615  per verhuureenheid (voorgaand 

jaar: € 615);

•	 overige bedrijfskosten  € 1.125 (voorgaand jaar: € 1.155);

•	 een rekenrente van 5,25% (voorgaand jaar: 5,25%);

•	 een restwaarde van de grond op basis van een geschatte 

grondwaarde op basis van een vergelijkbare kavel voor een 

(sociale) huurwoning verminderd met verwachte sloopkosten 

en uitplaatsing aan het eind van de exploitatieperiode, indexa-

tie 2,5% en contant gemaakt tegen 5,25% en € 6,5  miljoen. 

(voorgaand jaar € 6,8 miljoen).

De bedrijfswaarde voor sociaal  (€ 87,2 miljoen) en commercieel 

vastgoed (€ 11,9 miljoen) bedraagt voor 2012 in totaal € 99,1 mln. 

(2011 €  83,2 miljoen). Hierbij is rekening gehouden met maxima-

lisatie van de opbrengsten en planmatig onderhoud volgens de 

meerjarenonderhoudsplanning. Eventuele ingrepen naar aanlei-

ding van het strategisch beleidsplan zijn hierin verwerkt. Levens-

duurverlenging heeft voor diverse complexen plaatsgevonden.

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een derde zijn 

verkocht (VOV) onder de regeling Koopgarant, waarvoor AWV 

Eigen Haard een terugkoopplicht kent, zijn aangemerkt als 

financieringstransactie. De betreffende  onroerende zaken zijn 

gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde met de koper overeen-

gekomen contractprijs bij eerste waardering en de marktwaarde 

bepaald conform de contractvoorwaarden bij latere waardering. Bij 

eerste waardering is sprake van herclassificatie van de onroerende 

zaken, zodat de herwaardering naar actuele waarde rechtstreeks in 

het eigen vermogen worden verwerkt, tenzij sprake is van eerder 

genomen waardeverminderingen.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt 

aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opge-

nomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd 

op de actuele waarde van de verplichting, rekening houdend met 

de contractvoorwaarden.

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidies

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden 

Subsidies toegezegde bedragen wordt jaarlijks verminderd met 

de door de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen. De 

uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet 

en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 16 jaar.

Te ontvangen vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vastgoed te koop staand woningen bestaand bezit worden gewaar-

deerd tegen historische kostprijs.

Onderhanden project

De onderhanden projecten in opdracht van derden betreft onroe-

rende zaken verkocht in aanbouw en worden gewaardeerd tegen 

gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende 

winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde 

termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet 

op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst 

toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project 

betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan 

projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het 

project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 

kunnen worden toegerekend.

Vastgoed bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen 

(opgeleverd en nog niet verkocht). Vastgoed bestemd voor 

verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere 

netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt 

bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loon-

kosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardi-

ging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is 

gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te 

maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Op de 

post huurdebiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaar-

heid in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op 
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basis van een statische benadering: Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen debiteuren worden direct voorzien. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en internetspaar-

rekeningen met een looptijd korter dan twaalf maanden en staan, 

voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Passiva

Egalisatierekening subsidies

De subsidies vallend onder het Besluit Woninggebonden Subsi-

dies worden verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen 

worden jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht, conform de 

uitbetalingstermijn. Jaarlijks wordt rente toegevoegd.

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen 

nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in min-

dering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 

investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 

verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, 

wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder ver-

wachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante 

waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering 

toe te rekenen ontvangsten.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplich-

tingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden 

gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuni-

ceerd. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie 

zijn gedaan naar huurders, gemeenten en overige stakeholders 

aangaande verplichtingen betreffende toekomstige herstruc-

tureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 

verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 

corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering 

van de definitieve ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de 

bouwvergunning hebben plaatsgevonden.

Schulden op lange termijn

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaar-

deerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die 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 dis-

agio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 

aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rentevergoe-

ding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de loop-

tijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar van de langlo-

pende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder voor-

waarden

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden 

(VOV) heeft AWV Eigen Haard een terugkoopverplichting die 

mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de 

betreffende onroerende zaken in het economische verkeer. De 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de ver-

wachting is dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is 

de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden 

activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt 

op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens 

mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst-

waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 

over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord 

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij 

voorzienbaar zijn.

Huren

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan 

een maximum. In 2012 bedroeg dit maximumpercentage 2,3%.

Overheidsbijdragen

Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:

vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;

overige overheidsbijdragen.

Verkoop onroerende zaken

De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de 

behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand 

bezit). Winsten worden verantwoord op het moment van levering 

(passeren transportakte). Resultaten voortvloeiend uit verkopen 

koopgarant worden onder deze post verantwoord.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op 

basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vin-

den plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 

economische levensduur. Op grond wordt niet afgeschreven. 

Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden.
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Overige waardeveranderingen vastgoed portefeuille 

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op 

de afboeking uit hoofde van een lagere bedrijfswaarde ten opzichte 

van de historische kostprijs.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

AWV Eigen Haard heeft een pensioenregeling met SPW. Dit betreft 

een toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. 

Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioen-

gerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.

Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake 

zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Voor de pensioenrege-

ling betaalt AWV Eigen Haard op verplichte basis premie aan het 

pensioenfonds. Behalve de betaling van premies heeft AWV Eigen 

Haard geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioen-

regeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten 

als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden op-

genomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting 

leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Lasten onderhoud

Hieronder wordt verstaan de kosten ten behoeve van het repara-

tie-, mutatie-, contract en planmatig onderhoud. Het reparatie-

onderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de 

doorberekende kosten van de werkorganisatie. Reeds aangegane 

verplichtingen worden verwerkt onder de niet uit de balans blij-

kende verplichtingen.

Overige bedrijfslasten

Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt 

in het kader van de gewone bedrijfsvoering zoals huisvestingskos-

ten, kosten Raad van Commissarissen, algemene kosten, overige 

personeelskosten, belastingen, verzekeringen, levering goederen 

en diensten.

Financiële baten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, reke-

ninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa 

en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 

leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte me-

thode. Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat aangepast 

voor de posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed 

hebben op de ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties 

in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening 

waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als 

behorende tot operationele activiteiten.

Resultaatbestemming 2011

Het negatieve resultaat 2011 ad € 1.957.602 is na vaststelling van 

de jaarrekening 2011 door de Raad van Commissarissen definitie 

in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2012

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Raad 

van Commissarissen is het positieve resultaat na belasting 2012 

ad € 701.664 ten gunste van het eigen vermogen gebracht. 
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Toelichting	Balans	en	Winst–	en	Verliesrekening	2012
Toelichting	op	de	balans

Activa

1.0 Materiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.12 31.12.11

Sociaal vastgoed in exploitatie 48.751.251 48.431.130

Vastgoed in ontwikkeling 2.458.889 752.586

(On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.906.969 2.968.764

Totaal	per	31	december 54.117.109 52.152.480

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 

Woningen	en	woongebouwen Onroerende	Zaken	
niet	zijnde	woningen

Totaal

Saldo per 1 januari 2012:

Aanschafwaarde 61.568.283 155.764 61.724.047

Cumulatieve afschrijving 13.187.536 105.381 13.292.917

Boekwaarde 48.380.747 50.383 48.431.130

Mutaties boekjaar:

Investeringen nieuwbouw 1.261.174 0 1.261.174

Investeringen 558.253 0 558.253

Herclassificatie 26.070 0 26.070

Desinvesteringen

- aanschafwaarde 23.455 0 23.455

- cumulatieve afschrijvingen 19.307 0 19.307

Afschrijvingen 1.517.418 3.562 1.520.980

Saldo per 31 december 2012:

Aanschafwaarde 63.390.077 155.764 63.545.841

Cumulatieve afschrijving 14.685.628 108.962 14.794.590

Boekwaarde	per	31	december	2012 48.704.449 46.802 											48.751.251

1.2 Vastgoed in ontwikkeling

31.12.12 31.12.11

Oud-IJmuiden De Voorwaarts 0 716.053

Project De Verzetsheld en De Melkfabriek 2.304.988 0

Project Duinwijk 153.901 36.533

Totaal	per	31	december 2.458.889 752.586

Verloop staten vastgoed in ontwikkeling:  

Project	De	Verzetsheld	en	De	Melkfabriek

Voorziening onrendabele investeringen 
1 januari 2012 -757.832

Investeringen 3.062.820

Stand	per	31	december	2012 2.304.988
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Project	Oud-IJmuiden	De	Voorwaarts Bedrag

Stand per 1 januari 2012 716.053

Investeringen 1.792.544

In exploitatie 2012 commercieel vastgoed -1.247.423

In exploitatie 2012 sociaal vastgoed -1.261.174

Stand	per	31	december	2012 0

De onrendabele top van € 593.110 in het project De Voorwaarts, is reeds in 2010 ten laste van het resultaat gebracht.

