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Dicht bij huis
Waterweg Wonen bleef in 2014 – net als in voorgaande jaren –
dicht bij huis. Wij bleven bij onze kerntaak: het zorgen voor
voldoende betaalbare woningen in een prettige woon- en
leefomgeving voor mensen met een lager inkomen die niet
zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Maar ook
fysiek bleven wij dicht bij huis, in Vlaardingen. In deze stad
voelen wij ons thuis, zijn wij stevig geworteld en doen wij
samen met anderen ons werk voor de Vlaardingse
gemeenschap. ‘Dicht bij huis’ is om die reden de rode draad
die door dit jaarverslag loopt.

huis
Jaarverslag 2014

Duurzaam
Duurzaamheid is één van onze zes ambities. Dit kunnen we
alleen bereiken als we onze verantwoordelijkheid nemen daar
waar het mogelijk is. Binnen onze organisatie zijn wij volop bezig
met duurzaam ondernemen. Deze gedachte vertalen we ook
door in onze externe uitingen.
Dit jaarverslag is een duurzame productie. Zo is het
Jaarverslag 2014 volledig gedrukt op papiersoort Digigroen.
Digigroen is 100% gerecycled uit oud papier. Er zijn dus geen
bomen gekapt om dit jaarverslag te realiseren. Bovendien is bij
het vervaardigen van dit papier 55% minder water en 35%
minder energie verbruikt én is er 28% minder CO2-uitstoot. Het
aantal pagina’s en de oplage van het jaarverslag zijn nadrukkelijk
beperkt tot een minimum. In het druk- en bindproces is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de gestelde normen. De
gebruikte inkten zijn op basis van plantaardige oliën en hierdoor
minder belastend voor het milieu. De drukker heeft het FSC- en
het PEFC-certificaat. Zelfs de vervaardiging van de drukplaten
gebeurt geheel zonder chemische materialen.
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woord vooraf

Woord vooraf
De harde kern van ons werk is en blijft het zorgen voor
voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een
prettige woon- en leefomgeving voor mensen met een lager
inkomen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen
voorzien. Daarvoor hebben wij ons het afgelopen jaar als
organisatie opnieuw ingezet in Vlaardingen. Met het jaarverslag
dat voor u ligt, legt Waterweg Wonen verantwoording af aan de
samenleving over haar activiteiten en bestede middelen én over
haar behaalde prestaties in 2014. Bovendien geven wij u als
klant, belanghouder, collega corporatie, partner, instantie,
medewerker en/of geïnteresseerde graag inzicht in de
maatschappelijke effecten van onze activiteiten binnen
Vlaardingen.

Maatschappelijk Rendementmodel (MR)
Onze maatschappelijke legitimering hebben wij op
overzichtelijke wijze samengebracht in het Maatschappelijk
Rendementmodel (MR-model). Deze vindt u op de achterflap van
dit jaarverslag. In lijn met ons Bedrijfsplan 2012-2015 kunt u voor
de ambities ‘Dichtbij door partnerschap’, ‘Dichtbij door het
Actieplan Wonen’, ‘Dichtbij door goed beheer’ en ‘Dichtbij door
duurzaamheid’ in één oogopslag zien:
• hoeveel middelen (= input) zijn uitgegeven;
• welke maatschappelijke prestaties (= output) daarmee zijn
behaald;
• welke maatschappelijke effecten (= outcome) zich hebben
voorgedaan.

Dicht bij huis
Het jaar 2014 was het derde jaar van de periode waarin ons
Bedrijfsplan 2012–2015 van kracht was. In dit bedrijfsplan met de
titel ‘Wij staan voor Vlaardingen’ staat de boom centraal voor
Waterweg Wonen. Stevig geworteld in de Vlaardingse
samenleving. Waterweg Wonen is – net als voorgaande
jaren – dicht bij huis gebleven in 2014. Niet alleen voor wat
betreft de maatschappelijke opdracht die wij als corporatie
hebben, maar vooral ook als het gaat om Vlaardingen, waar wij
ons thuis voelen. ‘Dicht bij huis’ is dan ook de rode draad die u
door ons jaarverslag leidt.

Maak uw eigen online jaarverslag-op-maat
In het kader van onze duurzaamheidsambitie brengen wij slechts
een beperkte gedrukte oplage van ons jaarverslag uit.
Ons jaarverslag is voor alle geïnteresseerden ook online te
raadplegen op www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2014.
Op deze website kunt u zelf een beknopte editie van ons
jaarverslag samenstellen door alleen die onderwerpen te
selecteren waarin u geïnteresseerd bent. Speciaal voor onze
belanghouders en partners hebben wij al een jaarverslag-opmaat samengesteld. Deze zijn op de website in te zien en kunt u
daar downloaden.

Laat ons weten wat u ervan vindt!
Wij zijn zeer benieuwd wat u van ons Jaarverslag 2014 vindt. Om
die reden nodigen wij u van harte uit om uw mening, oordeel of
suggestie – of dit nu de inhoud of de opmaak betreft – naar ons
te sturen. Dit kan naar info@waterwegwonen.nl. Gewoon doen!
Wij waarderen het zeer.
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Verslag van de
directeur-bestuurder
Algemeen
In het afgelopen jaar stond op landelijk niveau de beeldvorming
over de woningcorporaties opnieuw sterk onder druk met als
‘hoogtepunt’ de verhoren en de rapportage van de
Parlementaire Enquêtecommissie. Het accent in de opdracht
van de commissie lag op het zoeken naar verklaringen voor de
vele grote incidenten in de sector en daarbij een relatie te
leggen met de opzet en werking van het stelsel van corporaties.
‘Ver van huis’ was de titel van de
uiteindelijke rapportage van de
commissie. Logisch gezien lag
het zware accent in het werk van
de commissie op deze grote
incidenten. Ook in de publiciteit
zijn het vooral de zaken die fout
zijn gegaan, die aandacht
hebben gekregen.
Dit alles heeft ertoe geleid dat
een aantal positieve
constateringen van de
commissie in het eindrapport
onderbelicht is gebleven. Zo zegt
de commissie onder andere dat
“het buiten kijf staat dat de
woningcorporaties in de afgelopen jaren essentiële bijdragen
hebben geleverd aan de sociale huisvesting in Nederland” en
“dat woningcorporaties in veel gevallen met grote inzet en
bevlogenheid dagelijks hun maatschappelijke opdracht
uitvoeren.”
In alle bescheidenheid durf ik te stellen dat deze laatste,
positieve citaten van de commissie, op Waterweg Wonen en
Vlaardingen van toepassing zijn. Zowel in 2014 als in de jaren
daarvoor. Wat ons betreft niet ver van huis, maar juist ‘dicht bij
huis’. Dat is – niet toevallig – ook het motto van dit jaarverslag.
Dicht bij huis als het gaat om de kerntaak van woning
corporaties: het zorgen voor voldoende betaalbare woningen in
een prettige woon- en leefomgeving voor mensen met een
lager inkomen die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen
voorzien. En dicht bij huis als het gaat om Vlaardingen, waar
we ons thuis voelen, geworteld zijn en samen met anderen ons
werk doen voor de Vlaardingse gemeenschap.
Het motto van 2013 ‘Scherp aan de Wind’ heeft in 2014 een
verdere vertaling gevonden in de realisatie van de
noodzakelijke formatievermindering, de verlaging van de
bedrijfslasten en opnieuw het verhogen van de huren.
Dit laatste overeenkomstig de door de minister aangegeven
ruimte, waarbij we op aandringen van de Huurdersraad een
beperkte tegemoetkoming hebben kunnen doen voor de
inkomens tot d 34.085. We zien de beschikbaarheid van
voldoende betaalbare woningen ook op de langere termijn als
een belangrijke hoeksteen van ons beleid.

Huurdersraad, bewonerscommissies en participatie
De inbreng van de huurders in het functioneren van Waterweg
Wonen krijgt vooral vorm via de Huurdersraad en de
bewonerscommissies. Ook in het afgelopen jaar heeft
indringend overleg plaatsgevonden met de Huurdersraad over
de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014. Zoals
aangegeven heeft dit geleid tot een tegemoetkoming voor de
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laagste inkomensgroep. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over
het verder uitwerken van onderwerpen als ‘betaalbaarheid’ en
‘doorstroming’. Voor het appartementencomplex dat in
aanbouw is aan de Van Hogendorplaan is een doorstroom
arrangement uitgewerkt in overleg met de Huurdersraad. Met
dit arrangement beogen we senioren die op dit moment nog
woonachtig zijn in onze schaarse eengezinswoningen, te
verleiden om te verhuizen naar deze nieuwe en comfortabele
appartementen. Daarmee worden de eengezinswoningen met
een tuin beschikbaar voor de gezinnen met kinderen.
De Huurdersraad heeft in het afgelopen jaar voor het eerst een
vroegtijdige inbreng kunnen leveren in het opstellen van de
nieuwe prestatieafspraken met de gemeente en collegacorporatie Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Zij
hebben dit met verve gedaan en in ieder geval bereikt dat de
thema’s ‘betaalbaarheid’ en ‘doorstroming’ voor 2015 stevig op
de overlegagenda staan. Ook bij de verdere monitoring en
actualisatie van de Actieplan Wonen-afspraken zullen zij
rechtstreeks betrokken zijn.
Vanuit Waterweg Wonen zijn in het kader van de vernieuwing
van de participatie drie pilots gestart. Ervaringen en resultaten
hiervan zullen in 2015 zichtbaar worden.
Ik wil de bestuursleden van de Huurdersraad en van de
bewonerscommissies en alle huurders die het afgelopen jaar
een actieve bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van
Waterweg Wonen en daarmee aan het woon- en leefklimaat in
Vlaardingen hartelijk danken voor hun inzet. Petje af!

Voortgang Actieplan Wonen (APW) en het strategisch
voorraadbeleid(SVB)
De belangrijkste beleidslijnen van het Actieplan Wonen en het
vernieuwde Strategisch Voorraadbeleid zijn ondanks de
economische en financiële crisis en ondanks de verhuurders
heffing, grotendeels in tact gebleven.
De vernieuwing van Babberspolder-Oost verloopt met het
realiseren van Vlaardings Geluk II voorspoedig. De sloop van
de eerste woningen in Holy-Zuidoost heeft plaatsgevonden en
de bouw van de eerste woningen van de Nieuwe Vogelbuurt is
voorzien voor het tweede kwartaal van 2015. De belangstelling
voor deze betaalbare eengezinskoopwoningen is groot. Samen
met de gemeente zijn de eerste stappen gezet in de plan
ontwikkeling voor (delen van) de Westwijk, in het bijzonder
voor het Centrumgebied en het gebied ten noorden van het
Heempark. Voor de ingrepen in dit gebied zullen ook financiële
middelen van Waterweg Wonen vrijgemaakt moeten worden.
De golf van onderhouds- en renovatieprojecten nadert zijn
afronding en zal nog een beperkte doorloop hebben in 2015 en
2016. Voor Waterweg Wonen gaat het inmiddels om circa
6.000 woningen die ingrijpend zijn vernieuwd. In 2014 zijn
onder andere de projecten Tramonta, Eksterlaan 10-hoog en
Van Beethovensingel succesvol en met grote tevredenheid van
de bewoners afgerond.

Duurzaamheid
Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om tot een verdere
verduurzaming van onze bedrijfsvoering te komen. Een
belangrijke stap daarin is de keuze om een nieuw bedrijfspand
te realiseren dat in alle opzichten aan de actuele duurzaamheids
eisen zal voldoen. De eerste paal voor deze nieuwe bedrijfs
huisvesting (in combinatie met een appartementencomplex) is
eind 2014 geslagen aan de Van Hogendorplaan. Wij verwachten
dat we medio 2016 dit pand kunnen betrekken.

Verslag van de directeur-bestuurder

Ook in onze opdrachtverlening aan onze aannemers en
leveranciers speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol.
Richting onze huurders bieden wij individueel besparingsadvies
aan via onze duurzaamheidscoaches en startten wij het
zonnepanelenproject. In het kader van ons MVO-beleid sloten
wij het Convenant Leerplekken af met de sector.

Organisatieontwikkeling
De nieuwe organisatieopzet van Waterweg Wonen is begin
januari van start gegaan. Hierin is rekening gehouden met een
sterke vermindering van de formatie richting eind 2018 (van
150 in 2011, via 126 eind 2014 naar uiteindelijk 108 formatie
plaatsen). Onze huurders hebben nagenoeg geen last gehad
van deze ‘verbouwing’. De personele vermindering vindt plaats
via een leeftijdsgebonden uitstroom en mobiliteit naar andere
banen, buiten en eventueel binnen de organisatie. Deze
vermindering verloopt volgens plan. Voor de begeleiding van
bovenformatieve medewerkers naar andere banen is een
extern bureau ingeschakeld. De ondernemingsraad heeft in
2014 nauwgezet de feitelijke gang van zaken op dit punt
gevolgd. De organisatie en alle medewerkers verdienen een
pluim voor het feit dat ondanks de ‘verbouwing’ en de forse
vermindering van het aantal medewerkers de dienstverlening
aan onze huurders en woningzoekenden op een goed niveau is
uitgevoerd. Bijzondere waardering ook hier voor de leden van
de ondernemingsraad. Ik ervaar de samenwerking met de
ondernemingsraad ook in deze wat lastige tijd als constructief
en plezierig.

Raad van Commissarissen
Eind 2014 heeft de heer A. Warnaar aan het einde van zijn
zittingsperiode afscheid genomen van de Raad van
Commissarissen. Hij was één van de vanuit de Huurdersraad
voorgedragen commissarissen. De Huurdersraad en ook de
Raad van Commissarissen zelf hebben altijd veel waardering
gehad voor de wijze waarop hij de relatie met de Huurdersraad
onderhield en voor de bijzondere aandacht die hij had binnen
de Raad voor de gevolgen van beleidsvoorstellen voor de
huurders van Waterweg Wonen. Ik dank hem voor de bijdrage
die hij gedurende een lange periode aan het functioneren van
Waterweg Wonen heeft geleverd. Vanzelfsprekend gaat deze
dank ook uit naar de overige leden van de Raad.

Tot slot
Het jaar 2014 was een lastig jaar voor de sector van de
corporaties, vooral vanwege de landelijke ontwikkelingen en
het negatieve beeld dat over de sector is ontstaan. Gelukkig
hebben we de schade voor onze huurders, voor Vlaardingen en
ook voor Waterweg Wonen kunnen beperken en samen met
anderen veel goede dingen kunnen doen. Ik spreek de hoop uit
dat er op landelijk niveau sprake zal zijn van enig herstel van
vertrouwen.
Wij zullen ons in ieder geval blijven inzetten voor het plezierig
wonen en leven in Vlaardingen.
Harrie Bosch,
Directeur-bestuurder

Buizengat
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Verslag van de
Raad van Commissarissen
In dit verslag berichten wij u over het door de Raad van
Commissarissen (RvC) in 2014 gevoerde toezicht.

Algemeen
De RvC vergaderde in 2014 zeven maal in aanwezigheid van de
directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder en de voorzitter
van de RvC spreken elkaar daarnaast regelmatig tussentijds. Ook
vonden overleggen plaats met de Huurdersraad (HR) en de
ondernemingsraad (OR). Tevens hebben verschillende RvC-leden
vergaderingen van de HR bijgewoond, met inbegrip van de
Algemene Ledenvergadering die twee maal per jaar plaatsvindt.
In een afzonderlijke bijeenkomst heeft de RvC de jaarlijkse
zelfevaluatie uitgevoerd. Deze keer zonder externe begeleiding.
Periodiek zal de RvC zich bij deze zelfevaluatie laten bijstaan
door een onafhankelijke derde.

De Raad van Commissarissen. V.l.n.r.: Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA,
De heer drs. H. Schouwenaars, Mevrouw mr. I.M. Haisma,
De heer drs. F. Verschoor (voorzitter), Mevrouw mr. A.C. Spindler

De RvC wordt door de directeur-bestuurder regulier
geïnformeerd door middel van begrotingen, MIS rapportages,
jaarverslagen en specifiek over volkshuisvestelijke
aangelegenheden via het strategisch voorraadbeleid. De RvC
maakt in de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik van de
oordelen van de verschillende toetsende instanties, zoals het
Waarborgingsfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Het verheugt de
RvC dat het CFV heeft aangegeven het licht verscherpte regime
te beëindigen. Het CFV besloot dit omdat Waterweg Wonen
inmiddels voldoet aan de gestelde vermogenseisen als gevolg
van haar ‘scherp aan de wind’-beleid. Het WSW heeft inmiddels
de benodigde borgingsruimte verleend.

Auditcommissie

De RvC hield in 2014 bovendien uitgebreid de governance
structuur tegen het licht. Dit leidde tot de bijstelling van de
diverse formele documenten zoals de statuten, reglementen
voor de RvC, het directiereglement e.d. Deze stukken worden op
de site van Waterweg Wonen gepubliceerd zodra de
goedkeuringsprocedure bij de minister is afgerond. Dit zal naar
verwachting in het eerste kwartaal 2015 gebeuren.

De RvC streeft naar een evenwichtige spreiding onder zijn leden
van de kennis van volkshuisvesting, financiën, bedrijfsvoering,
onroerend goed, projectontwikkeling, juridische zaken, techniek
en beheer, ondernemerschap, zorg en welzijn, veiligheid en
organisatieontwikkeling. De RvC is van mening dat alle relevante
deskundigheden zijn vertegenwoordigd. Voor een beschrijving
van de achtergrond, expertises en zittingstermijnen van de
individuele leden wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Een aantal onderwerpen kreeg in 2014 extra aandacht van de RvC:
• het landelijk beleid (Novelle) en de gevolgen daarvan voor
Waterweg Wonen;
• de verhouding tussen jaarstukken, rapportages aan het CFV
en financiële beleidsstukken;
• de huurronde en het overleg met de Huurdersraad hierover;
• de overname/aankoop van het appartementencomplex
Maasboulevard in de Rivierzone van de gemeente;
• de nieuwbouw van een appartementencomplex voor
Stichting Philadelphia voor de huisvesting van mensen met
een verstandelijke beperking;
• verdergaande kennismaking met het bezit van Waterweg
Wonen (door o.a. een bus tour langs de diverse objecten);
• de prestatieafspraken met de gemeente en Woningstichting
Samenwerking voor 2015-2020.

Goedkeuring operationele en strategische doelstellingen
In de vergaderingen zijn de onderdelen van de planning &
controlcyclus door de directeur-bestuurder ter goedkeuring
voorgelegd. Dit betrof de begroting 2015, de meerjarenbegroting
2015-2024, het jaarverslag, de jaarrekening en het strategisch
voorraadbeleid inclusief het financieel meerjarenperspectief.
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In 2014 waren de heer Schouwenaars en mevrouw Caderius van
Veen lid van de auditcommissie. Deze commissie vergaderde
drie maal en wel over de volgende onderwerpen:
• de begroting en het meerjarenperspectief;
• de opzet en werking van het systeem van interne controle;
• treasury jaarplan;
• risicomanagement;
• automatisering;
• de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de
controle evenals de opzet van de controle. Hierbij was de
accountant aanwezig.

Samenstelling RvC

Aan het eind van 2014 heeft de heer Warnaar afscheid genomen.
Met zijn vertrek na twee zittingstermijnen is de beoogde
verkleining van de RvC van zeven naar vijf leden voltooid. De
RvC is de heer Warnaar dankbaar voor zijn inzet voor Waterweg
Wonen en in het bijzonder voor de wijze waarop hij zijn rol als
commissaris, voorgedragen door de Huurdersraad, invulling
heeft gegeven.

Toepassen governance code
Waterweg Wonen leeft de governance code – de regels van goed
bestuur – van de sector na. Waar van de code wordt afgeweken,
wordt dat in dit verslag vermeld en gemotiveerd.
De heer Bosch heeft een aanstelling als directeur-bestuurder
voor onbepaalde tijd. Daarvoor is gekozen met het oog op de
leeftijd (59 jaar) van de heer Bosch bij zijn indiensttreding. In de
code wordt echter een benoemingstermijn van vier jaar
gehanteerd, met als doel dat de RvC periodiek beoordeelt of de
bestuurder nog steeds de juiste persoon op de juiste plaats is.
De achterliggende gedachte van de code wordt onderschreven.
De RvC beoordeelt om die reden jaarlijks het functioneren van
de directeur-bestuurder.

Verslag van de Raad van Commissarissen

Speeleiland in Babberspolder

Onafhankelijkheid van de RvC-leden en de
directeur-bestuurder
De RvC waakt doorlopend over de onafhankelijkheid van zijn (te
benoemen) leden. Een mogelijke belangenverstrengeling tussen
leden van de RvC en de corporatie moet volgens het Reglement
van de RvC gemeld worden bij de voorzitter van de RvC. Over de
onafhankelijkheid van de directeur-bestuurder zijn volgens de
geldende codes afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst.
Zo is het hem niet toegestaan nevenfuncties te betrekken, anders
dan de bij de indiensttreding gemelde nevenactiviteiten of
activiteiten opgepakt na goedkeuring van de RvC. De RvC is in
2014 in zijn volle omvang onafhankelijk geweest. Over dit jaar
hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake is
geweest van tegengestelde belangen tussen de stichting en de
leden van de RvC of tussen de stichting en het bestuur.