Project	Duinwijk Bedrag

Stand per 1 januari 2012 36.533

Investeringen                                                        117.368

Stand	per		31	december	2012 153.901

1.3 (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Auto’s Gebouwen
en	inrichting

Overige
inventaris

Totaal

Saldo per 1 januari 2012

Aanschafwaarde 47.958 2.945.486 271.420 3.264.864

Cumulatieve afschrijving 22.423 81.868 191.809 296.100

Boekwaarde 1 januari 2012 25.535 2.863.618 79.611 2.968.764

Boekwaarde

Mutaties boekjaar

Investeringen 0 22.431 15.777 38.208

Desinvesteringen:

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen -109                         0                      0 -109

Afschrijvingen 9.761 51.413 38.940 100.114

Saldo per 31 december 2012

Aanschafwaarde 47.958 2.967.917 287.197 3.303.073

Cumulatieve afschrijving 32.075 133.280 230.749 396.104

Boekwaarde	31	december	2012 15.883 2.834.637 56.448 2.906.969

Afschrijvingen

De auto’s worden, rekening houdend met een restwaarde, in vijf jaar lineair afgeschreven. Het kantoorpand van AWV Eigen Haard wordt 

in 40 jaar afgeschreven, met een maximum van 50% van de WOZ-waarde. De interne verbouwing van het kantoorpand zal in 25 jaar 

worden afgeschreven. De overige inventaris wordt in vijf jaar lineair 

afgeschreven.

2.0 Vastgoedbeleggingen

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.12 31.12.11

Commercieel vastgoed in exploitatie 10.011.324 9.101.767

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden   7.681.880 7.539.600

Totaal	per	31	december 17.693.204 16.641.367
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2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

Woningen	en	woongebouwen	

Saldo per 1 januari 2012:

Aanschafwaarde                     9.331.808

Cumulatieve afschrijving 230.041

Boekwaarde 9.101.767

Mutaties boekjaar:

Investeringen nieuwbouw 1.247.422

Herclassificatie -26.070

Investeringen 1.780

Desinvesteringen:

Aanschafwaarde 141.782

Cumulatieve afschrijvingen 18.246

Afschrijvingen 190.040

Saldo per 31 december 2012:

Aanschafwaarde 10.413.159

Cumulatieve afschrijving 401.835

Boekwaarde	per	31	december	2012 10.011.324

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

(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huurtoeslaggrens bedroeg per 1 juli 2012 € 664,66 

(per 1 juli 2011 € 652,52). 

Het bezit is verzekerd via het Noord-Hollands collectief, bij verzekeraar Raetsheren van Orden. De verzekerde som bedraagt 

€ 125.258.000 (prijsafspraak). In 2012 is de waardering aangepast met CBS prijsindexatie. Het feitelijk verzekerde bedrag ligt hoger; 

Raetsheren van Orden vergoedt bij schade de werkelijke herbouwwaarde van het perceel.

De WOZ-waarde van het sociale en commerciële bezit, peildatum 01-01-2011, bedraagt € 267.387.000.

Afschrijvingstermijnen

Grond n.v.t.

Bouw 50 jaar

Aangekocht bezit 25 jaar

Warmwatervoorziening 25 jaar

Geisers 15 jaar

Woningaanpassingen 20 jaar

Cv-ketel 15 jaar

Cv-leidingen 25 jaar

Bedrijfswaarde

De per 31 december 2012 bedraagt de gecalculeerde bedrijfswaarde voor het sociaal vastgoed bedraagt € 87,2 mln.( in 2011 € 72,3 mln.)  

In de bedrijfswaarde is voor 2013 rekening gehouden met de bijdrage verhuurdersheffing. De bedrijfswaarde voor sociaal en commercieel 

vastgoed bedraagt € 99,1 mln. (in 2011 € 83,2 mln.)

Rekening is gehouden met het aangepaste planmatige onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning. Eventuele ingrepen naar 

aanleiding van het strategisch voorraadbeleidsplan zijn hierin verwerkt.Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de reële waarde van het 

sociale vastgoed met € 14,9 mln. gemuteerd. 
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Een analyse van de waardemutatie voor 2012 kan als volgt worden weergegeven:

Jaarresultaat	(x	€ 1.000.000)

Autonome mutatie -0.8

Voorraadmutaties 1.8

Indexaties -0.1

Levensduurverlenging 6.0

Wijzigingen exploitatiebeleid   

Huren 0.7

Onderhoud 1.9

Belastingen en verzekeringen -0.2

Bedrijfskosten 0.7

Wijzigingen investeringsbeleid

Verkoop 3.7

Aanpassing restwaarde 1.2

Mutatie in de bedrijfswaarde van de MVA: 14.9

Per 1 januari 2012 is het niet langer toegestaan om de rentabiliteitswaardecorrectie op de leningportefeuille te verwerken in de 

bedrijfswaarde (rentabiliteitswaarde 2011 € 3,2 miljoen positief).

2.2 Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden

31-12-12 31-12-11

12 Woningen Velsen-Noord 1.974.400 2.132.800

27 Woningen De Vrijheit 2.693.720 2.994.000

14 Woningen De Vreede 2.174.560 2.412.800

5 Woningen De Voorwaarts 839.200 0

Stand	per	31	december 7.681.880 7.539.600

AWV Eigen Haard heeft een terugkoopverplichting voor 58 koopgarantwoningen. Een nieuwbouw koopgarantwoning in het project 

De Voorwaarts staat per 31 december 2012 te koop en wordt verantwoord onder voorraad te verkopen woningen. De woningen zijn 

verkocht met 20% korting en de verdeling van de waardeverandering bedraagt 70% voor de koper en 30% voor AWV Eigen Haard. 

Volgens de herziene richtlijn RJ 645 worden de verkopen onder voorwaarden vanaf 2011 verplicht on-balance verantwoord. De woningen 

worden gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde op basis van contract) De jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de 

woningen verkocht onder voorwaarden wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

3.0 Financiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

31-12-12 31-12-11

Te vorderen BWS subsidie 0 610

Te ontvangen vorderingen 271.000 271.000

Stand	per	31	december 271.000 271.610
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3.1 Te vorderen BWS-subsidie

31-12-12 31-12-11

Stand per 1 januari 610 2.046

Toegevoegde rente 26 89

Ontvangen bijdrage -636 -1.525

Stand	per	31	december	 0 610

Het betreft BWS-subsidies voor drie appartementen aan de Kadestraat in Oud-IJmuiden. In 2012 is de laatste termijn van de subsidie 

voldaan, de subsidie kent een rentepercentage van 4,375%

3.2 Overige

31-12-12 31-12-11

Te ontvangen vorderingen 271.000 271.000

Stand	per	31	december 271.000 271.000

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

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

4.0 Onderhanden projecten

Onderhanden	projecten 31-12-12																											31-12-11

Project Oud-IJmuiden De Voorwaarts                                  0                                823.359                               

Stand	per	31	december	2012																																											 0																																823.359																													

In het project Oud-IJmuiden De Voorwaarts zijn zes appartementen met koopgarant en zes appartementen in de vrije sector koop 

gerealiseerd. Het complex is eind 2012 opgeleverd. 

5.0 Voorraad te verkopen woningen

Voorraad	te	verkopen 31-12-12																											31-12-11

Projecten Vrijheit en Voorwaarts 577.060                            379.832

Voorraad te verkopen woningen bestaand bezit 123.536                                      0

Stand	per		31	december	2012																																											 700.596																												379.832

Voorraad te verkopen woningen nieuwbouwprojecten

In het nieuwbouwproject De Vrijheit is per 31 december 2012 nog één appartement onverkocht en in het nieuwbouwproject 

De Voorwaarts zijn per 31 december 2012 nog een drietal woningen onverkocht.

 

Voorraad te verkopen woningen bestaand bezit

AWV Eigen Haard heeft besloten om de woningen van de Galle Promenade (VVE de Witte Toren) bij mutatie te verkopen.

De Vereniging van Eigenaren bestaat uit 26 appartementen, waarvan AWV Eigen Haard 22 appartementen bezit, al deze woningen zijn 

voor verkoop gelabeld. De boekwaarde van deze woningen bedraagt € 2.137.749. Per 31 december 2012 staat één  woning (boekwaarde 

€ 97.170), waarvan de huur is beëindigd, te koop. De marktwaarde van deze woning bedraagt € 249.000.

In het kader van het wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord worden de woningen in de Gildenbuurt bij mutatie verkocht. AWV Eigen haard 

bezit in dit complex zeventien voor verkoop gelabelde woningen met een totale boekwaarde van € 599.693. Eén woning staat per 31 

december 2012 te koop (boekwaarde € 26.366), de markwaarde bedraagt € 189.000. 

De te verkopen woningen uit het bestaand bezit worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
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6.0 Vlottende activa

Vorderingen 31-12-12 31-12-11

1.Huurdebiteuren 72.836 57.544

2.Overige debiteuren 97.817 40.077

3.Overige vorderingen 111.054 126.417

Totaal	per	31	december 281.707 224.038

6.1 Huurdebiteuren

31-12-12 31-12-11

Huurachterstanden 112.071 83.794

Af: voorziening -39.235 -26.250

Stand	per	31	december 72.836 57.544

De huurachterstanden van huurders die in 2012 de wet schuldsanering natuurlijke personen terecht zijn gekomen, zijn als verlies 

genomen. In het verslagjaar zijn er enkele mutatiewoningen geweest waarbij de kosten niet te verhalen waren op de voormalig bewoner, 

deze kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

31-12-12 31-12-11

Saldo per 1 januari 26.250 15.620

Mutaties -20.431 -1.785

Saldo 5.819 13.835

Vrijval/Toevoeging 33.416 12.415

Stand	per	31	december 39.235 26.250

6.2 Overige debiteuren

31-12-12 31-12-11

Nog te ontvangen debiteuren 97.817 40.077

Totaal	per	31	december 97.817 40.077

6.3 Overige vorderingen

31-12-12 31-12-11

Diversen 111.054 126.417

Totaal	per	31	december 111.054 126.417

  