Functioneren directeur-bestuurder
De beoordeling van de directeur-bestuurder heeft
plaatsgevonden op basis van de gemaakte prestatieafspraken
voor 2014. De RvC heeft daarbij ook informatie verkregen van de
ondernemingsraad en de Huurdersraad.

Remuneratierapport
De bestuurdersbeloning bestaat uit een vast inkomen, een
onkostenvergoeding en een auto van de zaak. Er is in 2014 op
toegezien dat alle afspraken ten aanzien van de beloning van de
bestuurder en de vergoedingen van de commissarissen passen
binnen de geldende wet- en regelgeving, inclusief het
overgangsregime van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Onafhankelijkheid accountant
In overeenstemming met de statuten wordt de accountant
benoemd door de RvC. Waterweg Wonen maakt geen gebruik
van deze accountant voor advisering. Het jaar 2014 is het tweede
jaar dat de jaarrekening door BDO wordt gecontroleerd.

Verbindingen Waterweg Wonen
Gedurende het verslagjaar heeft de directeur-bestuurder
gerapporteerd over de verbindingen die Waterweg Wonen kent
met onder meer Maaskoepel, Woonnet Rijnmond en de
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De RvC is op de hoogte van
het belang van deze verbindingen en van de risico’s die daarmee
gepaard gaan.

Tot slot
De RvC ervaart een groot contrast tussen de negatieve
beeldvorming van de volkshuisvestingsector op landelijk niveau
en zijn beeld op het functioneren van Waterweg Wonen in
Vlaardingen. De Raad onderschrijft het motto van Waterweg
Wonen’s jaarverslag ‘Dicht bij huis’. In de ogen van de Raad is
Waterweg Wonen namelijk ook in 2014 dicht bij haar kerntaak
gebleven met haar activiteiten en heeft zij zich volledig ingezet
voor Vlaardingen en haar inwoners. De RvC spreekt hiervoor zijn
waardering uit en dankt zowel de medewerkers, de
Huurdersraad, de ondernemingsraad als het bestuur voor de
geleverde prestaties.

5

jaarverslag 2014

6

Ambitie 1 Dichtbij door partnerschap

Waterweg Wonen
in strategisch

perspectief
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De koers van ons bedrijfsplan 2012–2015 met de titel ‘Wij staan
voor Vlaardingen’ blijft de komende jaren zoveel mogelijk als
uitgangspunt gehandhaafd. Bijeenkomsten met onze partners en
belanghouders onderstrepen dat de ingezette koers op
hoofdlijnen de juiste is en dat bijsturing op slechts enkele punten
wenselijk is. Dit geldt ook voor de hoofdlijnen van het Actieplan
Wonen. Eind 2014 zijn voor de jaren 2015-2020 nieuwe
prestatieafspraken met de gemeente en de collega-corporatie
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen gemaakt. In de
nieuwe prestatieafspraken is in het bijzonder aandacht voor de
kerntaak van de corporaties: het huisvesten van personen die
door hun inkomen of door andere omstandigheden
moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende
huisvesting. Bovendien gaan wij ons extra inspannen om het
‘scheefwonen’ door mensen met een hoog inkomen terug te
brengen.

In onze visie betekent dit specifiek dat wij:
1. voldoende en betaalbare huisvesting willen bieden voor
lagere inkomensgroepen;
2. voldoende toegesneden huisvesting willen bieden voor
speciale kwetsbare groepen;
3. starters op de woningmarkt kansen willen bieden op
betaalbare en goede huisvesting;
4. senioren en mensen die zorg nodig hebben voldoende en
geschikte huisvesting willen bieden;
5. actief willen bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van
overlast;
6. onze lokale verankering willen versterken;
7. een bijdrage willen leveren aan de veiligheid rond onze
woningen;
8. willen bijdragen aan de verduurzaming van onze
woningvoorraad en ons handelen.

Missie

Ambities

‘Wij zorgen – vaak in nauwe samenwerking met bewoners en
andere partners – dat onze klanten prettig wonen in de
Vlaardingse buurten en wijken waar wij bezit hebben. Mensen
met een laag inkomen en/of in een kwetsbare positie op de
woningmarkt staan voor ons voorop. Om onze doelen te
bereiken ontwikkelen en beheren wij in de eerste plaats
woonvastgoed. Daarnaast leveren we allerlei woon- en
maatschappelijke diensten, ontwikkelen en beheren wij
maatschappelijk vastgoed. Dit willen wij op een maatschappelijk
verantwoorde, duurzame wijze vormgeven.’

Onze doelen halen we niet vanzelf. Daar moeten we hard voor
werken. Wij hebben ze vertaald in zes ambities:

Visie

Met deze ambities staat onze interne organisatie voor de nodige
uitdagingen. Goed risicomanagement en een goede
organisatieontwikkeling zorgen voor een stevig fundament
onder deze ambities.

Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten plezierig wonen in een
stad die floreert. Dat is ons hoofddoel. Wij willen ‘staan voor
Vlaardingen’.

1. Wij staan voor partnerschap
2. Wij staan voor het Actieplan Wonen
3. Wij staan voor goed beheer
4. Wij staan voor maatwerk
5. Wij staan voor rendement
6. Wij staan voor duurzaamheid

Scherp aan de wind, periode 2012 - 2018

Wat

Hoe

Hoeveel

Waarvoor
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Handhaven Actieplan Wonen

Minder maatschappelijk
vastgoed

Uitbesteden

Projectkosten

15%

Hogere bewonerstevredenheid

Hogere kwaliteit van
woningen

Ketensamenwerking

Vraaggestuurd onderhoud

Onderhoudskosten 10%
Daadwerkelijk gerealiseerd in 2013 en 2014:

Financieren vervangingsvraagstuk bezit

11%

Verbeteren

Waterweg Wonen in strategisch perspectief

Scherp aan de wind
Waterweg Wonen moet de geformuleerde ambities realiseren
tegen lagere kosten. De komende jaren staan bij Waterweg
Wonen in het teken van vermogensherstel. Dit vermogensherstel
is noodzakelijk om de herstructurering van de Westwijk en de
toekomstige vervangingsvraag mogelijk te kunnen maken.
Ook om de verhuurdersheffing te kunnen betalen – die voor
Waterweg Wonen uiteindelijk neerkomt op een bedrag van
circa d 7 mln. op jaarbasis – is vermogensherstel belangrijk.

Lagere project- en onderhoudskosten
Het bouwen van (betaalbare) koopwoningen blijft belangrijk
voor Vlaardingen, maar deze koopwoningen zullen slechts in
uitzonderingssituaties door Waterweg Wonen zelf worden
ontwikkeld. Daarnaast investeren we minder in maatschappelijk
vastgoed.
Bij nieuwbouw en onderhoud werken wij steeds meer samen
met ontwikkelaars en aannemers in de keten. Door nauwer
samen te werken met partijen in de markt, benutten we elkaars
kennis en kunde beter en komen we tot een beter eindresultaat.
Een voorbeeld daarvan is het resultaatgerichte schilderwerk
waarmee wij in 2014 startten. Naast intensieve samenwerking
in de keten kiezen wij ervoor om onderhoud meer
vraaggestuurd uit te voeren, waarbij we onder voorwaarden de
huurder zelf laten bepalen of en wanneer onderhoud gaat
plaatsvinden. Dit sluit aan bij de wensen van onze huurders
voor een grotere keuzevrijheid. Een concreet voorbeeld
daarvan is het op verzoek van de huurder vervangen van zijn
keuken, badkamer en/of toilet. Door deze aanpassingen in onze
werkwijze willen we de tevredenheid van onze bewoners op
peil houden en gelijktijdig de benodigde besparingen
realiseren.
Daarnaast kijken wij kritisch naar de noodzaak van uit te voeren
onderhoud, zowel het moment waarop het onderhoud
uitgevoerd moet worden als de aard van het onderhoud.

Tenslotte behalen wij voordelen door te kiezen voor
onderhoudsarme materialen.
Voor wat betreft het onderhoud is in 2014 ten opzichte van 2012
een besparing van 11% gerealiseerd.

Lagere bedrijfslasten
De komende jaren brengen wij de omvang van de organisatie en
de bedrijfslasten sterk terug. Door vergaande digitalisering,
afbouw van de formatie en de overgang naar een kleiner en
goedkoper bedrijfspand, verwachten wij dat de formatie en de
bedrijfslasten uiterlijk 2018 met circa 30 procent zullen zijn
teruggebracht. Dit zal geleidelijk plaatsvinden, waarbij het
behoud van het niveau van dienstverlening voor onze huurders
en woningzoekenden voorop staat. Het stimuleren van het
gebruik van het huurdersportaal mijnwaterwegwonen.nl in
combinatie met kanaalsturing via het verminderen van de
fysieke en telefonische openstelling, moet dit mogelijk maken.
In onze dienstverlening houden wij vast aan het principe ‘niet bij
stenen alleen’. Plezierig wonen is tenslotte niet alleen afhankelijk
van een goede woning, maar ook van een fijne buurt, wijk en
stad waarin je woont. In onze aanvullende producten en
diensten blijven wij echter wel dicht bij onze kerntaak ‘wonen’.
Daarbij zijn onze leefbaarheidsactiviteiten belangrijk. Wij richten
ons primair op inspanningen en activiteiten die worden
geïnitieerd vanuit onze bewoners.
Voor wat betreft de bruto bedrijfslasten is in 2014 ten opzichte
van 2012 een besparing van 13% gerealiseerd.

Hogere huurverhoging
Als gevolg van de politieke besluitvorming op landelijk niveau is
het voor Waterweg Wonen nodig de huren extra te verhogen.
Dat wil zeggen, meer dan de inflatie. In 2014 hebben wij deze
stijging voor de lagere inkomens, mede op aandringen van de
Huurdersraad, enigszins kunnen beperken.
Voor wat betreft de extra huurverhoging is in 2014 ten opzichte
van 2012 2,5% aan boven-inflatoire huurinkomsten ontvangen.

Kwalitatief goede (primaire) dienstverlening

Digitalisering

Afbouw
formatie

Kleiner
kantoor

Minder maat
schappelijke
diensten

Bedrijfslasten 30%
Daadwerkelijk gerealiseerd in 2013 en 2014:

financiële positie

13%

Meer doorstroming

Inkomensafhankelijke huurverhogingen

Huuropbrengsten 10%
Daadwerkelijk gerealiseerd in 2013 en 2014:

2,5%

Betalen verhuurdersheffing
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Ambitie 1

Dichtbij door
partnerschap
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Ambitie 1 Dichtbij door partnerschap

Partnerschap (MR) is een noodzakelijke randvoorwaarde om ons hoofddoel – ervoor zorgen dat onze klanten prettig
wonen in een stad die floreert – waar te kunnen maken. Wij kunnen dat namelijk niet alleen bereiken. Verschillende
partners moeten in Vlaardingen eensgezind samenwerken om dit doel te behalen. Als dat nodig is, zullen wij
de benodigde samenwerking organiseren of activeren. Wij versterken de contacten tussen de medewerkers van
Waterweg Wonen en de medewerkers werkzaam bij elk van haar belangrijkste partners, op verschillende niveaus. Wij
versterken daarnaast ook het gezamenlijke netwerk van Waterweg Wonen en haar partners. En tenslotte zetten wij in
op de verbreding en vernieuwing van onze bewonersparticipatie.
Activiteit

Score Realisatie

De belanghouders waarderen de samenwerking met Waterweg Wonen.
Dit zal op kwantitatieve wijze getoetst worden.

+

Circa 20 belanghouders hebben aangegeven overwegend positief te zijn
over de samenwerking met Waterweg Wonen.

In samenwerking met de gemeente en Woningstichting Samenwerking
Vlaardingen zijn de prestatieafspraken aangepast.

+

Op 18 december 2014 zijn de prestatieafspraken 2015-2020 ondertekend
door de gemeente, Woningstichting Samenwerking en Waterweg Wonen.

Evaluatie ervaringen domotica heeft plaatsgevonden.

+

Domotica is geëvalueerd. Besloten is om domotica niet op korte termijn
toe te passen bij andere complexen van Waterweg Wonen.

We leveren het project Stadsleven op.
De planontwikkeling van de nieuwbouw voor cliënten van Stichting
Philadelphia in de Westwijk wordt nader vormgegeven.

+
+

In september 2014 is het project Stadsleven officieel geopend.
Ondertekening van een intentieovereenkomst met Stichting Philadelphia
voor de bouw van 36 appartementen voor ‘beschermd wonen’ in
combinatie met 12 appartementen in de sociale huur heeft
plaatsgevonden.

Bewonersparticipatie scoort een zeven. Met vertegenwoordigingen van
klanten wordt gezocht naar efficiënte en effectieve meetmethodieken.

-

Onderzoek naar een nieuwe methodiek heeft in 2014 nog niet kunnen
plaatsvinden, aangezien de informele participatie nog geen definitieve
vorm gekregen heeft.

We hebben met drie nieuwe participatievormen ervaring opgedaan.
De ervaringen zijn geëvalueerd.

-

Drie pilots zijn benoemd. De pilots zullen in 2015 ingevoerd en
geëvalueerd worden.

Minimaal 90 procent van de artikelen waar Waterweg Wonen in
genoemd wordt, is neutraal of positief van inhoud.

+

94 procent van de berichten is neutraal of positief van inhoud.

Met bewoners en partners evalueren of de doelstelling van keten
samenwerking bij het vervangen van keukens /badkamers/toiletten is
gerealiseerd.

-

De evaluatie is uitgesteld naar 2015, om zo een langere tijdshorizon te
kunnen bestrijken.

+ Gerealiseerd

+/- Deels gerealiseerd

- Niet gerealiseerd

x Vervallen

Bijeenkomsten met belanghouders/partners

Figuur 1.1 Schema van de partners van Waterweg Wonen

Welzijn en
Zorg

Gemeente

Orde en
veiligheid

Onderwijs en
kinderopvang

Waterweg Wonen

Ondernemers

Collega
corporaties

Bewoners
(groepen)

Partner

Partner én belanghouder

Huurdersraad

De vele projecten en activiteiten waarin we met belanghouders/
partners deelnemen, beslaan een breed werkveld: zorg/welzijn,
onderwijs/kinderopvang, orde en veiligheid, en (wijk)
ontwikkeling. Veelvuldig overleg vindt plaats op allerlei niveaus
vanuit onze organisatie. Bij de samenwerking met deze partijen
wordt nadrukkelijk gekeken naar de directe relatie met onze
kerntaken op het gebied van wonen en leefbaarheid. Gezien de
intensivering van ketensamenwerking en het zwaardere accent
op de verduurzaming van onze woningvoorraad, is de positie
van ondernemers – meer specifiek die van toeleveranciers en
aannemers – als samenwerkingspartner in belang toegenomen.

Themabijeenkomst ‘galerijflats’
Hoe toekomstbestendig zijn galerijflats? Hoe kunnen deze
woongebouwen er straks uitzien en wie wil er dan nog wonen?
Die vragen stonden centraal op onze themabijeenkomst op
dinsdag 28 oktober 2014 met zo’n 100 huurders en professionals.
Waterweg Wonen bezit bijna 5.000 galerijwoningen met een lift.
De meeste zijn gebouwd in de periode van 1965 tot 1974. Veel
van deze galerijflats hebben de afgelopen jaren een kwaliteits
verbetering ondergaan. Het overgrote deel van de flats met lift
zal de komende 25 jaar verhuurd blijven als sociale huurwoning.
Wat moet daarvoor gebeuren? In de bijeenkomst kwam naar
voren dat de toekomstige veranderingen in kleine dingen zitten
in de woongebouwen en de directe woonomgeving. Denk aan
het zo plaatsen van een brievenbus dat deze ook vanuit een
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scootmobiel te gebruiken is. Door kleine veranderingen aan de
woningplattegrond, het balkon en de berging kunnen bovendien
de galerijflats een toekomstbestendig woonproduct worden voor
een breed palet aan doelgroepen. Niet alleen voor de senioren
die nu het merendeel van de galerijwoningen van Waterweg
Wonen bewonen, maar ook voor jongeren en gezinnen met
kinderen. De bijeenkomst heeft voor de gerenoveerde galerijflats
van Waterweg Wonen nieuwe perspectieven opgeleverd.
Ter voorbereiding op ons nieuwe bedrijfsplan (2016-2019) zijn
eind 2014 gesprekken gevoerd met circa 20 belanghouders/
partners. Zij gaven aan overwegend positief te zijn over de
samenwerking met Waterweg Wonen. Van een aantal
belanghouders/partners zijn citaten uit deze gesprekken in dit
hoofdstuk opgenomen.

2. Bestaande woningvoorraad
a. 3.900 door Waterweg Wonen te renoveren woningen,
waarvan 1.150 woningen uitgerust zijn voor de huisvesting
van senioren.
b. Benoeming van gebieden waar particuliere
woningverbetering gestimuleerd gaat worden, inclusief
rolverdeling van de partijen en aanpak op hoofdlijnen.
Een nadere uitwerking van deze afspraken vindt u in het
hoofdstuk ‘Ambitie 2: Dichtbij door het Actieplan Wonen’
(pagina 17).

3. Productie nieuwbouwwoningen, inclusief stedelijke
voorzieningen
a. Sloop van circa 1.500 woningen (waarvan 1.350 door
Waterweg Wonen) gecombineerd met de nieuwbouw van
tenminste 1.850 woningen (waarvan circa 850 door Waterweg
Wonen). Generieke afspraken maken over archeologie,
parkeerbeleid, waterberging en fysieke/sociale
woonomgeving.
b. Gezamenlijk oppakken van Citymarketing.
Zie voor een nadere uitwerking van afspraak 3a het volgende
hoofdstuk ‘Ambitie 2: Dichtbij door het Actieplan Wonen’
(pagina 17). Waterweg Wonen droeg in 2014 voor het laatste jaar
financieel bij aan de Stichting Citymarketing.

4. Duurzaamheid en kwaliteit
Themabijeenkomst over de toekomst van de galerijflats

Gemeente Vlaardingen en collega-corporatie
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen
(WSV)
Hans Versluijs, wethouder wonen, buurten en participatie van
gemeente Vlaardingen
‘Ambitie Actieplan Wonen is helder, onder andere ten
aanzien van samenstelling en kwaliteit woningvoorraad.
Zorgdragen voor uitvoering prestatieafspraken. Deze zijn
leidend voor de partijen.’
‘Vernieuwing Westwijk is belangrijk. Totstandkoming
voortvarende aanpak heeft prioriteit.’
Ton van der Steen, directeur-bestuurder Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen
‘Voorraad is aardig op orde bij corporaties. We zijn makkelijk
in staat om huishoudens die gebruik maken van intensieve
begeleiding (zzp3) te huisvesten.’
‘Samenwerken met Waterweg Wonen op het gebied van
wijkbeheer, salarisadministratie etc.’

a. Energieprestatie woningvoorraad 2018, uitgesplitst naar
energielabels.
b. Gebruik van duurzame bouwmaterialen en hergebruik van
sloopmaterialen.
Een nadere uitwerking van beide afspraken vindt u onder
‘Ambitie 6: Dichtbij door duurzaamheid’ (pagina 49).

Prestatieafspraken Actieplan Wonen 2015-2020
Als vervolg op de prestatieafspraken 2010-2014 zijn op
18 december 2014 de prestatieafspraken 2015-2020 ondertekend
door de gemeente Vlaardingen, Woningstichting Samenwerking
en Waterweg Wonen. De beide huurdersraden zaten tijdens het
totstandkomingsproces aan tafel. Met deze nieuwe praktische
afspraken wordt de slagvaardige uitvoering van het Actieplan
Wonen de komende jaren voortgezet.
De nieuwe afspraken zijn een logisch vervolg op de actualisatie
van het Actieplan Wonen (november 2013). De partijen maken
de afspraken binnen de beperkt beschikbare financiële middelen
op sobere en doelmatige wijze. Zij streven naar lagere
bedrijfslasten met zo veel mogelijk behoud van het niveau van
dienstverlening. Goed beheer, efficiënt onderhoud en
leefbaarheid blijven kernpunt, dat laatste bij de corporaties
vooral in de directe omgeving van hun sociale huurwoningen.

Prestatieafspraken Actieplan Wonen 2010–2014
Waterweg Wonen neemt een groot deel in de uitvoering van het
Actieplan Wonen voor haar rekening. Wij voeren de afspraken
uit zoals die met de gemeente en Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen zijn overeengekomen:

1. Doelgroepen
a. Huisvestingsgarantie 7.630 BBSH-huishoudens (waarvan
5.720 door Waterweg Wonen).
b. Herhuisvesting SV-urgenten: introductie wijkgebonden
voorrangsrecht (gemeente) gekoppeld aan
inspanningsverplichting corporaties.
Beide afspraken zijn door Waterweg Wonen nagekomen en/of er
wordt doorlopend door ons in voorzien.