7.0 Liquide middelen

Direct	opvraagbaar 31-12-12 31-12-11

Bank Nederlandse Gemeenten/Abn-Amro 2.574.361 3.009.357

Kas 4.029 4.836

Subtotaal 2.578.390 3.014.193

Internetspaarrekening 191 187

Kruisposten 0 -50

Saldo	per	31	december 2.578.581 3.014.330

AWV Eigen Haard heeft een bankkrediet bij de BNG ten bedrage van € 1,5 miljoen. De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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Passiva

8.0 Eigen Vermogen

31-12-12 31-12-11

Algemene bedrijfsreserve 12.543.043 14.500.645

Resultaat 2012 701.664 -1.957.602

Stand	per	31	december 13.244.707 12.543.043

Het saldo van de ongerealiseerde waardestijging onroerende zaken verkocht onder voorwaarden bedraagt € - 84.265.

9.0 Egalisatierekening subsidies

BWS 31-12-12 31-12-11

Stand per 1 januari 27 11

Toevoegingen 0 89

Vrijval ten gunste van de exploitatie -27 -73

Stand	per	31	december 0 27

10.1 Voorzieningen

31-12-12 31-12-11

Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 0 757.832

Totaal	per	31	december 0 757.832

11.0 Schulden op lange termijn

31-12-12 31-12-11

Leningen overheid 680.806 775.602

Leningen kredietinstellingen 47.638.771 41.688.516

Waarborgsommen 3.552 3.552

Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken verkocht 7.766.145 7.539.600

Stand	per	31	december	 56.089.274 50.007.270

11.1 en 11.2 Leningen

Het verloop van deze posten in 2012 is als volgt:

Leningen overheid Leningen krediet-
instellingen

Totaal

Stand per 1 januari 2012

Hoofdsom lening 25.553.610 61.620.528 87.174.138

Cumulatieve aflossing -18.129.303 -18.820.213 -36.949.516

Aflossingsverplichting 2012 -6.648.705 -1.109.922 -7.758.627

775.602 41.690.393 42.465.995

Aflossingsverplichtingen komend jaar

naar overlopende passiva 94.796 3.551.662 3.646.418

Nieuwe leningen 0   9.500.000 9.500.000

Saldo per 31 december 2012

Hoofdsom lening 25.553.610 71.120.528         96.674.138

Cumulatieve aflossing -24.778.008 -19.930.135 -44.710.020

Aflossingsverplichting 2013 -94.796 -3.551.622 -3.646.418

Stand	per	31	december	2012 680.806 47.638.771 								48.319.577

De gemiddelde rentevoet over 2012 bedraagt 4,44 % (2011 4,61%).
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Op basis van de ingezonden meerjarenprognose met daarin opgenomen de voorgenomen nieuwbouwinvesteringen en herstructurerin-

gen heeft het WSW een faciliteringsvolume afgegeven van € 18,9  miljoen. Het vrijgegeven faciliteringsvolume is gebaseerd op de inves-

terings- en herfinancieringprognose voor de jaren 2012-2014. In 2012 heeft AWV Eigen Haard voor € 9,5 miljoen aan leningen aangetrok-

ken. Per 31 december 2012 bedraagt het vrijgegeven faciliteringsvolume € 7,3 miljoen. Het WSW heeft in 2012 het faciliteringsvolume 

met 2,1 miljoen, van 9,4 miljoen naar 7,3 miljoen, bijgesteld aan de hand van recente ontwikkelingen, feiten en omstandigheden (onder 

andere saneringssteun en overheidsmaatregelen).

Nieuwe leningen

In 2012 zijn een drietal nieuwe leningen aangetrokken (€ 9,5 miljoen) voor herfinanciering en financiering van investeringen. 

Rente variërend van 2,81% tot 4,28 % .

AVW Eigen Haard heeft in het verleden twee basisrenteleningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 7,5 miljoen met een contractuele 

eindaflossing in 2035 van € 4,0 miljoen en € 3,5 miljoen in 2040. Bij beide contracten is er sprake van zogenaamde embedded derivaten 

(ingesloten derivaten), dat wil zeggen dat de bank bij tussentijdse vervroegde aflossing op een spreadherzieningsmoment, op verzoek 

van AVW Eigen Haard, de marktwaarde van de lening vaststelt op basis van de door haar afgesloten (embedded) derivaten. Op dat 

moment worden de resterende kasstromen volgens het leningscontract contant gemaakt tegen de marktrente naar het moment van 

vervroegde aflossing. Anders gezegd: het verschil tussen de contractueel afgesproken rente en de huidige marktrente wordt verrekend 

over de resterende periode en als boeterente op het moment van vervroegde aflossing in rekening gebracht.

Aflossingen

De leningen van de overheid worden op basis van annuïteiten afgelost. De leningen van kredietinstellingen en de overige leningen 

worden annuïtair afgelost of zijn fixed leningen. Het aflossingsbestanddeel voor het komende boekjaar bedraagt circa € 3.646.418

(in 2012 € 7.760.504). Een lening van € 2,2 miljoen zal worden afgelost en geherfinancierd. Het aflossingsbestanddeel van € 3.646.418 

wordt verantwoord onder de post kortlopende schulden. De gemiddelde looptijd van de leningen is negen jaar. Binnen een periode van 

vijf jaar vervalt een bedrag van € 18,1 miljoen aan leningen. 

Zekerheden

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.

Waarborgsommen

De waarborgsommen werden geheven op basis van het huurcontract en bedroegen € 22,50 voor een woning en € 11,50 voor een garage.

11.4 Verplichting uit hoofde onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

31-12-12 31-12-11

58 Koopgarantwoningen 7.766.145 7.539.600

Stand	per	31	december	2012 7.766.145 7.539.600
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De bij de levering van de woning ontvangen liquide middelen vertegenwoordigen een terugkoopverplichting die wordt opgenomen als 

(langlopende schuld) onder Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken verkocht. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd 

op basis van terugkoopprijs per balansdatum.

12.0 Schulden op korte termijn

31-12-12 31-12-11

Schulden aan leveranciers 807.940 957.607

Belastingen en premies sociale verzekeringen 590.260 121.885

Aangegane verplichtingen 34.048 35.807

Overige schulden 168.624 202.113

Overlopende passiva 4.707.344 8.881.432

Totaal	per	31	december 6.308.216 10.198.844

12.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-12 31-12-11

Omzetbelasting 546.738 79.959

Belastingen en premies sociale verzekeringen 43.522 41.926

Totaal	per	31	december 590.260 121.885

12.4 Overige schulden

31-12-12 31-12-11

Accountantskosten 10.000 15.094

Vooruit ontvangen huursubsidie 15.219 12.794

Pensioenkosten 39.153 44.402

Diversen 104.252 129.823

Totaal	per	31	december 168.624 202.113

12.5 Overlopende passiva

31-12-12 31-12-11

Niet vervallen rente 883.587 925.989

Niet vervallen aflossing 3.646.418 7.760.504

Vooruit ontvangen huur 82.538 85.730

Servicekosten 2012 10.908 20.501

Nog uit te voeren projecten leefbaarheid 83.893 88.708

Totaal	per	31	december 4.707.344 8.881.432		

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Verplichtingen planmatig onderhoud en nieuwbouw

Voor projecten nieuwbouw en planmatig onderhoud zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 3.069.470.

WSW-deelnemers hebben naar het WSW een obligoverplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk.

Zolang het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, 

wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting.

De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. 

Per 31 december 2012 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 2.000.806 uit hoofde van de door het WSW verstrekte 

borgstellingen.
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2.2	Kengetallen
Boekjaar 2012 2011 2010 2009 2008

Aantal verhuureenheden

Woningen en woongebouwen

In exploitatie   1.517 1.500 1.452 1.455 1509

Garages 82 82 82 80 80

Zorginstellingen 35 35 20 20 20

Overige objecten (winkels, studentenhuisvestingen kantoor) 7 7 7 3 3

Totaal 1.641 1.624 1.561 1.558 1.612

Balans en W&V - rekening (x €. 1.000)

Eigen vermogen 13.245 12.543 14.501 13.214 13.190

Egalisatierekening subsidies 0 0 1 1 3

Huren 8.895 8.351 8.118 7.940 7.785

Vergoedingen 133 109 103 105 108

Resultaat 702 -1.957 1.286 25 556

Financiële continuïteit

Solvabiliteit 17,51 17,06 22,50 22,70 24,34

Liquiditeit 0,56 0,43 0,89 0,21 0,13

Algemeen

Eigen vermogen per verhuureenheid 8.071 7.721 9.307 8.492 8.679

Huurachterstand uitgedrukt in een % van

de huren 0,78 0,70 0,81 0,73 0,79

Toelichting	op	de	Winst-	en	Verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten

1.0.0 Huren

31-12-12 31-12-11

Woningen en woongebouwen 8.868.909 8.316.979

Onroerende zaken niet zijnde woningen 66.818 64.816

Totaal 8.935.727 8.381.795

af: huurderving -40.281 -31.097

Totaal	per	31	december 8.895.446 8.350.698

De huuropbrengsten zijn ten opzichte van 2011 met 6,5%  gestegen. De algemene huurstijging is inclusief verbeteringen en harmonisatie 

van voorgaande jaren.