12

Ondertekening van vernieuwde APW prestatieafspraken
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Lokaal convenant voor huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten verlengd
Waterweg Wonen, gemeente Vlaardingen, Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen, huisvestingsbedrijven International
United Group en Homeflex en de uitzendbureaus Stipt, Tradiro,
Kon/Ak en Westflex ondertekenden op 27 augustus 2014 een
vernieuwd convenant over het huisvesten van arbeidsmigranten
in Vlaardingen. Dit is een voortzetting van de afspraken die in
eerdere convenanten zijn vastgelegd. Jaarlijks controleert de
Stichting Normering Flexwonen of de uitvoering volgens de
normen verloopt en inspecteren de woningcorporaties de
woonomgeving.

Welzijn, zorg, onderwijs en kinderopvang
Edwin Wulff, voorzitter Raad van Bestuur, Argos Zorggroep
‘Blijf zorgen voor goede woningen voor mensen met een
laag inkomen.’
‘Zorg voor activiteitenruimten met een ontmoetingsfunctie.’
Alex Brobbel, algemeen directeur, Stichting Wijzer
‘Schoolpleinen dienen toegankelijke speelvoorzieningen voor
de wijk te zijn, probeer daar in te investeren in kader van
leefbaarheid.’
Door het scheiden van Wonen en Zorg, krijgen mensen met een
lichte zorgvraag die voorheen in een instelling zouden verblijven
om daar de zorg te krijgen die ze nodig hebben (intramurale
zorg), voortaan zorg en begeleiding in de eigen woonomgeving.
Dit betekent dat de groep van mensen met een zorg- of
begeleidingsvraag steeds meer en langer een beroep zal doen
op een reguliere (huur)woning. Als gevolg van deze verandering
zijn er in 2014 minder nieuwe aanvragen binnengekomen voor
woonzorgprojecten.

Woonzorgprojecten (MR)
In 2014 zijn de volgende woonzorgprojecten in samenwerking
met partners gerealiseerd of geïnitieerd.

Stadsleven
In september 2014 is het project Stadsleven officieel geopend.
Waterweg Wonen ontwikkelde samen met onderwijs- en
zorginstellingen het multifunctionele gebouw Stadsleven voor
diverse doelgroepen in het centrum van de stad Vlaardingen.
Naast een basisschool voor ’t Palet en ruimten voor
kinderopvang SKV, werden 28 appartementen gerealiseerd die
gehuurd worden door Middin voor mensen met een fysieke of
verstandelijke beperking.

Stichting Philadelphia
De planontwikkeling van de nieuwbouw voor cliënten van
Stichting Philadelphia in de Westwijk heeft geleid tot de
ondertekening van een intentieovereenkomst voor de bouw van
36 appartementen voor ‘beschermd wonen’ in combinatie met
12 appartementen in de sociale huur. De verdere uitwerking van
het plan zal leiden tot de start van de bouw eind 2015 /
begin 2016.
Figuur 1.2 Geclusterde huisvesting, Wonen en Zorg (MR)
Categorie
(in aantallen)

2014
Aantal
woonvormen

2013
Aantal
cliënten

2014
Aantal
cliënten

Gehandicaptenzorg

3

52

24

Geestelijke gezondheidszorg

4

10

10

Maatschappelijke opvang

3

100

100

Groepswonen voor
dementerende ouderen

1

18

18

11

180

152

Totaal

Individuele huisvesting Wonen en Zorg (beschermd- en
begeleid wonen) (MR)
Als gevolg van de landelijke ontwikkelingen zal de vraag naar
woningen voor individueel ‘verzorgd’ en ‘beschermd’ wonen,
naar verwachting toenemen. Bij deze vormen van zorg worden
cliënten thuis behandeld, verzorgd en/of begeleid. Voor deze
aanvragen worden oplossingen gezocht in onze bestaande
woningvoorraad.

Begeleid wonen
In 2014 hebben wij een intentieovereenkomst afgesloten met
Stichting Timon en een samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Vlaardingen en Stichting Elckerlyc voor vormen van
‘begeleid’ wonen.
In 2014 zijn diverse huurovereenkomsten ‘omgeklapt’.
Op verzoek van Stichting Philadelphia, Stichting Pameijer en
Stichting Timon werden zeven huurovereenkomsten overgezet
op naam van de bewoners. Als gevolg van het scheiden van
Wonen en Zorg zien we een toename in het aantal aanvragen
voor ‘begeleid wonen’ en hebben verschillende organisaties
ons verzocht om woningen op naam van de cliënt te verhuren.
Om de zorg aan de betrokken cliënt/huurder te waarborgen en
de veiligheid van omwonenden te garanderen, ontwikkelt
Waterweg Wonen in 2015 nieuw beleid. Voor deze vormen van
‘begeleid wonen’ zullen speciale huurcontracten worden
opgesteld waarbij het verzorgings- en/of het begeleidings
element overheerst. Concreet zullen bewoners in dat geval
alleen een woning kunnen huren als ook zorg wordt
afgenomen.
Figuur 1.3 Individuele huisvesting Wonen en Zorg (MR)
Categorie (in aantallen)

2014

2013

Gehandicaptenzorg

17

15

Geestelijke gezondheidszorg

28

20

Maatschappelijke opvang

14

9

Totaal

59

44

Feestelijke opening van Stadsleven
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Overige bijzondere doelgroepen (MR)
Asielzoekers/ statushouders/ verblijfsgerechtigden: de
taakstelling voor Vlaardingen is in korte tijd meer dan
verdubbeld naar 59 te huisvesten asielzoekers in de eerste helft
van 2015. De achterstand per 1 januari 2015 bedraagt 11. Hoewel
onze interne cijfers wijzen op een afname van verhuringen aan
deze doelgroep, blijkt uit de cijfers van het ministerie dat wij in
Vlaardingen meer woningen aan asielzoekers verhuren dan uit
onze cijfers blijkt. Niet altijd geven huurders aan dat zij tot deze
groep behoren wanneer zij een woning huren via Woonnet
Rijnmond. De gemeente bekijkt in overleg met de corporaties
nieuwe huisvestingmogelijkheden in de stad.
Maatschappelijke opvang: de tijdelijke verhuur van woningen in
toekomstige sloopcomplexen aan uitzendbureaus voor de
huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten nam af, met name
vanwege de feitelijke sloop van een aantal complexen. Aan
maatschappelijke organisaties verhuurden wij bovendien
51 bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen.
Figuur 1.4 Individuele huisvesting overige bijzondere doelgroepen
Categorie (in aantallen)

2014

2013

Asielzoekers/ statushouders/ verblijfsgerechtigden

103

106

Maatschappelijke opvang

160

255

Laatste Kans Project (LKP) en Project ontruimingspreventie (POP)
Totaal

64

69

327

430

Huisautomatisering (domotica)
In 2010 startte de pilot domotica in complex de Wouthof. De
doelstelling van deze pilot was om met behulp van de inzet van
domotica een situatie te realiseren waarin het voor bewoners in
een bestaand complex mogelijk is om zelfstandig, veilig en
comfortabel te wonen. Met of zonder zorg. Op basis van de
ervaringen van deze pilot wilde Waterweg Wonen inzicht krijgen
of domotica op bredere schaal kan worden toegepast in haar
bezit. Waterweg Wonen heeft voor dit zorg- en domoticaproject
in de noodzakelijke ICT- en infrastructuur geïnvesteerd en deze
geplaatst in de Wouthof. Zonnehuisgroep Vlaardingen was
verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag, producten en
diensten. De pilot is in 2014 geëvalueerd. Geconcludeerd is dat
het systeem minder gebruiksvriendelijk blijkt te zijn dan vooraf
was ingeschat en dat de kosten niet opwegen tegen de baten.
Besloten is het bestaande systeem te ontmantelen en conform
het kwaliteitsbeleid te vervangen door een videofoon. Zeker nu
ouderen en andere doelgroepen als gevolg van het scheiden van
Wonen en Zorg langer zelfstandig zullen blijven wonen met zorg,
zal Waterweg Wonen de technologische ontwikkelingen op dit
gebied nauwgezet blijven volgen.

De samenwerking met de Huurdersraad en bewoners
commissies vindt plaats op basis van een samenwerkings
overeenkomst. Deze overeenkomst is aangegaan voor
onbepaalde tijd en gaat verder dan de regels zoals vastgelegd in
de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet 2009).
In gezamenlijk overleg bekijken we jaarlijks welke onderwerpen
in co-makerschap worden opgezet. Samen maken wij opdracht
formuleringen voor werkgroepen en wordt de werkplanning
opgesteld voor de te bespreken beleidsonderwerpen.
De voortgang en planning worden gezamenlijk bekeken en
bijgestuurd.
In 2014 is, al dan niet in werkgroepverband, overleg gevoerd
over onder meer onderstaande beleidsonderwerpen:
• strategisch voorraadbeleid
• begroting 2015 en financieel meerjarenperspectief
• huurprijsbeleid
• participatie en leefbaarheid
• pilot doorstroomarrangement
• duurzaam wonen
• resultaat leefstijlen Hoofdstedenbuurt
• servicekosten / LED lampen
• periodieke keuringen woningvoorraad
• risicoprofielen gezonde veilige woningen
• periodieke keuringen woningen
Nieuw in 2014 was het gezamenlijk overleg met de gemeente,
beide Vlaardingse corporaties en hun huurdersraden. In maart
2014 werd gezamenlijk overlegd hoe we de woonruimte
bemiddeling willen oppakken met het oog op de nieuwe regels
die eraan komen. Dit gebeurde vanwege de nieuwe
huisvestingsverordening die in werking zou gaan treden. Als
gevolg van de nieuwe Huisvestingswet bleek het noodzakelijk
om de nieuwe verordening aan te passen. Om die reden trokken
wij eind 2014 opnieuw gezamenlijk op, zodat wij begin 2015 bij
Maaskoepel en Stadsregio Rotterdam dezelfde zienswijze
konden geven. Uiterlijk 1 juli 2015 zal de nieuwe verordening
operationeel zijn. Vanaf dat moment worden de sociale
huurwoningen via de nieuwe regels verdeeld.
Ieder jaar voeren wij een gesprek met bewonerscommissies en
evalueren wij de samenwerking van het afgelopen jaar. In 2014
voerden wij met 15 bewonerscommissies een evaluatiegesprek.
In dit overleg komen zaken als bereikbaarheid, terugkoppeling,
afhandeling actiepunten en de sfeer in de overleggen aan bod.

Huurdersraad en bewoners(commissies)
Als maatschappelijk ondernemer betrekken wij bewoners en
bewonersorganisaties actief bij het beleid, geven hen
zeggenschap en een rol in de uitvoering ervan.
Jos Sloot, voorzitter Huurdersraad Waterweg Wonen
‘Zet de herstructurering volgens het Actieplan Wonen voort,
maar betaalbaarheid en doorstroming blijven
randvoorwaarden.’
‘Blijf aandacht houden voor de niet zelfredzame groepen en
het op peil houden van de sociale woningvoorraad.’

De Huurdersraad
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De directeur-bestuurder is daarnaast bij alle bewoners
commissies die dit wensten ‘op de koffie’ geweest. De
gesprekken zijn in een prettige sfeer verlopen en over het
algemeen waren onze bewonerscommissies bijzonder tevreden
over de samenwerking met Waterweg Wonen. Aandachtspunten
die uit deze evaluaties kwamen, zijn:
• actiepunten staan soms te lang open (door vijf commissies
aangegeven);
• onduidelijkheden in de communicatie en service-/
stookkostenafrekening bij VvE-complexen (door twee
commissies aangegeven).

Vernieuwde participatie (MR)
In 2014 heeft Waterweg Wonen gewerkt aan het vernieuwen van
de participatie. Drie pilots werden benoemd. De pilots zijn
gepresenteerd aan bewoners, bewonerscommissies en collega’s.

1. Nieuwe Buren
Huurders willen graag weten wie hun nieuwe buren worden. In
de pilot ‘Nieuwe Buren’ krijgen de huurders van de complexen
Madrid- en Londenweg een rol in het proces van de woning
aanbieding. Het gaat daarbij vooral om het persoonlijk
informeren van kandidaat-huurders. Begin 2015 zullen de
bewoners van deze complexen persoonlijk worden uitgenodigd
om aan de pilot deel te nemen.

2. Buurttuinen Tramonta
In de pilot ‘Buurttuinen’ gaan bewoners gedeelten van de grote
binnentuinen in het complex Tramonta zelf ontwerpen en
beheren. De verwachting is dat het samen onderhouden van
groen en het elkaar ontmoeten in de buurttuin een verbindende
werking zullen hebben in de buurt. Door de bewonersvereniging
zijn op een ludieke wijze omwonenden benaderd om aan deze
pilot deel te nemen. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot
aanmeldingen. In 2015 zal bekeken worden of deze pilot alsnog
een kans van slagen heeft.

3. Participatiepilot complex Eksterlaan
Na forse groot onderhoudwerkzaamheden in de Eksterlaan zijn
de vele logeerwoningen in het complex regulier verhuurd. De
leefstijlen van de oudere bewoners en de jonge gezinnen lopen
uiteen. Mede hierdoor is de leefbaarheid hier onder druk komen
te staan. Om die reden willen we in de vorm van een pilot de
bewoners stimuleren met elkaar verantwoordelijkheid te nemen
voor een prettig woon- en leefklimaat. We zijn inmiddels in
gesprek met een grote groep bewoners (waaronder enkele
bestuursleden van de bewonerscommissie) over diverse
beheerzaken, zoals vandalisme en overlast.
In 2014 hebben de wijkmeesters drie dagdelen een training
gehad over wat de vernieuwde participatie betekent voor hun
manier van werken. In plaats van het direct oplossen van de
problemen – zoals de wijkmeesters gewend waren te doen –
wordt de vraag nu vaker teruggelegd bij de bewoner. De
bewoner dient het probleem eerst zelf aan te pakken, eventueel
in samenwerking met de wijkmeester. Het doel is om de
bewoner zelf meer verantwoordelijkheid te geven voor een
prettig woon- en leefklimaat.

Ondernemers
Chris Oerlemans, Voorzitter Industriële Kring Vlaardingen
‘Zet in op coöperatief ondernemerschap. Ga op zoek naar de
wederkerigheid in opdrachtverlening: bij inkopen van
diensten en producten is het van belang om af te vragen: wat
wordt Vlaardingen er beter van.’
‘Mensen prikkelen om MVO-activiteiten te ondernemen vb.
verlenen van huurkorting’

Ketensamenwerking
In april sloten wij een raamovereenkomst met co-makers BAM,
Heembouw en Rendon om de vervanging van keukens,
badkamers en toiletten procesmatig en in ketensamenwerking
vorm te geven. Deze drie partijen zijn geselecteerd in 2013.
Vanwege het vraaggestuurde karakter van het onderhoud,
krijgen de aannemers geen garantie op omzet.
Begin 2014 werkten wij in een aantal workshops het proces in
ketensamenwerking uit. Het resultaat is een proces waaruit zo
veel mogelijk schakels zijn verwijderd. Zo neemt de Woonwinkel
van Waterweg Wonen de opname over, die traditioneel een
co-maker doet. De co-maker rapporteert aan het eind van het
proces over de opgeleverde kwaliteit. Dit werd traditioneel door
de opdrachtgever gedaan. In de prijsvorming zijn afspraken
gemaakt voor de gehele keten, zodat er geen nacalculatie en
prijsbijstelling plaatsvindt.
In 2015 willen we dit proces verder innoveren met andere
werkwijzen en materialen en willen wij de klantwaarde, bepaald
aan de hand van de door ons onder bewoners gehouden
enquêtes, verder verhogen.
In de zomer van 2014 is gestart met resultaatgerichte
samenwerking (RGS) op het gebied van schilderwerk. Deze
samenwerking houdt in dat de co-maker met zijn expertise het
complex inventariseert, een aantal voorstellen doet hoe de gevel
het meest efficiënt kan worden onderhouden en vervolgens
garandeert dat de toekomstige kosten conform dat voorstel
verlopen. De intentie is om een langetermijnsamenwerking aan
te gaan. Daarbij behoudt de opdrachtgever zich overigens het
recht voor per onderhoudsmoment om niet te gunnen. Er wordt
gestuurd op prestatie-eisen en op financieel effect op lange
termijn, waardoor de wijze van opdrachtverlening en controle op
een efficiëntere wijze plaatsvindt.
Afgelopen zomer zijn partijen geselecteerd op basis van hun
ervaring, kwaliteit, financiën en deelname aan het VGOkeurmerk. Hieruit zijn Kloet, De Goede, Smits en Willems als
co-makers geselecteerd. In december werd de raam
overeenkomst ondertekend en zijn de eerste werkzaamheden
gestart.

Communicatie (MR)
Media
In 2014 werd Waterweg Wonen 117 keer genoemd in de pers.
Van deze 117 berichten hadden vijf berichten een negatief
karakter. Dit betekent dat 94% van de berichten neutraal/positief
was, waarmee de doelstelling van 90% is behaald. De negatieve
berichten kwamen met name van de Vlaardingse actiegroep
tegen de huurverhoging, die in de zomerperiode actief was.
Belangrijke persitems in 2014 waren de kerstkaartenactie, de
actiegroep tegen huurverhoging, Stadsleven, De Nieuwe
Vogelbuurt en het collectief particulier opdrachtgeverschap
nieuwbouwproject in de Samuel Esmeijerstraat.
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Ondersteuning evenementen en activiteiten (MR)
Waterweg Wonen ondersteunde in 2014 een aantal grote en
kleine evenementen en initiatieven in de stad om zo bij te dragen
aan Vlaardingse buurten en wijken waar het voor onze huurders
fijn wonen is.
In 2014 heeft Waterweg Wonen bijdragen geleverd aan de
Stichting Citymarketing (d100.000), die daarmee diverse
activiteiten in de stad heeft ondersteund, de Stadsgehoorzaal
d 10.000), en diverse gratis activiteiten voor bewoners in de stad
gedurende het jaar bestaande uit het Uitfestival, Zomerterras,
Vlaardingen Supertalent 2014, Loggerfestival, Kunstijsbaan,
Avondvierdaagse, Jeugdstad en enkele kleinere activiteiten
(totaal d 47.000). In 2015 zal dit nog op kleine schaal
plaatsvinden.

Avondvierdaagse

Zomerterras

Panna toernooi
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Dichtbij door
het Actieplan
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In het Actieplan Wonen (MR) hebben wij een concrete aanpak afgesproken om de woningvoorraad van de stad te
transformeren. Waterweg Wonen neemt haar aandeel in de uitvoering van het Actieplan Wonen voor haar rekening.
Wij voeren de afspraken uit zoals die met de gemeente en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen zijn overeen
gekomen. Eventuele aanpassingen in het uitvoeringsprogramma komen in gezamenlijk overleg tot stand. Met de
uitvoering van het Actieplan Wonen realiseert Waterweg Wonen een toekomstbestendig vastgoedportfolio in het licht
van prijs, kwaliteit, mate van toe- en doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen en energieprestaties.
Activiteit

Score Realisatie

Huisvestingsgarantie BBSH-doelgroep geven, waardoor de
huurwoningvoorraad aan het eind van de APW-periode minimaal 9.820
woningen dient te bedragen en 11.429 per einde 2014.

+

De huurwoningvoorraad bedraagt 11.655 woningen per einde 2014.

Renovatie van 1.656 woningen

+/-

799 woningen zijn in verschillende wijken in Vlaardingen na renovatie
opgeleverd.

Nieuwbouw van 245 woningen

+/-

126 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd:
• Babberspolder-Oost: 29 woonwerkwoningen, 52 appartementen
’Torentje’ en 27 eengezinswoningen
• Centrum: 28 appartementen Stadsleven

+

Slopen van 248 woningen en 2 niet woningen

+/-

Verkopen van 36 woningen bestaand bezit

+ Gerealiseerd

+/- Deels gerealiseerd

- Niet gerealiseerd

In 2014 zijn 31 woningen en 1 bedrijfsruimte verkocht.

x Vervallen

Na een forse daling in voorgaande jaren, hebben de koopprijzen
van woningen zich in 2014 voorzichtig hersteld. Op de sociale
huurmarkt wordt het thema betaalbaarheid steeds belangrijker.
Volgens Aedes is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid,
woningcorporaties en huurders. In het advies van de Bestuurs
commissie Betaalbaarheid staat onder meer dat het de primaire
taak van woningcorporaties is om te zorgen voor voldoende
woningen met een huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens
van d 597. Onder die grens wordt de huurverhoging grotendeels
door huurtoeslag gecompenseerd. De overheid moet via de
huurtoeslag regelen dat deze woningen voor de doelgroep
betaalbaar blijven. Woningcorporaties moeten samen met
gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken over het
lokale aanbod. Lokaal maatwerk is van groot belang, omdat de
situatie per regio of gemeente sterk kan verschillen. In de nieuwe
prestatieafspraken met de gemeente is vastgelegd dat we dit
thema in de tweede helft van 2015 zullen uitdiepen.
Het afgelopen jaar zijn WoON en de Grote Woontest niet
uitgevoerd. Dit zijn de belangrijkste woningonderzoeken die
Waterweg Wonen als basis voor haar beleid gebruikt.
In 2015 zullen de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en de drie
lokale corporaties opnieuw gezamenlijk deelnemen aan het
WoON onderzoek. Ook vindt de Sociale Index in 2015 weer
plaats. Wij horen graag de verschillende meningen van de
buitenwereld over Waterweg Wonen. Dit jaar hebben wij alleen
het onderzoek ‘De Beste Gemeenten’ van de Elsevier tot onze
beschikking. Dit geeft een overwegend negatief oordeel over
verstedelijkte gebieden.

Onderzoek ‘De Beste Gemeenten’ (Elsevier) (MR)
Jaarlijks doet het tijdschrift Elsevier een onderzoek naar ‘de
beste gemeenten’ van Nederland. Vrij veel gewicht werd
gegeven aan ‘rust en ruimte’, waar Vlaardingen net als
Schiedam en Rotterdam slecht op scoort. Vlaardingen nam in
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Het voormalig projectbureau en het Speelhonk (OnFF) in BabberspolderOost zijn gesloopt. Dit geldt ook voor 144 woningen aan de Spechtlaan in
Holy-Zuidoost. 104 woningen aan de Sneeuwbal- en Speenkruidstraat in
Babberspolder-Oost en 42 woningen aan de Spechtlaan in Holy-Zuidoost
zijn overgedragen aan de sloper.

2014 de 306e plaats in (2013: 299) op de ranglijst van
403 gemeenten van Nederland.
Volgens Elsevier heeft onze stad als sterke punten: goede
basisvoorzieningen, goede mogelijkheden om uit te gaan,
cultuur en horeca en bereikbaarheid per openbaar vervoer en
auto. Vlaardingen scoort volgens Elsevier slecht op: overlast,
misdaad, samenstelling van de bevolking en saamhorigheid.
Ook rust en ruimte in de zin van bevolkingsdichtheid,
woonruimte en verkeer in de wijken scoort ‘zeer matig’: weinig
grotere huizen, laag perceel- en woonoppervlak en onvoldoende
parkeergelegenheid.

Actieplan Wonen (APW) (MR)
De woonvisie van Vlaardingen is vastgelegd in het Actieplan
Wonen ‘Woonvisie Vlaardingen 2008-2030’ (2008), de
gebiedsuitwerking daarvan (2010) en de Actualisatie Actieplan
Wonen – de richtinggevende kaders (2013). De gemeente kent
inmiddels een minder rooskleurige financiële situatie dan
destijds bij de totstandkoming van het Actieplan Wonen. Ook zij
ondervindt de gevolgen van de crisis in de woningbouw. Toch
hebben de APW partners ook in 2014 de uitvoering slagvaardig
voortgezet. Zo ontwikkelt Vlaardingen zich tot een steeds
aantrekkelijker woonstad. Door nieuwbouw, sloop en renovatie
ondergaan delen van Vlaardingen een metamorfose. Er komt
meer variatie in het woningaanbod en dat maakt doorstroming
makkelijker. Bovendien wordt de bevolkingsopbouw
evenwichtiger, omdat de woningen steeds beter aansluiten op
de woonwensen en levensfase van alle Vlaardingers. De nieuwe
woningen zijn voor een groot deel eengezinswoningen – waar
vooral starters en gezinnen behoefte aan hebben – en
comfortabele appartementen. De nieuwbouw wordt voor een
belangrijk deel gerealiseerd in herstructureringswijken waar
verouderde flats uit de jaren vijftig en zestig gesloopt worden.
Daarnaast zijn projectontwikkelaars actief op nieuwe
woningbouwlocaties.

Ambitie 2 Dichtbij door het Actieplan Wonen

Gewenst toekomstbestendig portfolio uitgewerkt in
Strategisch Voorraadbeleid (SVB)
In 2013 stelden wij het SVB 2014-2030 vast met als titel
‘Vernieuwing in continuïteit’. In eerste instantie overlegden we
met de stad: stakeholders, partners en andere deskundigen
vanuit de praktijk en wetenschap. In tweede instantie deden wij
dit met de partners van het Actieplan Wonen (gemeente en
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen), de Huurdersraad
(met zijn zorg voor betaalbare huurwoningen, een
gedifferentieerd woningaanbod per wijk en een goede
afstemming van Wonen en Zorg) en de Raad van
Commissarissen. Begin 2014 is het SVB formeel vastgesteld.
Daarmee vormde het de basis voor de gemaakte
prestatieafspraken.
Samen garanderen de twee Vlaardingse corporaties de
huisvesting van minimaal 9.700 huishoudens met een inkomen
tot d 34.678, waarvan naar verwachting 6.100 huishoudens in
aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit is de primaire
doelgroep. (BBSH-huishoudens). De corporaties streven naar
een onderlinge verdeling van het totaal aantal beschikbare
sociale huurwoningen in 2030 van 30% (Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen) en 70% (Waterweg Wonen). Omdat
niet iedere woning door de doelgroep wordt bewoond, zijn
daarvoor naar verwachting 12.000 sociale huurwoningen nodig.
We streven naar continuïteit in de vernieuwing van onze
woningvoorraad in de stad Vlaardingen. Veel van het SVB bleef
hetzelfde. De nieuwe accenten zijn het reduceren van scheef
wonen, extra aandacht voor schaarse gezinswoningen, het
aanpassen van het verkoopbeleid (minder eengezinswoningen
in de verkoop), meer inzetten op de verduurzaming van onze
woningvoorraad en bij de herstructurering meer aandacht voor
de Zuidbuurt (Westwijk).
Eind 2014 actualiseerden wij het beleid. De beleidsinhoudelijke
veranderingen in dit SVB-jaar betreffen met name zaken waarin
geen beleidsruimte is (nieuwe wet- en regelgeving) of zijn
ingegeven door de uitvoering in de praktijk (voortgang
renovaties en sloop-nieuwbouwprocessen, genereren
verkoopopbrengsten).

Renovatie, nieuwbouw en sloop
Figuur 2.1 Overzicht renovaties (uit: prestatieafspraken 2010-2014)*
Renovatieproject
Afspraak
Stand van zaken eind 2013
Eksterlaan 10-hoog

Gereed 2011

Gereed 2014

Eksterlaan 13-hoog

Gereed 2011

Loopt: prognose 2015 gereed

Zwaluwenlaan Even

Gereed 2011

Loopt: prognose 2015 gereed

Van Beethovensingel hoog

Gereed 2012

Gereed 2014

Van Beethovensingel laag

Gereed 2012

Gereed 2014

De Bolder laagbouw

Gereed 2012

Verschoven, mogelijk
naar 2016

Datheenstraat portiek

Gereed 2014

Loopt: prognose 2015 gereed

Ouwenbroekterrein

Gereed 2014

In eerder SVB verschoven
naar 2016

2e Van Leijden Gaelstraat

Gereed 2015

In eerder SVB verschoven
naar 2020

Renovatie Van Beethovensingel

Renovatie
In de APW prestatieafspraken was rekening gehouden met
de oplevering van 1.656 woningen na renovatie in 2014.
De werkelijke cijfers wijken af van de begrote aantallen:
799 woningen zijn gerenoveerd en bij 767 woningen was de
renovatie eind 2014 nog gaande. Een deel van de geplande
renovaties verschoof naar 2015 door diverse oorzaken zoals
asbestproblematiek/ overleg met de VvE (Eksterlaan hoog) en
scheurvorming (Zwaluwenlaan even). Het project De Bolder laag
is vanwege voorrang voor duurzaamheidsingrepen in andere
complexen in de planning naar achteren verschoven. De totale
uitgave voor projecten in 2014 bedroeg d 5,3 mln.

Nieuwbouw en sloop
De nieuwbouw in 2014 verliep voorspoedig, maar enigszins
anders dan voorzien in 2013. 126 woningen zijn opgeleverd
(begroot: 245) en de bouw van 107 nieuwbouwwoningen was
eind 2014 gaande. De sloop van 250 woningen was voorzien.
144 woningen zijn daadwerkelijk gesloopt, net als ons
voormalige projectbureau en het Speelhonk (OnFF) in
Babberspolder. 146 woningen waren eind 2014 overgedragen
aan de sloper, maar waren nog niet geheel gesloopt.
Figuur 2.2 Totaal aantallen renovatie, nieuwbouw en sloop
Proces

Status

Renovatie

Onderhanden per 31-12-14
Opgeleverd in 2014

Nieuwbouw

Onderhanden per 31-12-14
Opgeleverd in 2014

Sloop

Aantal
Aantal
begroot werkelijk
-

767

1.656

799

-

107

245

126

Onderhanden per 31-12-14
Gesloopt in 2014

146
250

146

Extra i.v.m. temporisering APW
Tramonta Westwijk

Gereed 2012

Gereed 2014

Marnixlaan Westwijk

Gereed 2012

Gereed 2014

* Jaarlijks geactualiseerd.
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Voortgang per Actieplan Wonen-gebied
Stedelijke vernieuwing Babberspolder-Oost (BPO)
Gebiedsvisie 2030:
Het Actieplan Wonen is in uitvoering. In Vlaardinger
Ambacht/Babberspolder-Oost worden op grote schaal
woningen gesloopt en nieuw gebouwd voor een brede
doelgroep. De nadruk ligt hierbij op jonge gezinnen. Kinderen
en jongeren groeien straks op in een vertrouwde, veilige
omgeving. De wijk is schoon, heel en veilig en de
leefbaarheid van de wijk wordt samen met bewoners op peil
gehouden (Bron: gebiedsvisie Ambacht).
In de wijk Babberspolder-Oost heeft de sloop van nagenoeg alle
1.400 kleine en kwaliteitsarme woningen plaatsgevonden. Dit
waren voornamelijk portiekwoningen zonder lift. De eenzijdige
opbouw van de wijk maakt plaats voor een variatie aan huur- en
koopwoningen.

Opening modelwoning Vlaardings Geluk II

Het Torentje, 52 huurappartementen:

Bij de opening van de nieuwe modelwoning van Vlaardings
Geluk II noemde wethouder Hans Versluijs het nieuwbouw
project ‘Het vlaggenschip van het Actieplan Wonen’.
Vlaardingen24.nl meldt: ‘Het is een haast onwaarschijnlijk
succesverhaal. Tegen de klippen op ontwikkeld en gebouwd in
de zwartste dagen van de crisis, liep de verkoop van Vlaardings
Geluk gewoon door. Het eerste deel – Vlaardings Geluk I – is
geheel verkocht en ook de verkoop van Vlaardings Geluk II
verloopt weer voorspoedig’.

Deze vrije sector woningen zijn opgeleverd en verhuurd. Daarbij
is voorrang gegeven aan bestaande huurders van Waterweg
Wonen die zo een sociale huurwoning achterlaten.

Figuur 2.3 A
 antallen renovatie, nieuwbouw en sloop in
Babberspolder-Oost

De bouw is in november 2014 gestart en de oplevering is
voorzien rond de zomer van 2016.

Proces

Status

Nieuwbouw

Onderhanden per 31-12-14

Sloop

Onderhanden per 31-12-14

Opgeleverd in 2014
Gesloopt in 2014

Aantal
Aantal
begroot werkelijk
-

107

205

98
104

106

Woon-werkwoningen:
19 woningen aan de Sneeuwbalstraat zijn in mei opgeleverd. De
laatste van de 10 huurwoningen is begin november verhuurd.

Woontoren en bedrijfshuisvesting Waterweg Wonen
(deelplan 10a):

Akte van Herijking:
In oktober is een herijkte gebiedsovereenkomst getekend door
de gemeente en Waterweg Wonen. Deze herijking was nodig
vanwege een kleiner openbaar gebied dan oorspronkelijk
gepland.

2

Nieuwbouw: Vlaardings Geluk II: 107 eengezinswoningen
(deelplan 7&8) zijn in aanbouw. 27 eengezinswoningen (deelplan
7&8), 19 woonwerkwoningen en 52 appartementen (het Torentje)
uit de deelplannen 5a/ 2 en 3) zijn volgens plan opgeleverd.
Sloop: 104 woningen aan de Sneeuwbal- en Speenkruidstraat
zijn in oktober overgedragen aan de sloper (deelplan 6).
Ons voormalige projectbureau en het Speelhonk (OnFF) zijn
gesloopt.

Vlaardings Geluk II ( deelplan 7&8): 134 eengezinswoningen
De bouw van Vlaardings Geluk II is gestart in mei. De stand per
31 december 2014:
• 13 huurwoningen en 14 koopwoningen zijn inmiddels
opgeleverd.
• 103 woningen zijn in verkoop. Daarvan zijn er 76 verkocht,
4 in optie en 23 nog te koop.
• De resterende koopwoningen zullen in maart 2015 in verkoop
gaan.

Vlaardings geluk III (deelplan 6):
Omdat voor de uitvoering van dit deelplan een herziening van
het bestemmingsplan nodig is, zal de start bouw pas in het
eerste kwartaal van 2016 kunnen plaatsvinden.
De woontoren aan het Van Hogendorpkwartier
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Renovatie winkelstrip Noordblok:
Dit plan omvat de vernieuwing van de luifel en nieuwe
bestrating die het Noordblok van winkels zal verbinden met het
Van Hogendorpkwartier. Naar verwachting zal in maart 2015
worden gestart.

Stedelijke vernieuwing Holy-Zuidoost/ De Nieuwe
Vogelbuurt/ Hoofdstedenbuurt
Gebiedsvisie 2030:
Het Actieplan Wonen is tevens in uitvoering in de wijk Holy.
In Holy-Zuidoost zijn woningen gesloopt en gerenoveerd en
nieuwe woningen gebouwd. De bewoners van de wijk Holy
zijn gericht op zichzelf en op de eigen ruimte: op het gezin,
de eigen woning en de directe buren. Men stelt prijs op rust,
stilte en privacy. De bewoners zijn nuchter met een doemaar-gewoon-mentaliteit (Bron: gebiedsvisie Holy).
De visie van de wijk Holy-Zuidoost bestaat uit het renoveren van
circa 1.000 woningen, het slopen van ongeveer 850 woningen –
veelal flats zonder lift – en het realiseren van 430 eengezins
woningen en 100 appartementen voor middeninkomens. Deze
activiteiten moeten plaatsvinden in de periode tot 2020. Vanaf
2004 zijn verschillende renovatieprojecten ontwikkeld en
uitgevoerd. Het grootste deel van de renovatieopgave is
inmiddels gerealiseerd. In 2014 is het eerste project van de
grootschalige sloop- en nieuwbouwactiviteiten in Holy-Zuidoost
van start gegaan. Nieuwe straatnamen zijn vastgesteld. Een deel
van de oude Spechtlaan is gesloopt. Hier zal aan de Putter- en
Winterkoningstraat in 2015 het eerste deel van ‘De Nieuwe
Vogelbuurt’ verrijzen.

Status

Renovatie

Onderhanden per 31-12-14
Opgeleverd in 2014

Sloop

Aantal
Aantal
begroot werkelijk
-

256

389

140

Onderhanden per 31-12-14
Gesloopt in 2014

42
144

Renovatie: de projecten Zwaluwenlaan Even (168 woningen) en
de Eksterlaan 13-hoog (88 woningen) worden afgerond in 2015.
Het project Eksterlaan 10-hoog (140 woningen) is opgeleverd.
Sloop: 144 woningen aan de Spechtlaan (Toekomst Noord) zijn
gesloopt en 42 woningen waren eind 2014 overgedragen aan de
sloper.

Zwaluwenlaan Even (schil):
Vanwege scheurvorming is een onderzoek uitgevoerd naar de
constructieve veiligheid van de consoles van dit woongebouw.
Er bleek geen direct gevaar, maar herstel- en preventieve
behandeling voor een bedrag van d 1,5 mln. blijkt noodzakelijk.
Voor de werkzaamheden in dit complex, zoals het plaatsen van
individuele cv-ketels, is een STEP-subsidie toegekend
(Stimuleringsregeling energieprestatie huursector).
Rijkswaterstaat voert tegelijkertijd geluidsisolerende werkzaam
heden uit aan dit gebouw vanwege de aanleg van de
A4 Delft-Schiedam.

Eksterlaan 13-hoog (VvE-complex):

Figuur 2.4 A
 antallen renovatie en nieuwbouw in Holy-Zuidoost,
De Nieuwe Vogelbuurt en Hoofdstedenbuurt
Proces

Impressie Kindervallei in De Nieuwe Vogelbuurt

144

In 2014 vond asbestsanering plaats en werd dubbelglas
geplaatst. Zodra de VvE de standleidingen van een coating heeft
voorzien, wordt het project in 2015 afgerond met keuken-,
toilet- en badkamervervanging.

Eksterlaan 10-hoog:
Dit project bestond uit het aanbrengen van individuele cv-ketels,
asbestsanering, het plaatsen van dubbelglas en borstwering
isolatie en het vervangen van keukens, badkamers en toiletten.
De woningen hebben nu energielabel A of B.

Spechtlaan:
De sloop van de 144 woningen aan de Spechtlaan (Toekomst
Noord) werd eind 2014 afgerond. Begin oktober werd de huur
opgezegd van een ander blok woningen aan de Spechtlaan.
Omdat leegstand sociaal niet wenselijk is en verhuur voor een
korte periode een lastige opgave, wordt versneld gesloopt. In juli
2015 zal de sloop zijn afgerond.

De Nieuwe Vogelbuurt (deelplan 1):
Het plan aan de nieuwe Putter- en Winterkoningstraat bestaat uit
de bouw van 38 eengezinswoningen, waaronder 19 sociale
huurwoningen. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Het
uitwerkingsplan zal begin 2015 worden afgerond. De verkoop
start op de Woonbeurs in maart 2015.

Kindervallei:

Onthulling bouwbord De Nieuwe Vogelbuurt

In november 2014 zijn de werkzaamheden gestart aan de
Kindervallei. De plannen zijn ontwikkeld samen met
wijkbewoners, schoolkinderen, geïnteresseerden en met de
‘vroege vogels’. De gebruikte methodiek om tot een plan te
komen, heet placemaking. De Stadsregio gaf een subsidie van
rond de d 160.000.
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Stedelijke vernieuwing Westwijk

Samuel Esmeijerstraat, nieuwbouw 20 eengezinswoningen
in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO):

Gebiedsvisie 2030:
In het kader van het Actieplan Wonen staat er tot 2030
bijzonder veel te gebeuren in de Westwijk. Gemeente en
corporaties hebben te maken met een
herstructureringsopgave van formaat. De fysieke aanpak
duurt 20 jaar en in de tussentijd zal er veel aandacht zijn voor
de mensen en de voorzieningen. In 2030 wonen ouderen in
voor senioren geschikte woningen, die voldoen aan hun
mogelijkheden en behoeften. Er wordt ruimte geboden aan
alle verschillende doelgroepen. De Westwijk is een
afspiegeling van de moderne samenleving. Duurzaamheid in
gebouwen en infrastructuur is belangrijk. (Bron: gebiedsvisie
West)

De vereniging voor het CPO is opgericht. De overeenkomst die
met deze vereniging gesloten is, kent de voorwaarden dat eind
december 2014 minimaal 10 en voor start bouw in
september 2015 minimaal 14 deelnameovereenkomsten
gesloten moeten zijn. Inmiddels zijn 10 overeenkomsten
getekend. Om aan kandidaat-kopers uit te leggen wat CPO
inhoudt, is een filmpje gemaakt en hebben wij een artikel in het
bewonersblad Watermerk gewijd aan CPO. Ook is een Facebook
account aangemaakt om het project onder de aandacht te
brengen van mogelijke kopers.

Herstructurering Westwijk (stedenbouwkundig kader en set
basisafspraken)
De Westwijk is een van de speerpuntwijken benoemd in het
Actieplan Wonen 2030. De wijk telt 6.000 woningen waarvan
3.000 bewoond door huurders van Waterweg Wonen. Ingrepen
ter bevordering van de kwaliteit van de wijk zijn direct van
invloed op de woonsituatie van onze huurders. Het is dan ook de
wens van zowel de gemeente als van Waterweg Wonen om bij
de keuze van kwaliteitsimpulsen gezamenlijk op te trekken. De
gemeente heeft een marktconsultatie gehouden. Daarbij werd
externe partijen vanuit de zorg, sport, welzijn, bouw, ontwerp en
ontwikkeling een reactie gevraagd op zijn visievorming. In 2015
zal een gekozen scenario worden uitgewerkt.
De eerste stappen zijn gezet in de planontwikkeling voor (delen
van) de Westwijk, in het bijzonder voor het Centrumgebied en
het gebied ten noorden van het Heempark (Valkenhof, Floris de
Vijfdelaan en omgeving). Voor de ingrepen in dit gebied zullen
ook financiële middelen van Waterweg Wonen vrijgemaakt
moeten worden. Wij verwachten de APW-ambitie voor 2018 te
kunnen realiseren. Die stelt dat de Valkenhof-hoog is gesloopt,
nieuwbouw loopt of aanstaande is, de herhuisvesting van de
Valkenhof-laag loopt en de herhuisvesting van de Floris de
Vijfdelaan wordt voorbereid.