De stijging van de huuropbrengsten kan als volgt worden verklaard:

2012

Algemene huurstijging (medio) 116.354

Harmonisatie bij mutatie 22.680

Nieuwbouw 404.420

Verbeteringen 10.478

Totaal	 553.932
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1.0.1 Vergoedingen

31-12-12 31-12-11

Levering goederen en diensten 133.321 110.837

Af: huurderving -240 -1.974

Totaal	per	31	december 133.081 108.863

1.0.2 Bijdragen

31-12-12 31-12-11

Vrijval BWS-subsidie 635 1.525

Totaal	per	31	december 635 1.525

1.0.3 Verkoop onroerende zaken

31-12-12 31-12-11

Resultaat verkoop woningen 157.533 319.341

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden -12.298 0

Resultaat	verkopen	2012 145.235 319.341

Het verkoopresultaat 2012 heeft betrekking op de boekwinst van een verkochte woning in complex 303 Duinwijk en de deling in de 

waardevermindering van de aangekochte en verkochte koopgarantwoningen in 2012.

1.0.4 Onderhanden werk

31-12-12 31-12-11

Mutaties onderhanden werk -357.288 88.166

1.0.5 Overige bedrijfsopbrengsten

31-12-12 31-12-11

Adm. beheer (VVE) 8.916 4.224

Diversen 31.248 28.736

Totaal	per	31	december 40.164 32.960

Bedrijfslasten

2.0.0. Afschrijvingen

31-12-12 31-12-11

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 1.707.458 974.437

Onroerende zaken  niet zijnde woningen 3.562 4.307

Overige zaken ten dienste van de exploitatie 100.114 96.208

Totaal	per	31	december 1.811.134 1.074.952

Sinds 2012 schrijft AWV Eigen Haard lineair af op de historische kostprijs van de activa. Volgens de herziene Richtlijn 645 moet de 

zogenaamde componentenmethode worden toegepast. In 2011 werd annuitair afgeschreven.

2.0.1 Overige waardeveranderingen vastgoed portefeuille

31-12-12 31-12-11

Onrendabele top 0 3.735.000

Totaal	per	31	december 0 3.735.000

Het project De Verzetsheld en De Melkfabriek is in 2011 intern en extern gecommuniceerd, de bouwvergunning is onherroepelijk en in 

2012 is gestart worden met de realisatie van 24 huurappartementen en 17 zorgappartementen. De onrendabele top is ten laste van het 

resultaat van 2011 gebracht.
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2.0.2 Erfpacht

31-12-12 31-12-11

Erfpacht, gemeente Velsen 147 159

Totaal	per	31	december 147 159

2.0.3 Salarissen, sociale lasten en pensioen

31-12-12 31-12-11

Salarissen  843.407   917.781

Ziekengelduitkering -6.721 -46.427

Doorbelasting uren Technische dienst -68.600 -33.186

Subtotaal 768.086 838.168

Sociale lasten 136.760 126.698

Pensioenlasten 162.771 160.064

Totaal	per	31	december 1.067.617 1.124.930

2.0.4 Lasten Onderhoud

31-12-12 31-12-11

Reparatieverzoeken

- werkzaamheden door derden 200.653 289.878                

- werkzaamheden door eigen dienst 68.600 33.186

269.253 323.064

Mutatieonderhoud 132.075 178.654

Contractonderhoud 180.272 141.387

Totaal dagelijks onderhoud 581.600                643.105

Planmatig onderhoud t.l.v. exploitatie 1.240.837 1.041.687

Totaal	onderhoud 1.822.437 1.684.792

Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf: Kwaliteit van de woningen.

2.0.5 Leefbaarheid

31-12-12 31-12-11

Leefbaarheid 78.088 101.894

Totaal	per	31	december 																		78.088 101.894

2.0.6 Levering van goederen en diensten

31-12-12 31-12-11

Levering van goederen en diensten 122.545 101.734

Totaal	per	31	december 122.545 101.734

2.0.7 Overige bedrijfslasten

31-12-12 31-12-11

Overige personeelskosten 50.957 140.373

Huisvestingskosten 66.165 60.397

Kosten bestuur en Raad van Commissarissen 33.984 32.328

Algemene kosten                 434.949                        440.336

Vervoerskosten 13.432 8.944

Belastingen 474.520 432.699

Verzekeringen 31.819 28.955

Bijdrage Vogelaarwijken/saneringskosten 70.916 90.903

Totaal	per	31	december 1.176.742 1.234.935
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Op grond van RJ 645.302 dient de corporatie de accountantshonoraria te verantwoorden in de toelichting op de jaarrekening. 

De accountantskosten zijn een onderdeel van de overige bedrijfslasten en worden verantwoord onder de post algemene kosten.

In 2012 zijn de volgende accountantskosten ten laste van het resultaat gebracht: jaarwerk € 40.829 fiscale adviesdiensten 

€ 20.590 en overige niet controlediensten €  8.470.

 

2.0.8 Niet gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden

31-12-12 31-12-11

Waardeveranderingen 2012 -674.120 0

Resultaat	2012 -674.120 0

Bij het waarderen van de woningen die  verkocht zijn onder voorwaarden wordt jaarlijks de mutatie van de actuele waarde (marktwaarde 

op basis van contract) verantwoord onder de post niet gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden.