Renovatie

Status

Aantal
Aantal
begroot werkelijk

Onderhanden per 31-12-14
Opgeleverd in 2014

Gebiedsvisie 2030:
In het Actieplan Wonen worden op de ambities voor het
centrum hoog ingezet. Maar niet zonder reden: het centrum
is immers de motor van de stad: dé plek waar alle
Vlaardingers zich thuis moeten voelen en waar mensen van
buitenaf hun vertier kunnen vinden. Het Centrumgebied is
het visitekaartje van Vlaardingen. In het Centrumgebied
zullen nieuwe bevolkingsgroepen komen wonen, die
extravert en ondernemingsgezind zijn.
(Bron: gebiedsvisie Centrum).
De aard van het bezit van Waterweg Wonen en het karakter van
het centrum vragen eerder om klein- dan grootschalige fysieke
ingrepen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het gaan om
onderhoud, (schil)renovatie of sloop-nieuwbouw. Vanuit de visie
van het Actieplan Wonen worden strategieën voor verschillende
complexen ontwikkeld.
Figuur 2.6 A
 antallen renovatie en nieuwbouw in Centrum
Proces
Renovatie

Status
Opgeleverd in 2014

Nieuwbouw

511
994

483

273

176

40

28

Onderhanden per 31-12-14

Renovatie: de renovaties van de Van Beethovensingel hoog en
laag zijn volgens planning opgeleverd in 2014. De
renovatiewerkzaamheden aan De Bolder laagbouw zijn
uitgesteld.

Renovatie: de 348 woningen van Tramonta zijn volgens schema
in 2014 opgeleverd, net als de 135 woningen aan de Marnixlaan.
De kleine kwaliteitsingreep in de Datheenstraat wordt in 2015
opgeleverd.

Tramonta:
Dit project betreft onder andere het vervangen van
groepenkasten en van kozijnen, de bekleding van standleidingen
en het plaatsen van cv-installaties. Bij het vervangen van de
kozijnen bleek de spouw deels bekleed met asbest.

Marnixlaan (brandveiligheid):
Het complex Marnixlaan uit 1958 voldeed niet aan de eisen van
het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid.
Vanwege de hoogte van het gebouw en de doelgroep senioren is
besloten aan te sluiten bij deze eisen.
Impressie nieuwbouw Samuel Esmeijerstraat in CPO
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Aantal
Aantal
begroot werkelijk

Onderhanden per 31-12-14

Opgeleverd in 2014

Figuur 2.5 A
 antallen renovatie in de Westwijk
Proces

Stedelijke vernieuwing Centrumgebied

Ambitie 2 Dichtbij door het Actieplan Wonen

Nieuwbouw: Stadsleven, waaronder 28 appartementen, is in
2014 opgeleverd. Stadsherstel: 12 appartementen in
ontwikkeling.

Van Beethovensingel:
De keuze is gemaakt om deze 176 woningen uit 1955 nog 25 jaar
te verhuren. Daarom is bijzondere aandacht gegeven aan de
esthetiek van de gebouwen. De brandwerendheid van de
woningen is op het niveau van het bouwbesluit gebracht.

De Bolder laagbouw:
Dit project is voorlopig uitgesteld tot 2016. De interne capaciteit
van medewerkers zetten wij nu met voorrang in om individuele
ketels aan te brengen in de Hoofdstedenbuurt en in de
Zwaluwenlaan Even. Dit komt tegemoet aan onze wensen op het
gebied van verduurzaming en is bovendien aantrekkelijk te
realiseren door de verkregen STEP-subsidie.

Stadsleven:
Dit multifunctionele gebouw in het Centrum van Vlaardingen is
opgeleverd (zie ambitie 1).

Leski pand:
Voor de 12 appartementen van het Leski-gebouw (Stadsherstel)
maakt de ontwikkelaar plannen.

Maasboulevard:
Eind 2014 kochten wij het complex Maasboulevard aan van de
gemeente Vlaardingen. 49 van de 50 appartementen en 37 van
39 garages zijn nu in het bezit van Waterweg Wonen.
De appartementen zijn sociaal verhuurd.

Herontwikkelingslocaties
In het Actieplan Wonen en de prestatieafspraken is de intentie
uitgesproken om in de Vettenoordse Polder (VOP) het instrument
kluswoningen in te zetten. Het idee bestond om de beneden- en
bovenwoningen aan de Pieter Karel Drossaartstraat,
Stationsstraat en Prins Hendrikstraat als kluswoningen te
verkopen onder de verplichting deze samen te voegen. Vanwege
de maaivelddalingen is afgezien van verkoop. Een pilotsamenvoeging leverde een eengezinswoning op in de vrijehuursector, die voldoet zowel qua kwaliteit als huurprijs. De
samenvoeging is echter technisch te ingewikkeld gebleken voor
een kluswoningproject om het door particulieren zelf uit te
voeren. We blijven daarom de beneden- en bovenwoningen
gescheiden verhuren.

Pieter Karel Drossaartstraat 221-239 (PKD):
De benedenwoningen kunnen niet meer verhuurd worden
vanwege vochtproblemen die het gevolg zijn van de
bodemdaling. De souterrains liggen te dicht op het grondwater,
waardoor vloeren en wanden vochtig worden. Omdat de
eigenaar van de naastgelegen panden geïnteresseerd bleek in
gezamenlijke sloop/nieuwbouw, zijn plannen ontwikkeld voor
een grotere bouwlocatie, waar een aantal eengezinswoningen
kan worden gerealiseerd. Begin 2015 benaderen we bewoners
om hen uit te verhuizen.

Verkopen (MR)
Het jaar 2014 kende – met uitzondering van een kleine opleving
in het laatste kwartaal – een minder wisselend verloop dan in
2013. Wij verkochten twee appartementen meer dan begroot.
Net als in 2013 waren er voldoende huurwoningen beschikbaar
om te verkopen, ondanks dat we complexen tijdelijk uit de
verkoop hebben gehaald vanwege onderhoudswerkzaamheden
(Robert Schumanring en Burgemeester Van Walsumlaan).

Mid-2014 zijn de vrijgekomen woningen uit de in 2011/2012
gerealiseerde nieuwbouwprojecten in de Babberspolder
opnieuw in de verkoop gebracht. Bij alle verkopen is veel
aandacht aan de uitstraling van de woning besteed onder andere
door nette wand- en plafondafwerking. Het realiseren van enkele
modelwoningen en de inzet van social media leverden het
gewenste verkoopeffect op.

Eengezinswoningen
In 2013 is besloten om onze huureengezinswoningen niet langer
te verkopen. De enige uitzondering hierop zijn ons verspreid
liggend bezit en de woningen die gelegen zijn in complexen of
straten waar al veel is verkocht. De vraag naar eengezins
woningen in de sociale verhuur is dusdanig groot, dat is
besloten deze woningen grotendeels in ons huurwoningen
bestand te behouden. Voor 2014 verwachtten we negen uit
koopgarant teruggekochte eengezinswoningen opnieuw in de
verkoop te kunnen brengen. In de praktijk hebben we op één
woning na alle vrijgekomen eengezinswoningen opnieuw in de
verhuur gebracht. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de verkoop van
eengezinswoningen achterblijft op de begroting.

Koopgarant
Per 1 januari 2014 zijn we gestopt met de verkoop van woningen
in koopgarant. In januari heeft in deze koopvorm uiteindelijk nog
de levering van één eengezinswoning uit een verkoop van 2013
plaatsgevonden.

Bedrijfspand en parkeerplaatsen
In januari heeft de verkoop van de supermarkt Bas van der
Heijden aan de Gedempte Biersloot plaatsgevonden. Daarnaast
zijn in 2014 14 parkeerplaatsen verkocht.
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Doelgroep verkochte woningen
Van de 31 verkochte woningen zijn drie lege woningen aan
huurders en één aan een zittende huurder verkocht. Op de
verkochte woning in koopgarant na, bedraagt de koopsom
minimaal 90% van de onderhandse vrije verkoopwaarde. In 68%
van de gevallen zijn de woningen verkocht aan koopstarters en in
32% aan doorstromers.
In 2014 hebben acht terugkopen plaatsgevonden. Een aantal
eigenaren overwoog terugverkoop, maar schrok terug voor de
verrekening van de restschuld door de waardedaling.
Figuur 2.7 A
 antallen verkoop en terugkoop
Type woningen

Soort

Begroot

Werkelijk

Verschil

Verkoop

de midden en hoge inkomens. Onderdeel van het arrangement
kunnen zijn een huurgewenningsbijdrage, het tijdelijk afzien van
de reguliere huurverhoging, het voorkomen van dubbele huur
en de inzet van een doorstroomcoach.
In Vlaardings verband werken we met de gemeente,
Woningstichting Samenwerking en de beide Huurdersraden
samen aan een regeling om verhuizingen uit grote woningen te
bevorderen.
Waterweg Wonen hanteert al enkele jaren het beleid om de 10%
vrije beleidsruimte voor instroom van huishoudens met een
inkomen van meer dan d 34.678 maximaal te benutten. Daarbij
maximeren we in beginsel op een inkomensgrens van d 39.000.
45 huishoudens stroomden op deze wijze in, 4,8% van het totaal
aantal verhuringen (exclusief de uitzendbureaus).

Appartementen

Vrije verkoop

27

29

+2

Verantwoording stichtingskosten nieuwbouw (MR)

Eengezinswoningen

Koopgarant

0

1

+1

Vrije verkoop

9

1

-8

Vrije verkoop

0

1

+1

36

32

-4

-4

In 2014 zijn 13 sociale huurwoningen opgeleverd in Vlaardings
Geluk. De stichtingskosten per woning zijn d 252.717 (gronddeel
d 65.615). In het centrum is het complex Stadsleven opgeleverd
met 28 woningen en 2 kantoren. De stichtingskosten daarvan zijn
d 163.352. In dit complex zijn ook een school (stichtingskosten
d 3.783.048) en een kinderdagverblijf (stichtingskosten
d 1.970.933) gesitueerd. Daarnaast hebben wij 49 woningen aan
de Maasboulevard gekocht voor een bedrag van d 3,6 mln.,
alsmede 37 garageboxen voor d 0,5 mln.

Bedrijfsruimten
Totaal
Terugkoop
Appartementen

Vanuit koopgarant

9

5

Eengezinswoningen

Vanuit koopgarant

3

3

0

12

8

-4

Totaal

Verwachting
Verder herstel van de woningmarkt lijkt door te zetten. Volgens
de cijfers van het NVM was het aantal verkopen in het vierde
kwartaal 2014 op landelijk niveau vergelijkbaar met de periode
vlak voor de crisis. Of de ingezette verbetering op de woning
markt doorzet in 2015 hangt van veel niet beïnvloedbare
economische factoren af. In 2015 zullen wij afhankelijk van het
type woning inzetten op een scherpe prijsstelling. Daarnaast
beogen wij met het aanbieden van verbouwde woningen
(hoogwaardige keuken- badkamer- toiletverbouwing)
doorstromers van oudere leeftijd te interesseren die hun eigen
woning hebben verkocht. Per woningtype en afhankelijk van de
reacties in de markt zullen wij de benodigde verkoop
instrumenten inzetten. In 2015 verwachten wij minimaal
27 appartementen en zes bedrijfsruimten te verkopen.

Waterweg Wonen VvE-beheer
In 2014 heeft Waterweg Wonen de wens uitgesproken als
VvE-beheerder te willen gaan opereren. Rond de zomer werd
duidelijk dat van rijkswege geen bezwaar bestond tegen het
insourcen van het VvE-beheer in complexen waarin een corporatie
huurwoningen bezit. Vanaf dat moment is hard gewerkt om de
betreffende VvE’s een goede, marktconforme aanbieding te doen.
Intern, is de administratieve organisatie, het vastgoedbeheer en
de personele invulling opgezet, zodat Waterweg Wonen VvEbeheer per 1 januari 2015 van start kan gaan.
Van de 50 (deels slapende) VvE’s waar Waterweg Wonen een
positie heeft als eigenaar, zullen wij in 23 VvE’s als beheerder
gaan fungeren.

Middeninkomens voorzien van vrije sectorwoningen
In overleg met de Huurdersraad is in 2014 gewerkt aan een
doorstroomarrangement voor het tweede ‘Torentje’ in de
Babberspolder-Oost/ Van Hogendorpkwartier. Het doel is om op
een efficiënte manier zo veel mogelijk verhuisbewegingen vanuit
onze huureengezinswoningen en -maisonnettes met tuin naar
appartementen te realiseren. Daarbij is bijzondere aandacht voor
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In 2014 zijn 52 geliberaliseerde torenwoningen in het
Van Hogendorpkwartier opgeleverd. De stichtingskosten
bedroegen d 165.540, waarvan d 16.692 grond.
Tien geliberaliseerde woon-werkwoningen in de BabberspolderOost zijn opgeleverd met stichtingskosten van d 208.000
(inclusief d 31.500 grond).

Onrendabele investeringen
Het strategisch voorraadbeleid van Waterweg Wonen bevat een
groot aantal investeringen. Een deel daarvan is onrendabel.
Waterweg Wonen kiest ervoor om in bepaalde projecten
onrendabel te investeren, zodat woningen enerzijds betaalbaar
en bereikbaar worden gehouden en anderzijds toch aan de
kwaliteitseisen van Waterweg Wonen voldoen.
In 2014 bestonden de onrendabele investeringen voor d 3,0 mln.
uit afboekingen op voorgenomen projecten. De onrendabele
investeringen uit eerdere jaren zijn d 165.000 minder onrendabel
dan voorzien in 2013. In het resultaat van 2014 is d 2,8 mln. aan
onrendabele investeringen verwerkt.

Woningvoorraad
Aanpassen van voorraad naar prijsklassen
Op 31 december 2014 had Waterweg Wonen 11.655 woningen in
eigendom. Het bezit is opgedeeld in de prijscategorieën:
goedkoop, betaalbaar, duur en duur boven de huurtoeslaggrens.
Het goedkope bezit heeft een subsidiabele huurprijs tot d 389,05.
Dit bedrag komt overeen met de kwaliteitskortingsgrens uit de
Wet op de Huurtoeslag (WHt). De hoogste aftoppingsgrens uit de
WHt bedraagt d 596,75 en is de grens tussen de segmenten
betaalbaar en duur. Woningen met een huur boven de
huurtoeslaggrens behoren tot het dure segment en hebben een
huurprijs vanaf d 699,48.
De huurtoeslaggrens steeg 2,7% en de overige grenzen 3,9%.
Voor de meeste huurders lag de huurverhoging in juli
daarboven. Woningen met een huurprijs net onder een grens
zijn door een huurverhoging van 4,5% of 6,5% naar een

Ambitie 2 Dichtbij door het Actieplan Wonen

volgende categorie doorgeschoven. Woningen met een huurprijs
net onder een grens zijn door de huurverhoging van 4,5% of
6,5% naar een volgende categorie doorgeschoven. Woningen
met een huurprijs net boven een grens zijn door de
huurverhoging van 3,5% naar een lagere categorie afgedaald.

zittende huurders. Conform afspraken met de Huurdersraad
wordt bij mutatie aan de nieuwe huurders wel een bijdrage
gevraagd voor de aangebrachte kwaliteitsinvesteringen. Voor de
nieuwe huurders heeft ook een effect de hogere streefhuur die
nodig is om de verhuurdersheffing te kunnen betalen.

Ook door kwaliteitsinvesteringen veranderden categorieën: voor
het onder meer op Epa-label A of B brengen van de Eksterlaan
10-hoog en de bijbehorende netto huurverhoging van d 37
stegen 27 woningen naar de categorie duur en twee woningen
naar de categorie duur boven de huurtoeslaggrens. De netto
woonlasten stegen echter niet.
De verschuiving van categorieën door harmonisatie is het
gevolg van jarenlange renovaties zonder huurverhoging voor

De afname van de categorie goedkoop in de laatste vijf jaren
werd voor de helft veroorzaakt door sloop: 1.154 woningen zijn
gesloopt in de jaren 2010-2014. De categorie betaalbaar nam in
deze periode toe met ongeveer 500 woningen, mede als gevolg
van kwaliteitsinvesteringen. De categorieën duur en duur boven
de huurtoeslaggrens namen ook toe. In figuur 2.8 ziet u in welke
klassen de in de recente jaren toegevoegde nieuwbouw
woningen vallen.

Figuur 2.8 Huurprijzen
Goedkoop
<= d 389,05

Betaalbaar
> d 389,05,
<= d 556,82

Duur
> d 556,82
<= d 596,75

Duur
> WHt

Totaal

Per 31-12-09

4.395

7.694

472

195

12.756

Per 31-12-10

3.898

7.977

548

200

12.623

Per 31-12-11

3.390

8.011

592

215

12.208

Per 31-12-12

2.830

8.092

744

222

11.888

Per 31-12-13

2.406

8.179

967

264

11.816

1

1

251

253

Huur per maand per 31-12-2014

Waarvan niet DAEB
Nieuwbouwa)

27

Aankoop Maasboulevardc)

7

Verkopen
Sloopf)

Splitsing en samenvoeging

28
62

75

16

26

49

3

2

5

-2

-12

-7

-288

-2

Terugkoop koopgarantd)
e)

1
13

Aankoop nieuwbouwb)

-2

-7

-28
-290

2

Als gevolg van huurverhoging 3,5%, ophoging grenzen 3,9%
Verschuiving betaalbaar -> goedkoop

41

Verschuiving duur -> betaalbaar

-41
43

-43

Als gevolg van huurverhoging en eventueel kwaliteitsinvestering bij
zittende huurders
Verschuiving goedkoop -> betaalbaar

-45

Verschuiving betaalbaar -> duur

45
-106

Verschuiving duur -> duur boven de huurtoeslaggrens

106
-35

35

Als gevolg van harmonisatie bij nieuwe huurders
Verschuiving goedkoop -> betaalbaar
Verschuiving goedkoop -> duur

-130

130

-10

Verschuiving betaalbaar -> duur)

10
-117

Verschuiving betaalbaar -> duur boven de huurtoeslaggrens

-3

Verschuiving duur -> duur boven de huurtoeslaggrens

Waarvan niet DAEB
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3
-5

Negatieve harmonisatie na verhuizing scheefwoners
Per 31-12-14

117

1.977

5

1

13

-14

8.163

1.167

348

11.655

326

328

2

Nieuwbouw: 28 appartementen Stadsleven (en 4 bedrijfsruimten)
Aankoop nieuwbouw: Van Hogendorpkwartier: 52 appartementen, Vlaardings Geluk II 13 eengezinswoningen, 10 woon-werkwoningen.
Aankoop Maasboulevard: 49 appartementen (en 37 garages)
Terugkoop koopgarant: 8 woningen zijn terug aangekocht waarvan 3 in het jaar weer zijn verkocht.
Verkopen: in totaal is 1 woning verkocht aan een zittende huurder en 30 woningen aan overige natuurlijke personen. 3 van deze woningen waren niet per 1-1-2014 in het bezit
van Waterweg Wonen maar zijn gedurende het jaar terug aangekocht (voormalige koopgarant woningen).
Sloop: in Babberspolder-Oost werden 104 portiekwoningen aan de Speenkruidstraat uit de exploitatie gehaald en overgedragen aan de sloper. In Holy-Zuidoost zijn 144
appartementen aan de Spechtlaan gesloopt en 42 woningen overgedragen aan de sloper.
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Figuur 2.9 O
 verige verhuureenheden

Figuur 2.11 Kwaliteitsklasse
2014

2013

Winkels en overige bedrijfsruimten

126

104

Garages

588

551

Parkeerplaatsen

291

291

78

73

4

7

10

10

Bergingen
Maatschappelijk vastgoed
Woonwagens en standplaatsen
Overigen (zendmasten)
Totaal

4

4

1.101

1.040

Winkels en overige bedrijfsruimten: toename door de oplevering
van Stadsleven (4) en overboeking vanuit het maatschappelijk
vastgoed door opzeggen van de huur door maatschappelijke
instellingen (3) en door administratieve correcties (15).
Garages: de aankoop van de Maasboulevard.
Niet opgenomen in dit staatje zijn de inmiddels 380 scootmobiel
plaatsen. De huurders betalen hiervoor geen huur, maar wel een
bijdrage voor de energiekosten.

Kwaliteit van de woningvoorraad
Waterweg Wonen heeft de ambitie om haar voorraad woningen
aanzienlijk aan te passen. Wij streven naar minder kwaliteits
arme en goedkope woningen (minimum klasse), meer
eengezinswoningen, meer woningen voor senioren en voor
mensen met een fysieke beperking (sterrenwoningen).

Bedrijfsplan
Aantal
eind % eind
Aantal % eind
2014
2014 eind 2013
2013

Aantal
eind
2014

% eind
2014

Minimumklasse

1.551

13,3

1.614

14,1

2.938

24,9

Standaard
klasse

7.128

61,2

6.663

58,3

5.999

50,8

Standaard
klasse met
sterren

2.155

18,5

2.348

20,5

2.155

18,2

338

2,9

283

2,5

263

2,2

Kwaliteits
klasse

Nieuwbouw
klasse
Nieuwbouw
klasse met
sterren
Totaal

483

4,1

521

4,6

461

3,9

11.655

100,0

11.429

100,0

11.816

100,0

De minimumklasse is afgenomen door sloop in de
Babberpolder-Oost en Holy en door het uitvoeren van projecten.
Woningen van onder meer de complexen Marnixstraat,
Tramonta en Van Beethovensingel zijn van minimum- op
standaardniveau gebracht. Ook de aangekochte appartementen
aan de Maasboulevard behoren tot de standaardklasse.
De nieuwbouwklasse nam toe met de appartementen van
’t Torentje en woon-werkwoningen in de Babberspolder-Oost en
Stadsleven in het Centrum (nieuwbouw met sterren).

Figuur 2.10 V
 oorraad woningen
Type en kwaliteitsklasse

Aantal % eind
Aantal % eind
eind 2014
2014 eind 2013
2013

Minimum eengezinswoningen

96

0,8

103

0,9

Standaard eengezinswoningen

1.630

14,0

1.622

13,7

Nieuwbouw eengezinswoningen

Figuur 2.12 Aantal toegankelijke woningen op basis van sterren (MR)
Aantal woningen
Aantal sterren
1 ster

Omschrijving
Woning zonder trappen

272

2,3

249

2,1

2 sterren

Rollatortoe- en doorgankelijke woning

Minimum appartementen

1.455

12,5

2.835

24,0

3 sterren

Standaard appartementen

5.498

47,2

4.377

37,1

Rolstoeltoegankelijk en
rollatordoorgankelijke woning

4 sterren

Rolstoeltoe- en doorgankelijke woning

Standaard appartementen met
sterren
Nieuwbouwappartementen
Nieuwbouwappartementen met
sterren
Totaal

2.155

18,5

2.155

18,2

66

0,6

14

0,1

483

4,1

461

3,9

11.655

100,0

11.816

100,0

Eind 2014 ging het bedrijfsplan 2012-2015 uit van
9.460 appartementen en 1.969 eengezinswoningen.
De werkelijke cijfers waren: 9.657 appartementen en
1.998 eengezinswoningen. Er zijn door enige vertragingen
minder appartementen gesloopt dan beoogd was.
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Totaal

2014

2013

2.427

2.459

338

338

2.478

2.484

206

179

5.449

5.460

Door sloop en verkoop namen de categorieën 1-ster en 3-sterren
af. De nieuwbouw met sterren waren: het Torentje
52 appartementen met 1-ster en Stadsleven 28 appartementen
met 4-sterren. De 23 eengezins- en woonwerkwoningen van
Vlaardings Geluk en de 49 appartementen van de
Maasboulevard hebben geen sterren.

Ambitie 3

Dichtbij door
goed beheer
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Goed beheer (MR) van onze woningen en wijken is van levensbelang om schone, hele en veilige wijken, buurten en
woningen te realiseren waar mensen – ook op langere termijn – graag wonen. Om goed te kunnen meten of we op de
goede weg zijn, geven wij in overleg met de gemeente en andere partners de Sociale Index verder vorm, helpen wij de
databases te vullen met gegevens en bepalen we samen de gewenste scores op de Sociale Index. We investeren in de
buurten samen met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en allerlei andere maatschappelijke partners.
Concreet hebben we de werkwijze van het succesvolle project ‘Thuis in uw Wijk’ ook toegepast in andere wijken en
buurten. Het doel van de Thuis in uw Wijk-aanpak in kwetsbare complexen is het bieden van een goede woonstart en
het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Bij beheer leggen we meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid
van bewoners bij leefbaarheid, onderhoud, schoonmaak en overlast. Dit komt mede tot uitdrukking door het
vraaggestuurd werken.

Activiteit

Score Realisatie

Bij de jaarlijkse buurtschouw moeten onze complexen als schoon, heel
en veilig’ worden ervaren, met als cijfer minimaal een 7.

+

In 2014 zijn 8 buurtschouwen georganiseerd. De commissies beoordelen
ons bezit positief met een gemiddelde van 7,5.

We houden een vervolgmeting naar de klanttevredenheid over de
onderhoudsstaat van de woningen van Waterweg Wonen. Wij willen dat
minimaal 85% tevreden is over de onderhoudsstaat van de woning.

+

Onderhoudsstaat ligt ruim boven de norm met 92%.

Bij eigen enquêtes over de tevredenheid van klanten over de
verschillende vormen van onderhoud willen wij dat minimaal 90% van de
bewoners tevreden is over het gedrag van onze medewerkers.

+

Reparatieverzoeken ligt boven de norm met 91%.

Het aandeel formele klachten over ons beheer waarbij de huurder door
de geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld, is maximaal 20%.

+

13 formele klachten zijn door de geschillencommissie behandeld waarvan
er twee gegrond zijn verklaard: 15%.

De norm voor leegstand verhuur in 2014 is maximaal 0,9% van de
huursom of 100 leegstaande woningen.

+ Gerealiseerd

+/- Deels gerealiseerd

- Niet gerealiseerd

+/-

De leegstand van december bedroeg 1,01% van de huursom en 105
leegstaande woningen.

x Vervallen

Schoon, heel en veilig

Veilige en schone woonomgeving (MR)

Buurtschouw (MR)

Schoonmaakwerkzaamheden

Met acht bewonerscommissies hielden wij een buurtschouw,
onder andere in de Hoofdstedenbuurt, Marnixlaan, Parkweg en
Patrimoniumbuurt. Het gemiddelde cijfer dat Waterweg Wonen
kreeg was een 7,5. De uitkomst van deze schouwen was
bovendien dat soms sprake was van slecht hout- en schilderwerk
en van vochtige kelders. Eén commissie hield een eigen schouw
en heeft ons daarvan een verslag gestuurd (Tramonta). Een
aantal commissies had geen behoefte aan een schouw en een
aantal heeft niet gereageerd op het aanbod tot een schouw.

In 2014 hebben wij weinig klachten ontvangen over de
schoonmaak van complexen. Daaruit concluderen wij dat de
intensievere samenwerking met de schoonmaakbedrijven
succesvol is. De Koninginnelaan en Eksterlaan 10-hoog zijn
aangewezen voor prestatiegerichte schoonmaak. Deze werkwijze
wijkt af van de standaard manier van schoonmaken, waarbij een
programma wordt gevolgd. Het programma dient nog wel als
leidraad, schoonmaakbedrijven krijgen echter de vrijheid om
naar eigen inzicht het werk uit te voeren. Zo kunnen zij meer tijd
besteden aan schoonmaakwerkzaamheden waar dat echt nodig
is. Hiermee zijn we in november gestart. Vooralsnog zijn de
ervaringen positief. Indien deze pilots goed lopen, voeren we
deze werkwijze in bij meerdere complexen.

Via Social Media en het huurdersmagazine ontvingen onze
huurders regelmatig tips over de manier waarop zij hun woning
en woonomgeving schoon en heel konden houden, om er
vervolgens veilig te wonen. Bijvoorbeeld tips over hoe
zilvervisjes te voorkomen of te verwijderen en hoe je huis achter
te laten als men op vakantie gaat.

Sociale index (MR)
Sinds 2012 beschikt Vlaardingen over de Sociale Index. Daarmee
wordt op wijkniveau gemeten op de onderwerpen sociale
stijging, participatie, sociale cohesie en leefomgeving. De
Sociale Index toont op inzichtelijke wijze de onderlinge
verschillen tussen de zes Vlaardingse wijken. Op basis van
(onder andere) de Sociale Index zijn prioriteiten in de
leefbaarheidsplannen benoemd voor de verschillende wijken. In
2015 zal de Sociale index opnieuw uitkomen.
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Overlast (MR)
In 2014 ontvingen we in totaal 189 klachten. Net als vorig jaar
heeft ruim de helft van het aantal klachten betrekking op
geluidsoverlast (houten vloeren, harde muziek), al zien we wel
een afname in het aantal nieuw binnengekomen klachten. Dit is
een resultaat van de veranderde werkwijze bij overlast, waarbij
de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van huurders
om zelf stappen te ondernemen om de overlast bespreekbaar te
maken en op te lossen.

Ambitie 3 Dichtbij door goed beheer

Kwetsbare complexen / Thuis in uw Wijk

Figuur 3.1 Aantal klachten
148

Stank/rommel/vernieling

39

51

6

15

Figuur 3.3 Thuis in uw Wijk

Totaal

98

Centrum

Geluidsoverlast

Westwijk

2013

Babberspolder

2014

Holy

Klachten verdeeld naar type

Hanggroepen

4

0

Nieuwe verhuringen

71

69

151

76

367

Verslavingsproblematiek/drugs

6

4

Pluscontract

15

18

46

26

105

Overig

25

27

21%

26%

30%

34%

28%

Totaal

189

251

Deurwaarder oranje/rood

4

5

8

5

22

Ontruiming met Pluscontract

0

0

0

0

0

Agressie/bedreiging
Psychiatrie
Onrechtmatige bewoning

11

3

0

3

2014

Hennep (MR)
In 2014 ontvingen wij 11 meldingen over hennepkwekerijen.
Alle meldingen zijn in onderzoek gezet, waarbij de gemeente op
grond van het hennepconvenant een leidende rol heeft. Dit heeft
geleid tot zeven zaken waarbij de huur is beëindigd, vier maal
door de huurder zelf en drie maal door middel van een
ontruimingsprocedure.
Tijdens een politieactie bleek dat vanuit een huurwoning drugs
werden verhandeld, waarna de gemeente deze woning heeft
gesloten. Als gevolg hiervan kon Waterweg Wonen de
ontruiming van de woning aanzeggen.

Betalingsgedrag
De totale huurachterstand van de groep zittende bewoners
bedroeg aan het eind van het verslagjaar 1,16% van de bruto
huuropbrengst (d 818.000). In 2013 was dit 1,14% (d 775.000).
Het bedrag dat uitgezet is bij de deurwaarder bedraagt
d 1.922.000. In 2013 lag dit d 267.000 lager met d 1.655.000.

Ontruimingen (MR)
Figuur 3.2 Aangezegde ontruimingen
2014

% in 2014

2013

% in 2013

Ontruimd

68

48%

81

42%

Betalingsregeling

17

12%

22

12%

Alles betaald

24

17%

45

24%

Ontruimingspreventie POP

21

15%

35

18%

Overig

11

8%

7

4%

Totaal

141

100%

190

100%

Percentage met Pluscontract

Doorverwijzing
Evaluatie na 1 jaar

2

0

9

4

15

12

19

11

2

44

De meest in het oog springende resultaten van 2014 voor Thuis
in uw Wijk zijn:
• Gemiddeld kreeg 28% van alle nieuwe huurders in onze
kwetsbare complexen (4.350 woningen) een Pluscontract,
waarbij met name het Centrumgebied opvalt met 34%.
• De Westwijk springt er iets uit in negatieve zin met betrekking
tot de incassocheck voor huurders met een Pluscontract.
• In totaal 15 mensen zijn doorverwezen naar
Schuldhulpverlening, Budgetbureau, Riagg en de Zichtbare
Schakel (wijkverpleging). Daarnaast is er in de tweede helft
van 2014 in overleg met Minters (voorheen Maatschappelijke
Dienstverlening Nieuwe Waterweg / MDNW) voor gekozen
om alle nieuwe huurders met een Pluscontract bij hen aan te
melden.
• Bij de evaluatie van het Pluscontract is conform de afspraak
voor 35 van de in totaal 44 huurders het Pluscontract na een
jaar beëindigd. De overige contracten zijn verlengd.
De gemeente heeft in 2015 geen budget voor Thuis in uw Wijk
gereserveerd. Naar aanleiding van de decentralisaties in het
Sociaal Domein per 1 januari 2015 zal in Vlaardingen toegang tot
de hulpverlening lopen via sociale wijkteams. De vorming van
wijkteams is al in 2014 gestart in opdracht van de gemeente.
De nieuwe werkwijze heeft consequenties voor het
doorverwijzingen van onze huurders vanuit Thuis in uw Wijk.
Afhankelijk van de evaluatie van 2014 van Thuis in uw Wijk en de
verdere vormgeving van de wijkteams, zullen gemeente, Minters
en Waterweg Wonen dit nader moeten bekijken.

Het aantal ontruimingen ligt in 2014 met 68 enigszins lager dan
in de voorgaande jaren (2013: 81, 2012: 74, 2011: 79).
Het gemiddeld aantal ontruimingen in de periode 2004-2014
bedroeg 77. Met de introductie van het Laatste Kansbeleid en het
Project Ontruimingspreventie (POP) konden bewoners
ontruimingen voorkomen door te werken aan hun financiële
situatie. Daarmee daalde het aantal ontruimingen. Huishoudens
die al eerder gebruik maakten van een laatste kansbeleid kunnen
niet opnieuw hiervan gebruik maken.
Wij hebben geen verklaring voor de afname van het aantal
aanzeggingen.
Eerder ontruimde personen die de maximale termijn in de
dak- en thuislozenopvang verbleven ontvingen in 2014 een
urgentieverklaring waarmee ze ondanks schulden met voorrang
in een nieuwe huurwoning instroomden.
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Leefbaarheidsprogramma (MR)
Bij leefbaarheid-nieuwe-stijl richten we ons meer projectmatig
op – met name – de kwetsbare buurten en wooncomplexen in
Vlaardingen. In de loop van 2014 is meer duidelijkheid ontstaan
over het toegestane speelveld en werd een aantal projecten
gestart. Overwegingen daarbij zijn onder andere: hebben
bewoners uit deze buurt om dit initiatief gevraagd of ligt het
initiatief bij Waterweg Wonen? Zijn de problemen dusdanig dat
nu actie is vereist of liggen de prioriteiten van onze inzet elders
op dit moment?
Voorbeelden van activiteiten die in de loop van 2014 door
bewoners zijn geïnitieerd zijn welkomstprojecten, straatspeel
dagen, paasbrunch, lentefeest, zomerfeest, Halloween,
lampionoptocht, sinterklaasfeesten en kerstactiviteiten.
Voorbeelden van zaken die door Waterweg Wonen in 2014 zijn
geïnitieerd:
• Schouwen per commissie en afhandeling technische zaken
uit wijkschouwen.
• Verstevigen participatie Floris de Vijfdelaan en verbetering
beheer (via een extern bureau).
• Aanbrengen bolspiegels en extra verlichting voor toename
veiligheid.
• Onderzoek naar leefbaarheid in de Eksterlaan.
• Opknappen van een aantal portieken in MUWI I
(Babberspolder) en het regelen van schoonmaakcontracten
bij ruim 30 portieken nadat minimaal 70% van de bewoners
daarvoor goedkeuring gaf.

Onderzoek woonbeleving Indische Buurt
In 2014 heeft een onderzoeksbureau interviews gehouden met
een derde van de bewoners van de portiekflats in de Indische
Buurt. Doel was te onderzoeken hoe bewoners het wonen in
deze flats ervaren en te achterhalen welke problematiek er
speelt. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de wijkagent en
consulenten Beheer van Waterweg Wonen. Uitkomst van dit
onderzoek was dat het merendeel van de bewoners aangaf
prettig te wonen. Pluspunten zijn de ligging van de woning
dichtbij het Centrum, de groene woonomgeving en de relatief
lage huurprijs. Hoewel de sfeer in de buurt vriendelijk is, maken
de bewoners en de wijkagent zich zorgen dat de buurt achteruit
gaat. Het schoon houden van de open portieken is genoemd als
aandachtspunt. De volgende stap is het overleg met de
bewonerscommissies over de conclusies van dit onderzoek.

Afval the game (MR)
Waterweg Wonen heeft in 2014 opdracht gegeven voor het
project ‘Afval the game’. In de wijken Babberspolder-Oost,
Holy-Zuidoost en VOP zijn groepen basisscholieren aan de slag
gegaan met duurzaamheid, afvalscheiding, techniek, milieu en
zwerfafval. Door middel van proefjes, knutselopdrachten en
onderzoekjes leerden de kinderen hoe afval gescheiden moet
worden en wat je zelf kunt doen voor een beter milieu. Door
huiswerkopdrachtjes en uitnodigingen voor activiteiten zijn
ouders en buurtbewoners betrokken bij het project. Er is voor de
kinderen ook een eindfeest gehouden, met een quiz, toneelstuk
en een proef. De kinderen zijn zich door het project bewuster
geworden van hun energieverbruik. Zij weten nu bijvoorbeeld
dat het beter is om de trap te nemen dan met de lift te gaan en
dat zij hun spelcomputer helemaal uit moeten zetten om energie
te besparen.

Tuinbeleid
In 2014 besteedden we speciale aandacht aan de handhaving
van ons tuinbeleid. Bewoners en Waterweg Wonen vinden het
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Afval the game

belangrijk dat de tuinen er verzorgd uitzien. Dit is prettig voor het
aangezicht en draagt bij aan een prettige woonomgeving. In
diverse wijken is gecontroleerd op de staat van onderhoud van
de tuinen. 67 adressen schreven wij aan, waarvan de tuin niet op
orde was. De meeste bewoners hebben direct gereageerd op
onze melding, met een paar bewoners zijn maatwerk afspraken
gemaakt over het tuinonderhoud.

Kunst
Het ontwerp en de keuze voor de kunstenaar voor het
kunstproject aan de Zwaluwenlaan Even zijn gemaakt. Het
project lag daarna stil vanwege het onderzoek naar de
constructie van de consoles. Het is voor 2015 wel de verwachting
dat 70% van de bewoners instemt en dat de opdracht aan de
kunstenaar kan worden verstrekt.

Onderhoud
Figuur 3.4 Onderhoudsuitgaven
Bedragen in c

Onderhoud (geen activering)

Begroot
2014

Realisatie
2014

Verschil

Uitvoering planmatig onderhoud

9.340.000

9.823.000

-483.000

389.000

Correctief onderhoud
- reparatieonderhoud

2.500.000

2.111.000

- mutatieonderhoud

2.500.000

2.408.000

92.000

Totaal

5.000.000

4.519.000

481.000

Contractonderhoud

1.333.000

1.114.000

219.000

Overig onderhoud

1.030.000

1.474.000

-444.000

Totaal
Af: onderhoudslasten werkapparaat

16.703.000
-580.000

16.930.000
-545.000

-227.000
-35.000

Totaal onderhoud

16.123.000

16.385.000

-262.000
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2.177.000

-177.000

700.000

793.000

-93.000

6.440.000

6.323.000

117.000

263.000

-263.000

Regulier PO
Verbeteringen met huurverhoging
Advieskosten
Totaal

200.000

267.000

-67.000

9.340.000

9.823.000

-483.000

Planmatig onderhoud
Vanaf mei 2014 worden keukens, badkamers en toiletten
procesmatig, vraaggestuurd uitgevoerd. In dat proces is,
inclusief mutatie- en reparatiewerk, vanaf 1 januari d 2,18 mln.
uitgegeven. Het reguliere planmatig onderhoud is volgens
begroting uitgevoerd. Het jaar 2014 is een regulier
onderhoudsjaar geweest zonder grote bijzonderheden. De
grootste uitgave is gedaan in de PKD met d 925.000 aan gevel-,
kozijn- en schilderwerkzaamheden.
In januari 2014 heeft de gemeente Vlaardingen ons
aangeschreven om onderzoek te doen naar de constructieve
veiligheid van specifieke galerij- en balkonvloeren. Dit onderzoek
is uitgevoerd. De algemene conclusie is dat alle balkon- en
galerijconstructies voldoen aan de gestelde normeringen.
Tenslotte is voor d 263.000 aan verbeteringen aangebracht (zoals
cv-ketels), waar een huurverhoging tegenover staat.

Correctief onderhoud
Reparatieonderhoud
De uitgaven van het reparatieonderhoud lagen met d 2,1 mln.
(2013: d 2,2 mln.) ruim binnen het budget van d 2,5 mln.
Wanneer we kijken naar de onderverdeling per wijk, dan loopt
de relatie tussen het uitgevoerd onderhoud en de aanwezige
woningen/bedrijfsruimten per wijk gelijk op. Hetzelfde geldt
voor de kostencategorieën per wijk. De wijk VOP vormt hierop
een uitzondering. Van het reparatieonderhoud wordt 50%
uitgegeven aan flatwoningen, 38% aan eengezinswoningen en
12% aan overig.
		
Figuur 3.6 Reparatieonderhoud
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Figuur 3.8 Klanttevredenheid reparatieverzoeken (ontvangst)
Totaal
(tevreden tot zeer tevreden)

2014

2013

671

656

93%

92%

Aantal enquêtes
Klantvriendelijkheid van de medewerker die het
reparatieverzoek aannam
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1
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Reparatieonderhoud

Ambacht

Negatief

Figuur 3.7 Mutatieonderhoud

Tevredenheid over onderhoud

Wijken

Kosten in c

Mutatieonderhoud
De uitgaven van het mutatieonderhoud lagen met d 2,4 mln.
(2013: d 3,7 mln.) binnen het budget van d 2,5 mln. Wanneer we
de uitgaven over de wijken verdelen, valt op dat het Centrum en
de Westwijk bovenaan staan. Aangezien nog relatief weinig
geïnvesteerd is in deze wijken, is het niet verwonderlijk dat de
hogere uitgaven in deze wijken worden gedaan. Dit in
tegenstelling tot de wijk Ambacht waar de herstructurering
grotendeels achter de rug ligt.