2.0.9 Waardeveranderingen van verplichtingen verkopen onder voorwaarden

31-12-12 31-12-11

Waardeveranderingen 2012 589.855 0

Resultaat	2012 589.855 0

De waardeverandering van de terugkoopverplichting wordt jaarlijks verantwoord onder de post Waardeveranderingen van verplichtingen 

verkopen onder voorwaarden, rekening houdend met de deling van de waarde-ontwikkeling en het terugontvangen van de korting.

2.10.0 Financiële baten en lasten

Rentelasten

31-12-12 31-12-11

Toegevoegde rente egalisatierekeningen

BWS-subsidie -26 -89

Langlopende schulden:

Rente leningen overheid -298.325 -611.112

Rente leningen kredietinstellingen -1.864.896 -1.492.746

Totale rentelasten langlopende schulden -2.163.247 -2.103.858

Rente liquide middelen -9.072 -7.899

Totale	rentelasten -2.172.319 -2.111.846

Rentebaten

31-12-12 31-12-11

Te vorderen BWS-subsidie 26 89

Geactiveerde rente onroerende zaken in  ontwikkeling 174.740                 267.900

Rente liquide middelen 4.919 24.020

Totaal	rentebaten 179.685 292.009

De geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van de projecten in Oud-IJmuiden, 

Duinwijk en op de locatie van De Verzetsheld en De Melkfabriek.

Renteresultaat

31-12-12 31-12-11

Rentelasten -2.172.319 -2.111.846

Rentebaten 179.685 292.009

Renteresultaat -1.992.634 -1.819.837
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2.11.0 Vennootschapsbelasting

31-12-12 31-12-11

Acute vennootschapsbelasting 0 0

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren 0 19.078

Totaal 																											0 																									19.078

Acute vennootschapsbelasting

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst -en verliesrekening, rekening houdend 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 in het te 

hanteren belastingtarief. Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is 

er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2) VSO 1 is eenzijdig 

in 2008 door de belastingdienst opgezegd. Woningcorporatie AWV Eigen Haard heeft VSO 1 en VSO 2 getekend. 

Woningcorporatie AWV Eigen Haard heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2012 en het 

fiscale resultaat 2012 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, 

kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.

De belastinglast kan als volgt gespecificeerd worden:

2012

Resultaat voor belastingen 701.664

Bij: Afschrijvingen woningen
      Afschrijvingen ten dienste van de exploitatie

1.709.382
10.295

       Vogelaarheffing
       Representatie- en kantinekosten
      Vrijval agio leningen
       Waardeverandering verkoop onder voorwaarden

70.916
1.261

36.043
84.265

1.912.162

2.613.826

Af: Verkoop woningen regulier 130.951

     Verkopen verkoop onder voorwaarden (2 woningen) 24.607

     Inschatting fiscaal verlies De Voorwaarts                  426.073

     Investeringsaftrek PM

581.631

Af: Herbestedingsreserve -26.581

Belastbaar bedrag voor afwaardering
Potentieel verlies afwaardering WOZ tot en met aangifte 
vennootschapsbelasting 2010

2.005.614

-15.059.300

Belastbaar	bedrag	2012 																								 Nihil
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Overige informatie

3.1 Bestuurders en Raad van Commissarissen

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij 

vakantie en presentiegelden), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen). 

Het salaris van de directeur/bestuurder is gebaseerd op een functiewaardering conform de adviezen van de commissie Izeboud.

De heer P.H.M. van Ling is directeurbestuurder en heeft een dienstverband van 32 uur.

De heer Van Ling ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding. De heer S.J. van den Berg, manager Financiën is plaatsvervangend 

directeur en lid van het bestuur. De heer Van den Berg heeft een volledig dienstverband.

Er zijn geen auto’s aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte reiskosten worden aan de hand van het werkelijke aantal kilometers 

gedeclareerd conform de afspraken in de CAO-woondiensten. De pensioenlasten betreffen de werkgeverslasten conform de wettelijke 

regeling.

Functie Totaal	vast	inkomen Pensioenlasten	werkgever Totaal

Voorzitter bestuur 89.448 16.277 105.725

Lid bestuur 84.768 15.279 100.048

De totale vergoeding voor de Raad van Commissarissen bedroeg in 2012 € 21.000.

4.1 Sponsoring

In 2012 heeft AWV Eigen Haard geen sponsoractiviteiten ontplooid.

5.1 Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het positieve jaarresultaat van 2012 ad € 701.664 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

2012 2011

Jaarresultaat t.l.v. algemene reserve 701.664 -1.957.602
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13Accountantsverklaring

De accountantsverklaring is afgegeven.
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