Holy-Noord

2.000.000

Asbest

Holy-Zuid

Verschil

Keuken, badkamer, toilet vraag
gestuurd

Ambacht

Realisatie
2014

Oostwijk

Begroot
2014

VOP

Onderhoud (geen activering)

De eigen servicedienst heeft in 2014 5% meer orders uitgevoerd
dan in 2013. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel gas- en
waterkeuringen bij mutatiewoningen door de servicedienst zelf
uitgevoerd worden. Een andere reden is dat bij de nieuwe
keukens/badkamers/toiletten-werkwijze de kleine
mutatiewerkzaamheden door de servicedienst zelf opgepakt
worden.

Westwijk

Bedragen in c

Centrum

Figuur 3.5 Planmatig onderhoud
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Figuur 3.9 Klanttevredenheid reparatieverzoeken (uitvoering)
Totaal
(tevreden tot zeer tevreden)

2014

2013

671

656

Afspraak voor het uitvoeren van de reparatie nagekomen

93%

93%

Totaal

91%

90%

Bron: interne online/schriftelijke enquête
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Over het hele jaar beschouwd is het aannemen en uitvoeren van
reparatieverzoeken prima gewaardeerd door onze huurders.
Aandachtspunten daarbij zijn de deskundigheid en wijze waarop
de reparatie is uitgevoerd. Deze scores worden met name
beïnvloed door langlopende reparaties zoals lekkages die niet
altijd in één keer kunnen worden opgelost, waarbij de impact
voor de huurder groot is.
Actiepunten zijn:
• Opletten bij opdrachten die betrekking hebben op vervallen
garanties en VvE’s. Ook letten op toewijzing van de opdracht
aan de juiste aannemer.
• Klanten vooraf informeren als een reparatie zonder afspraak
wordt uitgevoerd.
• Externe aannemers aanspreken als blijkt dat er regelmatig in
korte tijd vervolgopdrachten nodig zijn.

onafhankelijk. In 2014 is ingevoerd dat ook de plaats
vervangende voorzitter en het plaatsvervangende lid namens de
huurders bij de besprekingen aanwezig zijn, maar niet bij de
officiële hoorzittingen. In 2014 is de geschillencommissie 9 keer
bijeen geweest.
Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de geschillen
commissie en de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen
waarin wordt geëvalueerd.

Tevredenheid over het bezoek aan de Woonwinkel

89%

Tevredenheid over het assortiment waaruit u kon kiezen in de
Woonwinkel

86%

Totaal zijn in 2014 21 geschillen ingediend, ongeveer eenzelfde
aantal als in de drie voorgaande jaren. Van deze ingediende
geschillen werd er één niet ontvankelijk bevonden omdat niet in
eerste instantie een schriftelijke klacht was ingediend bij
Waterweg Wonen. Dit is voor de geschillencommissie een
voorwaarde om een geschil in behandeling te nemen.
Drie geschillen zijn door de huurders teruggetrokken omdat ze
waren opgelost. Elf geschillen zijn ongegrond verklaard, twee
gegrond en vier lopen door naar 2015.
De intern norm van maximaal 20% gegronde geschillen is met
15% ruimschoots behaald.
In 2014 zijn alle adviezen van de geschillencommissie
overgenomen door de directeur-bestuurder. De gegronde
geschillen gingen over de eindafrekening bij verhuizing en het
niet nakomen van afspraken over het aanleveren van informatie.

Tevredenheid over de informatie die u heeft gekregen tijdens het
traject

78%

Bezwaren huurverhoging

Tevredenheid over de uitvoering van de werkzaamheden in uw woning

75%

Tevredenheid over het nakomen van afspraken

83%

Tevredenheid over het eindresultaat

83%

Totaal (norm: 85%)

82%

Figuur 3.10 Klanttevredenheid Woonwinkel (KBT traject)
(tevreden tot zeer tevreden)

2014

Aantal enquêtes
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In 2014 is een doorlopende meting naar de klanttevredenheid
over de Woonwinkel van start gegaan. De meeste onderdelen
scoren rond de norm van 85%. Het verstrekken van informatie
over en het uitvoeren van de werkzaamheden zijn
aandachtspunten. Het eindtotaal ligt net onder de norm.

Geschillencommissie
Waterweg Wonen beschikt conform het Reglement Geschillen
commissie, over een onafhankelijke geschillencommissie.
Deze is samengesteld uit drie leden: één lid vertegenwoordigt de
huurders, één lid Waterweg Wonen en de voorzitter is

Een reparatieverzoek indienen via mijn.waterwegwonen.nl
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De huurronde 1 juli 2014 is uitgevoerd volgens het rijksbeleid en
in overleg met de Huurdersraad. Daarbij werden de inkomens
afhankelijke huurprijsstijgingen met matiging toegepast om zo
de financiële gevolgen van de verhuurdersheffing te dekken.
De Belastingdienst leverde geen inkomens aan, maar inkomens
categorieën. Daarbij telt het verzamelinkomen uit 2012 van alle
bewoners die op 1 juli 2014 op een adres staan ingeschreven.
Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld door de
Belastingdienst. Het inkomen van kinderen onder de 23 jaar
telde niet mee. In april downloadden wij de overzichten van
inkomenscategorieën van onze huurders bij de Belastingdienst.
Van 6% van onze huurders bleken de inkomens of het aantal
huurders niet bekend te zijn. Deze huurders hebben dezelfde
huurverhoging gekregen als de categorie met een inkomen
onder de d 34.085.
Dit jaar zijn 170 bezwaarschriften ingediend tegen 217 in 2013.
Het aantal lag lager, omdat dit jaar de regeling rond chronisch
zieken op tijd bekend was. 29 bezwaren zijn ingediend tegen een
huurverhoging van 3,5% of lager. 139 bezwaarschriften zijn
ingediend wegens inkomensdaling ten opzichte van het
huishoudinkomen dat de Belastingdienst in april had
aangeleverd. De oorzaak kan zijn dat het inkomen daalde of dat
het aantal personen in het huishouden daalde tussen de datum
dat de fiscus de gegevens verzamelde en de peildatum
1 juli 2014.
Inmiddels zijn hiervan 115 bezwaren toegekend en 55 ongegrond
verklaard, waarvan weer 22 (2013: 20) zijn doorgezet naar de
Huurcommissie. Alle 22 zaken zijn ongegrond verklaard of door
de huurder alsnog ingetrokken. Eén huurder is hiertegen in
verzet gegaan en is opnieuw in het ongelijk gesteld. Na de
rappelprocedure hebben 6 huurders bij de Huurcommissie
bezwaar ingediend. Ook deze zaken zijn ongegrond verklaard of
alsnog door de huurder ingetrokken. Eén huurder is vrijgesteld
van de huurverhoging door het niet ontvangen van de
rappelbrief.
Waterweg Wonen heeft deelgenomen aan een proef om
bezwaren digitaal af te handelen. Dit is goed bevallen vanwege
de snelheid van afhandelen.

Ambitie 3 Dichtbij door goed beheer

Overige bezwaren Huurcommissie
In 2014 zijn vijf overige zaken door de Huurcommissie
behandeld. Twee zaken betroffen vermeende ernstige
onderhoudsgebreken. Beide huurders werden in het ongelijk
gesteld. Eén huurder is hiertegen in beroep gegaan. Eén zaak
handelde om de afrekening van stookkosten, die correct werd
bevonden. Eén huurder meende dat de complexbeheerder
niet kon worden aangesteld vanwege het ontbreken van de
benodigde instemming van zijn complex. De Huurcommissie
oordeelde dat meer dan 70% instemming was verkregen. Deze
huurder heeft vervolgens een geschil ingediend over
servicekosten. Deze heeft de Huurcommissie nog niet

inhoudelijk behandeld. Een andere zaak over servicekosten
werd door de huurder later ingetrokken. Waterweg Wonen
kreeg ongelijk in een zaak over een algemene ruimte
waarvoor servicekosten in rekening werden gebracht. Deze
ruimte was enige tijd afgesloten geweest vanwege overlast.
De sleutel was in het bezit van de bewoners. Door de
Huurcommissie werd geoordeeld dat de ruimte niet algemeen
toegankelijk was geweest in deze periode en dat daarom
onterecht servicekosten waren omgeslagen over alle
bewoners van het complex. Het aantal geschillen nam in
vergelijking met 2013 toe. In dat jaar waren twee geschillen
inhoudelijk behandeld door de Huurcommissie.

Verhuur
Figuur 3.11 Huurcontracten per huurgrens (E-tabel)
Huurgrenzen

De gekleurde vakken verwijzen naar de verhouding inkomen/ huurprijs, zie
verderop in dit hoofdstuk.

=< kwaliteitskortingsgrens

> kwaliteitskortingsgrens
=< laagste
aftoppingsgrens

55+318=373
9+10=19

> laagste
aftoppingsgrens

Totalen

260

64

379+318=697

69

27

105+10=115

20

6

26

1

8

1

10

65+328=393

357

98

520+328=848

164

1. Eenpersoonshuishoudens
Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*)
Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht
65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht
65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht
Totaal eenpersoonshuishoudens
2. Tweepersoonshuishoudens
Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

2

103

59

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

1

17

12

30

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

1

11

3

15

8

6

14

139

80

223

> kwaliteitskortingsgrens
=< hoogste
aftoppingsgrens

> hoogste
aftoppingsgrens

Totalen

88

77

165

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht
Totaal tweepersoonshuishoudens

4

Huurgrenzen

=< kwaliteitskortingsgrens
3. Drie- en meerpersoonshuishoudens
Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht
Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht
Totaal drie- en meerpersoonshuishoudens
Totaal

15

7

15

95

77

187

22

84+328=412

591

255

930+328=1.258

*) De afkorting Wht staat voor Wet op de Huurtoeslag
Uitzendbureaus voor MOE-landers

Inkomen te hoog voor de huurprijs

Huurgrenzen Wht
Kwaliteitskortingsgrens (=maximale huurgrens
huurtoeslag < 23 jaar)
Laagste aftoppingsgrens (=aftoppingsgrens
1-2 persoonshuishouden)
Hoogste aftoppingsgrens (=aftoppingsgrens
3 en meerpersoonshuishouden)
Maximale huurgrens huurtoeslag
> =23 jaar/ liberalisatiegrens

Inkomen te laag voor de huurprijs

d 389,05

stijging t.o.v. 2013: 3,9%

d 556,82

stijging t.o.v. 2013: 3,9%

d 596,75

stijging t.o.v. 2013: 3,9%

d 699,48

stijging t.o.v. 2013: 2,7%

Inkomensgrenzen WHt
Eenpersoons, jonger dan 65 jaar
Meerpersoons, jonger dan 65 jaar
Eenpersoons, 65 jaar of ouder

d 21.600
d 29.325
d 21.600

stijging t.o.v. 2013: 2,7%
stijging t.o.v. 2013: 2,7%
stijging t.o.v. 2013: 2,4%
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Afgesloten huurcontracten
Waterweg Wonen sloot in 2014 voor 930 woningen nieuwe
huurcontracten af met particulieren (2013: 855). Dit is een
toename van een kleine 9% in vergelijking met 2013. In dat jaar
werden geen nieuwbouw sociale huurwoningen opgeleverd. In
2014 zijn in Babberspolder-Oost 13 sociale huureengezins
woningen voor de eerste maal verhuurd. In 2014 zijn 84 vrije
sectorwoningen verhuurd (2013: 24) waaronder het ‘Torentje’
(52 appartementen) en 10 woonwerkwoningen in Babberspolder.

Figuur 3.12 Samenstelling huishouden (exclusief Moelanders)
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Figuur 3.13 Verhouding inkomen/ huurprijs uitgesplitst naar huishoudgrootte
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Figuur 3.15 V
 erhouding inkomen/ huurprijs uitgesplitst naar leeftijd
2014
2013

Complexen die op de sloopnominatie staan maar niet op korte
termijn worden gesloopt, worden tijdelijk verhuurd als de staat
van de woning dat toelaat. Deze mogelijkheid wordt geboden
door de Leegstandswet. Eind 2013 waren 445 woningen tijdelijk
verhuurd, waarvan 394 aan uitzendbureaus die Midden- en
Oost-Europeanen (MOE-landers) huisvesten. Enkele woningen
staan in Babberspolder-Oost, 129 in de Westwijk (Valkenhof) en
de overige in Holy-Zuidoost. 93% van deze woningen is
verhuurd aan de doelgroep.
Tevens zijn 101 woningen anti-kraak verhuurd.

855 100,0%

%

Totaal

Tijdelijke verhuur

2013

Aantal
Inkomen in
overeenstemming
met de huurprijs

Inkomen te hoog
voor de huurprijs

Bijzondere/ overige toewijzingen
Naast deze huurcontracten zijn 378 (2013: 229) contracten
afgesloten als bijzondere/ overige toewijzingen. Dit betrof:
• 328 tijdelijke contracten (2013: 156) met uitzendbureaus die
Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) huisvesten.
• 4 (2013: 65) verhuringen anti-kraak. (Deze verhuringen
worden volgens de regelgeving niet meegenomen in de
E-tabel).
• 46 (2013: 8) verhuringen aan bijzondere doelgroepen: o.a.
Stichting Elckerlyc (4), Middin (28),Stichting Timon (2),
Stichting Pameijer (9) en twee kantoren aan de gemeente.

2014

Figuur 3.14 V
 erhouding inkomen/ huurprijs uitgesplitst naar jaar
2014
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Het aandeel in de woningen dat we aan gezinnen verhuren, stijgt
gestaag. Waterweg Wonen heeft ook de taak om deze doelgroep
meer aan Vlaardingen te binden door het bouwen van
eengezinswoningen. Een groot deel van de drie- en
meerpersoonshuishoudens (41%) blijkt te reageren op woningen
boven de hoogste aftoppingsgrens. De 15 woningen met een
huur onder de kwaliteitskortingsgrens zijn juist verhuurd aan
huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens van de
huurtoeslag. De huishoudens die aanspraak maken op
huurtoeslag kiezen vaak voor een duurder huis met een hoog
Epa-label: de woonlasten bestaan uit een hogere huur (met
huurtoeslag) en lagere energiekosten. Dit is comfortabel en kan
aantrekkelijker zijn dan een woning met een lagere huur, weinig
huurtoeslag en hogere energiekosten. In de nieuwe wetgeving
staat het voorstel om corporaties met ingang van 2018 95% van
de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een woning met een
huurprijs onder de aftoppingsgrens toe te laten wijzen. Dit laat
de huidige keuze van huishoudens niet meer toe.
Figuur 3.16 Samenstelling huishouden
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De instroom van huishoudens van 65 jaar en ouder nam in twee
jaar tijd af met 30%. De reden om minder te verhuizen kan zijn
dat inmiddels veel woningen geschikt zijn gemaakt voor
senioren. Maar mogelijk wordt ook de stap van de huidige huur
naar de streefhuur van een nieuwe woning onaantrekkelijk
gevonden. De systematiek van Waterweg Wonen is om zittende
huurders bij renovatie zeer beperkt te laten betalen voor
kwaliteitsinvesteringen, maar nieuwe huurders te laten
instromen op de hogere streefhuur. Ook zijn er veranderingen in
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de huurtoeslag: in 2013 was het voor deze doelgroep tot een
inkomen van d 22.025 mogelijk huurtoeslag aan te vragen. Deze
grens lag d 650 hoger dan bij huishoudens onder de 65 jaar. In
2014 is voor beide groepen de grens gelijkgetrokken naar het
lagere bedrag van d 21.600. Vanaf 1 januari 2016 zal ook voor de
huurtoeslag het vrijgesteld eigen vermogen voor huishoudens
van 65 jaar en ouder op hetzelfde niveau worden gebracht als
voor huishoudens onder de 65 jaar. Voor alleenstaande huurders
met alleen AOW wordt de vrijstelling van d 49.123 (prijspeil 2014)
verlaagd naar d 21.330.
In 2014 zijn 1.064 woningen en 328 (delen van) woningen
(uitzendbureaus) verhuurd. De verdeling DAEB/ niet-DAEB is als
volgt:

van de wet op de privacybescherming ernstige problemen met
het aanleveren van dit type gegevens.
Figuur 3.18 Aantal mutaties
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2013

1.176

10,0%

904

7,7%

8,1%

2012

1.187

10,0%

826

7,0%

7,9%

2011

1.200

9,8%

751

6,2%

7,9%

Figuur 3.17 Verdeling DAEB / niet-DAEB
Woningen
DAEB

Woningen
Niet-DAEB

Inkomen > d 34.678

52

71

Inkomen =< d 34.678

878

13

Bijzondere verhuringen
Uitzendbureaus
Totaal

50
328
1.308

84

27 woningen van de 930 (2,9%) zijn in de vrije 10% verhuurd.
De verhuringen aan de uitzendbureaus vinden binnen onze
DAEB-activiteit plaats. De woningen worden door ons aan
uitzendbureaus verhuurd. Deze verhuren ze door aan MOElanders. De woningen worden op kamerniveau doorverhuurd op
individuele basis. De inkomensgegevens die wij van de
uitzendbureaus aangeleverd krijgen, duiden op inkomens ruim
onder de d 34.678 per jaar. Op verzoek van het ministerie en de
gemeente verhuren we aan deze groep, om uitbuiting en
overlast te voorkomen.
Woningen worden toegewezen op basis van het inkomen zoals
vermeld op het IBRI-formulier (voorheen IB60). De Belasting
dienst verstrekt dit overzicht. Heeft dit IBRI-formulier de status
‘O’ (onbekend) dan is Waterweg Wonen verplicht het inkomen
zelf te berekenen op basis van jaaropgaven en dergelijke. Voor
reguliere toewijzingen is dit een acceptabele werkwijze. Bij
verhuring aan een uitzendbureau komt het er meestal op neer
dat op basis van het afgesproken salaris voor de werkzame
periode in Nederland een inschatting wordt gemaakt van het
inkomen. Ook dit jaar blijkt het moeilijk om gegevens
gestructureerd aangeleverd te krijgen, ondanks de gemaakte
afspraken. De Belastingdienst stuurt IBRI’s naar het land van
herkomst. Ophalen bij een Belastingkantoor in Rotterdam is in
het kader van de digitalisering van deze dienst niet mogelijk. Als
het formulier dan uiteindelijk in Nederland arriveert blijkt het de
‘O’-status te hebben of onbekend. Deze procedure brengt dus
geen resultaat.
In het kader van woningtoewijzingen aan bijzondere
doelgroepen heeft Waterweg Wonen het nieuwbouw complex
voor intramurale zorgwoningen ‘Stadsleven’ opgeleverd.
De woningen worden in gebruik gegeven aan de cliënt waarbij
de zorginstelling voor zorg en huisvesting zorgdraagt. De
huurovereenkomst hiervoor is in 2012 getekend, nog voor
ingang van de huidige regelgeving (Regeling BBSH,
Staatscourant 2014 nr. 33823). De oplevering en huuringangs
datum vallen echter in 2014, waarbij de instelling zich op
inkomensgegevens of op basis van de Wet Langdurige Zorg
moet verantwoorden. De zorginstellingen hebben in het kader

*) Exclusief verhuur Valkenhof

In 2014 veranderden 945 woningen van huurder
(mutatiegraad: 8,2%). Vanaf 2014 zijn de tijdelijke verhuringen
aan MOE-landers in de Valkenhof niet meegenomen in de
mutatiegraad. Wanneer de mutaties in verband met sloop,
verkoop en tijdelijke verhuur niet meegerekend worden en we de
‘natuurlijke’ mutatiegraad bekijken, daalt deze naar 7,2% of
835 mutaties. Dat is een lichte stijging ten opzichte van
2012 en 2011 en een lichte daling ten opzichte van 2013.
De totale mutatiegraad van Waterweg Wonen ligt boven de
landelijke mutatiegraad.

Vernieuwing woonruimteverdeling
De huidige woonruimteverdelingssystematiek voldoet niet aan
de nieuwe Huisvestingswet. Zo is het niet meer geoorloofd om
te sturen op leefbaarheid, behalve op basis van de Wet
bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
(Rotterdamwet). Sturen op basis van schaarste blijft mogelijk,
maar moet nu gekoppeld zijn aan de afgifte van een
huisvestingsvergunning. Voor alle sociale woningen is voortaan
een huisvestingsvergunning nodig. Bovendien zijn enkele
nieuwe urgentiegronden verplicht gesteld: statushouders,
uitstroom opvanghuizen en mantelzorgsituaties.
In Maaskoepelverband en met de 15 regiogemeenten hebben we
gewerkt aan het vertalen van de nieuwe Huisvestingswet naar
een nieuwe verordening. Ook spreken de corporaties onderling
spelregels af en vindt afstemming plaats met de provincie en het
ministerie. Uiterlijk 1 juli 2015 zal het woonruimtebemiddelings
systeem aan de nieuwe Huisvestingswet voldoen. De voorstellen
lagen eind 2014 ter consultatie bij de gemeente Vlaardingen, de
beide corporaties en huurdersraden (verordening) en ter advies
bij de Huurdersraad van Waterweg Wonen (spelregelnotitie). Er
wordt gestuurd op de prestatieafspraken die met de gemeente
worden gemaakt. De urgentieregeling wordt uitgebreid en de
weigeringsgronden zijn aangescherpt.
Waterweg Wonen steunt de plannen, ook omdat we aannemen
dat de administratieve lasten niet zullen stijgen. Wij streven naar
één gezamenlijk Vlaardings standpunt. Deze zienswijze zullen we
indienen bij de Stadsregio en de Maaskoepel.
Woonnet Rijnmond bouwt aan een nieuwe website en aan een
nieuw automatiseringssysteem. De woningen zullen continu
worden aangeboden, net als op Funda. Dus niet meer één keer
per week. Waterweg Wonen gaat aan de slag met het inschrijf
duurmodel en het directkansmodel.
Jaarlijks betalen woningzoekenden d 10 inschrijfgeld voor
Woonnet Rijnmond zodat het systeem betaald wordt door de
gebruikers. Ook wordt ‘reageren uit nieuwsgierigheid’ zo
tegengegaan.
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De interesse voor senioren tweekamerwoningen blijft
teruglopen. De trend is dat steeds meer aanbiedingen nodig zijn
om een woning te verhuren en dat het aantal reacties blijft
afnemen. Moeilijk verhuurbare woningen, zoals de
samengevoegde woning aan de Prins Hendrikstraat, werden
opnieuw en op aantrekkelijke wijze gefotografeerd. Door deze
foto’s via een advertentiecampagne op Facebook te delen,
konden diverse van deze woningen snel worden verhuurd.

Verhuur

Verhuur vrije sector

Totaal

Figuur 3.20 A
 antal woningen dat per 31-12-2014 meer dan 3 maanden
leegstond

Verkoop

Vanwege het maatschappelijk belang van sociale huurwoningen
gaat Waterweg Wonen uit van huurprijzen die betaalbaar zijn
voor de primaire doelgroep. Wij zien graag een relatie tussen de
kwaliteit van de huurwoning en de maandelijkse huurprijs. Als
kwaliteitsmaatstaf hanteren we de WWS-systematiek. Als
streefhuurpercentage hanteren we sinds 1 oktober 2013 90% van
de wettelijk maximale huur.
De extra huurinkomsten zijn noodzakelijk om de toekomstige
noodzakelijke investeringen in onze woningvoorraad te kunnen
doen en om de verhuurdersheffing te kunnen opbrengen.
Wij passen geen huurverlagingen of harmonisatie naar beneden
toe. Maar als het huurprijsniveau boven de liberalisatiegrens van
d 699,48 (prijspeil 2014) uitkomt, passen we bij mutatie de huur
wel aan om de woning weer als sociale huurwoning te kunnen
verhuren.
Voor huishoudens met een inkomen tot d 34.678 begrenzen we
de subsidiabele huurprijs op de liberalisatiegrens van d 699,48
(prijspeil 2014). Dan blijven de mogelijkheden voor het
ontvangen van huurtoeslag intact. De landelijke systematiek van
de huurtoeslag is leidend voor de betaalbaarheid.

Bouwkundige staat

Huurprijsbeleid

> 3 en = <12 maanden

0

25

5

1

31

> 12 maanden

8

2

0

0

10

Totaal

8

27

5

1

41

Periode

Figuur 3.19 Leegstandspercentage woningen
2,0%
1,8%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0%

Norm

Bouwkundige staat: leegstand door vochtproblematiek in de PKD
en Jakob van Heemskerkstraat.
Verhuur: veel lager dan in 2013 (16) en 2012 (13). Lange
leegstand kan voorkomen door het overlijden van een huurder
waarbij de erfenis door de erfgenamen wordt verworpen. Ook bij
ontruiming is de leegstandperiode wat langer doordat de
woning pas kan worden aangeboden nadat de woning leegkomt.
Vrije sector huur: eind 2013, 2012 en 2011 stonden geen
woningen leeg.
Figuur 3.21 Acceptatiegraad
jan

feb
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mrt
2013

apr mei jun

jul

aug sep

okt

nov dec

2014

Leegstand
De norm voor leegstand verhuur in 2014 bedroeg maximaal
0,9% of 100 leegstaande woningen. Het is helaas niet gelukt om
die normen te behalen. De leegstand aan het eind van 2014 lag
echter wel substantieel lager dan aan het begin van het jaar. De
leegstand van december bedroeg met 1,01% en 105 woningen
beduidend minder dan de 1,78% en 209 leegstaande woningen
begin 2014. De cumulatieve leegstand bedroeg eind 2014 1,23%.
Het aantal lang (meer dan drie maanden) leegstaande woningen
nam af van 16 aan het begin van het jaar naar 5 eind 2014.
De hogere leegstand, vooral aan het begin van het jaar, had
meerdere oorzaken:
• De geautomatiseerde werkstromen werden aangepast aan de
nieuwe structuur van de organisatie, waardoor achterstand in
werkzaamheden ontstond.
• Een groot aantal gelijksoortige woningen kwam na renovatie
in één keer beschikbaar voor de verhuur (Eksterlaan).
• Een wijziging van het beleid voor een aantal verkoop
complexen die weer de verhuur in gingen waardoor grotere
aantallen woningen in één complex tegelijk nieuw in de
verhuur kwamen.
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We kenden een acceptatiegraad van 61% (norm: 70%). De
huidige acceptatiegraad ligt met gemiddeld 61% onder de norm
van 70%. Zouden de directe verhuringen en verhuringen via de
pilot (zie hieronder) meegenomen worden, dan komt het
percentage hoger uit.
De pilot die in 2014 startte is een actie waarbij de woning te huur
wordt aangeboden op de Woonnet Rijnmondsite met de
mededeling dat er op datum x en tijdstip y een bezichtiging
plaatsvindt, waarbij aanwezige belangstellenden de woning ook
daadwerkelijk krijgen. Het gaat hierbij om ongeveer 30% van de
woningen.
Bij directe verhuur wordt na twee groepsverhuringen
(10 kandidaten) de woning ‘direct te huur’ aangeboden. Dit is
overigens een zeer gebruikelijke methode in de regio, Waterweg
Wonen wijkt hierin niet af van de andere corporaties.

Ambitie 4

Dichtbij door
maatwerk
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We streven ernaar om in 2017 volledig digitaal te werken, in navolging van de gemeenten. Om dit te realiseren
richten we onze organisatie hierop in, onder andere door digitalisering van onze werkprocessen en een wijziging in de
openingstijden van ons kantoor. We zetten in op actieve kanaalsturing, via het click-call-face principe. Hiermee willen
we bewerkstelligen dat klanten zoveel mogelijk gebruik maken van onze digitale kanalen. Zo kunnen we onze klanten
beter en sneller van dienst zijn en voorkomen we onnodig wachten. Klanten kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per
week gebruik maken van ons huurdersportaal mijn.waterwegwonen.nl. We willen de klanttevredenheid minimaal op
hetzelfde niveau houden.
Activiteit

Score Realisatie

We willen bij het huurlabel van KWH minimaal de score van 2013
evenaren.

-

KWH score is van 7,7 (2013) gedaald naar 7,6 (2014).

De tevredenheidsenquête die Waterweg Wonen afneemt bij het verlaten
en betrekken van een woning stijgt bij de onderdelen die betrekking
hebben op de dienstverlening naar 90% voor de categorieën ‘tevreden’
en ‘zeer tevreden’.

+
+

Woning betrekken ligt ruim boven de norm met 93%.
Woning verlaten ligt ruim boven de norm met 93%.

Minimaal 75% van de klanten die we volgen is tevreden met de keuze van
een woonproduct van Waterweg Wonen. We meten dit bij het betrekken
van de woning, na twee jaar en na vier jaar. Minimaal 75% procent zou
weer voor een woonproduct van Waterweg Wonen kiezen.

+
+
+

Staat van de woning bij betrekken is 81%.
Tevreden over woonproduct na twee en vier jaar is 82%.
Weer voor een woonproduct kiezen is 76%.

We willen het aantal reparatieverzoeken en huurbetalingen via mijn.
waterwegwonen.nl verhogen met 25% ten opzichte van 2013.

+
+

Het aantal reparatieverzoeken is toegenomen met 62% ten opzichte van
2013.
Het aantal huurbetalingen is toegenomen met 86% ten opzichte van 2013.

Tenminste 90% van de huurders is tevreden tot zeer tevreden over de
bereikbaarheid van het Woonpunt en de KWH-meting scoort boven de 7,0.

+
+

Bereikbaarheid interne enquête is 91%.
KWH score is 7,6

Eind 2013 ervaart 50% van onze klanten de ‘Ja, tenzij’-houding in hun
contacten met Waterweg Wonen.

x

De ‘Ja, tenzij’-houding is onderdeel geworden van het
competentiemanagement van de medewerkers.

+ Gerealiseerd

+/- Deels gerealiseerd

- Niet gerealiseerd

x Vervallen

KWH-Huurlabel

Wij hebben met een totaalscore van 7,6 een iets
lagere score behaald dan in 2013.

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
houdt een continue meting naar onze dienstverlening. De
resultaten kunnen wij op elk gewenst moment via de website
van KWH inzien.
Figuur 4.1 Score KWH-huurlabel

Labelonderdeel
Totaalscore

Grootte
klasse
Norm Score Score
Regio
KWH 2014 2013 (van de 55) (van de 29)
7

7,6

7

7,3

Woning zoeken

7

8,1

Nieuwe woning

7

8,1

Huur opzeggen

7

Reparaties

7

Onderhoud

7,7

Klantcontact
Contact

28e

11e

8,1

10e

3e

8,3

10e

1e

7,3

7,8

53e

27e

8,2

8

34e

15e

Geen
7 meting

7,5
34e

10e

Verhuizen

Onderhoud

Klachten behandelen
Ontevredenheid
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6,5

6,4

6,8

Bij de score voor ‘huur opzeggen’ is het onderdeel
‘overdracht van goederen’ een aandachtspunt. In
2015 volgt het standpunt van Waterweg Wonen
waarin we aangeven vanuit welk perspectief we de
overname aanpakken. Daarbij laten we zowel de
klantgerichtheid als de efficiency van het
verhuurproces meewegen.
De KWH-meting over de klachtenafhandeling is
vervallen. Er loopt nu een meting over de
ontevredenheid van huurders. Bij deze KWHmeting is een 6,4 behaald. We hebben op een
aantal onderdelen een bovengemiddelde score ten
opzichte van de landelijke meting en de regio. Deze
onderdelen zijn: het openstaan voor het ontvangen
van ontevredenheid, het uitleggen wat de corporatie doet met de
ontevredenheid en het nakomen van afspraken om het probleem
op te lossen.
Het KWH heeft nog geen instrument om de kwaliteit van de
digitale dienstverlening te meten. We zijn daarover met het KWH
in gesprek en participeren in een werkgroep van het KWH over
dit onderwerp.

Ambitie 4 Dichtbij door maatwerk

Tevredenheid enquêtes
Figuur 4.2 Klanttevredenheid bij het betrekken van een woning
(tevreden tot zeer tevreden)

2014

2013

120

139

Aantal enquêtes
Dienstverlening

89%

91%

Ontvangen informatie

96%

94%

Klantvriendelijkheid van de medewerker

95%

94%

De staat van de woning bij het betrekken

81%

86%

Totaal

90%

91%

De totaalscore van deze enquête is in 2014 nagenoeg gelijk aan
2013. De onderdelen die we meten met betrekking tot de
dienstverlening liggen in totaliteit ruim boven de norm van 90%.
De staat van de woning is onder de norm van 85% gedaald. Dit
kwam mede doordat huurders soms te hoge verwachtingen
hadden over wat er nog gedaan wordt aan de woning, niet
nagekomen toezeggingen over reparaties of veel werk aan het
opknappen van de woning na werkzaamheden. Dit hebben we
opgenomen als verbeterpunten in het proces. Een aanvullend
verbeterpunt is nog om goede uitleg te geven over de duur van
het traject voor het vraaggestuurd vervangen van keuken,
badkamer en toilet, zodat huurders niet voor verrassingen
komen te staan.
Figuur 4.3 Klanttevredenheid woonbeleving
Totaal

Aantal enquêtes
Tevreden over de woning

Belangrijkste reden om te verhuizen was de behoefte aan een
grotere woning. Verder zijn als redenen genoemd samenwonen,
teveel overlast en willen wonen in een andere buurt.
Als belangrijkste reden van vertrek wordt door de huurder
genoemd:

Bron: interne telefonische enquête

(tevreden tot zeer tevreden)

De onderdelen van deze enquête vallen wat lager uit dan in
2013, maar liggen nog steeds boven de norm. ‘Prettig gewoond’
is ook gedaald ten opzichte van vorig jaar. Bewoners geven
hiervoor als voornaamste reden aan overlast van directe buren
of vanuit de omgeving ervaren te hebben. ‘Overdracht van
goederen mogelijk maken naar de nieuwe huurder’ wordt
regelmatig als verbeterpunt genoemd voor de dienstverlening
bij het verlaten van de woning.

Norm

58
82%

75%
75%

Weer kiezen voor woonproduct Waterweg Wonen

76%

Tevreden over woonomgeving

81%

Totaal

80%

Figuur 4.5 Reden vertrek
Ander soort huurwoning (beneden/ goedkoper/ kleiner/ groter)

2014

2013

30%

33%

Wijziging gezinssamenstelling (trouwen/samenwonen/
scheiden/geboorte)

18%

20%

Woning met meer/betere voorzieningen*/ beter onderhouden

13%

13%

Overlast

12%

10%

Woning in een andere buurt

12%

5%

9%

9%

Koopwoning
Werk/studie

3%

1%

Niet meer zelfstandig kunnen wonen

2%

1%

Ontevreden over Waterweg Wonen

1%

0%

Sloop

0%

3%

Aankomende renovatie

0%

1%

Anders

0%

4%

Totaal

100%

100%

*Als voorzieningen worden genoemd: gelijkvloers en lifttoegankelijk.
Bron: interne telefonische enquête

Bron: interne telefonische enquête

In 2014 is driemaal een meting gedaan naar de woonbeleving
van onze klanten, twee en vier jaar na het betrekken van hun
woning. Het merendeel is tevreden over Waterweg Wonen als
verhuurder en met de keuze voor de woning. Driekwart van de
geïnterviewden gaf aan in de toekomst weer voor een
woningproduct van Waterweg Wonen te willen kiezen.
Een veelgenoemd pluspunt van het wonen in Vlaardingen is de
rust in de buurt. Huurders hebben over het algemeen wat meer
contact met een paar directe buren, waarmee zij soms een
praatje maken, maar leven verder langs elkaar heen. Dit vinden
zij echter niet bezwaarlijk. Huurders voelen zich wel thuis in hun
buurt. Bijna één derde ervaart een vorm van overlast.
Figuur 4.4 Klanttevredenheid bij het verlaten van een woning
(tevreden tot zeer tevreden)
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Aantal enquêtes
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Dienstverlening
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Ontvangen informatie

96%

99%

Klantvriendelijkheid van de medewerker

91%

94%

Prettig in de woning gewoond

72%

76%

Totaal

88%

92%

Bron: interne telefonische enquête

40% (2013: 34%) is opnieuw naar een woning van Waterweg
Wonen verhuisd. 28% (2013: 34%) naar een woning van een
andere corporatie. 27% (2013: 30%) naar een koopwoning. 2%
(2013: 1%) naar een particuliere verhuurder en 1% (2013: 1%)
naar een verzorgingshuis. 2% is gaan inwonen. Dit is een nieuwe
ontwikkeling ten opzichte van 2013.

Klachtenafhandeling
Vanaf 1 september 2014 werkt Waterweg Wonen met een
vernieuwde klachtenprocedure. Doelstellingen zijn het verkorten
van de reactietermijn en het in de procedure integreren van
klachten die via onze social media binnenkomen. Bij social
media klachten antwoorden we binnen een werkdag. Bij
eenvoudige klachten die wij via andere kanalen ontvangen
hanteren we een reactietermijn van vijf en bij complexe klachten
een termijn van tien werkdagen. In het kader van de
digitalisering hebben we de gele (klacht) en groene (compliment)
kaarten geschrapt.

Bereikbaarheid
Bij het meten van onze bereikbaarheid staat de klantbeleving
centraal. Hierbij wordt niet meer vastgehouden aan de norm van
het opnemen van de telefoon binnen 30 seconden. Uit KWHonderzoek blijkt dat klanten het belangrijk vinden om in één keer
goed geholpen te worden. Daarbij hechten zij minder waarde
aan de wachttijd. We geven dan ook prioriteit aan het adviseren
van de klant om in het vervolg ons huurdersportaal te gebruiken
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boven het voldoen aan de KWH-norm voor de telefonische
bereikbaarheid. Wel willen we minimaal het niveau van de
klanttevredenheidsonderzoeken handhaven.
Waterweg Wonen sluit aan bij de wens van de overheid om per
1 januari 2017 volledig digitaal te werken. Om dit te realiseren,
werken we aan het uitbouwen van het digitale contact met de
klant. We richten de organisatie daarop in, met als gevolg dat

Waterweg Wonen vanaf 1 januari 2015 uitsluitend tussen
9.00 en 12.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar zal zijn.
Voor specifieke onderwerpen kan een afspraak gemaakt worden
buiten deze tijden. Voor spoedmeldingen zijn wij de hele dag
bereikbaar. Deze manier van dienstverlening voorkomt onnodig
wachten en resulteert in het directer en sneller helpen van
klanten. Daarnaast worden brochures alleen nog digitaal aan
onze klanten beschikbaar gesteld. In 2014 heeft een werkgroep
dit project intern voorbereid en ook informatie opgehaald in
werkbezoeken bij andere organisaties. De start zal op
5 januari 2015 plaatsvinden.
Door het digitaliseren van de werkprocessen wordt er efficiënter
en beter gewerkt, waardoor we naar verwachting een toename
in de kwaliteit van de dienstverlening realiseren. Onze ambitie is
daarbij dat klanten een voldoende geven voor zaken die tijdig,
digitaal en met gemak zijn afgehandeld. We volgen en
monitoren dit proces. De ervaringen worden geëvalueerd om te
beoordelen of het zowel voor de klant als voor de medewerkers
efficiënter werkt. Zo nodig wordt de werkwijze aangepast.

Kanaalsturing
Waterweg Wonen stuurt actief op het kanaal dat de klant
gebruikt om zijn vraag te stellen:
Click: de klant zoveel mogelijk helpen via een virtueel loket via
internet.
Call: telefonisch contact of mail verkeer is second-best.
Face: persoonlijk contact tussen de klant en medewerker van
Waterweg Wonen vormt de laatste schakel als het de klant écht
niet lukt om al klikkend, bellend of mailend tot de juiste
oplossing te komen.

Huurdersportaal mijn.waterwegwonen.nl
In 2014 kregen we totaal 1.844 reparatieverzoeken via mijn.
waterwegwonen.nl (2013: 1.140). Dit is een toename van 62%
(norm: 25%). Het aantal huurbetalingen ligt op 1.040 (2013: 560).
Dit is een forse toename van 86% (norm: 25%). Het aantal unieke
gebruikers vanaf de introductie van het huurdersportaal is 2.772.
In totaal is dit 24% van het aantal huurders.
Mijn.waterwegwonen.nl blijft vernieuwen. Wij hebben een
service toegevoegd, om huurders sneller van informatie te
voorzien. Voortaan krijgt de klant een mail die hem attent maakt
op post die klaarstaat op mijn.waterwegwonen.nl. In deze mail is
zichtbaar wat voor document dat is, bijvoorbeeld een
huurdersbrief of magazine. Daarnaast stonden op
mijn.waterwegwonen.nl de leefbaarheidsplannen 2014 voor alle
wijken. We hebben vanaf januari 2015 in onze interne enquêtes
vragen over het gebruik van mijn.waterwegwonen.nl
toegevoegd, zodat we de klanttevredenheid over dit medium
kunnen meten.
Figuur 4.6 Gebruik mijn.waterwegwonen.nl
Betalingsgegevens wijzigen
Betalingsregeling aanvragen
Contract opzeggen
Huur betalen

2013

2012

59

55

65

49

20

17

128

85

71
388

1.040

560

Overlast melden

303

127

76

Persoonlijke informatie

153

344

171

1.844

1.114

968

462

390

284

Reparatieverzoek
Vraag Stellen
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Ambitie 4 Dichtbij door maatwerk

Social media
In 2014 is het aantal vrienden op onze Facebook-pagina
toegenomen van 274 naar 505. Het aantal volgers op ons Twitter
account is opgelopen van 1.601 naar 1.940. We hebben snel en
accuraat gereageerd op vragen en klachten van onze klanten via
social media. Dit werd zeer gewaardeerd en heeft in enkele
gevallen escalatie via social media voorkomen.
Wij hebben op onze website en Facebook-pagina sprekender
beeldmateriaal geplaatst en teksten korter en bondiger gemaakt.
Ook hebben wij filmpjes laten maken waarin bepaalde processen
worden verhelderd. Een aantal keer maakten wij gebruik van het
adverteren via Facebook, met name voor de verkoop of verhuur
van woningen. Dit was succesvol, zeker doordat je bij deze vorm
van adverteren een specifieke doelgroep kunt selecteren.
Daardoor waren dure advertenties in de krant niet meer nodig.
Met de ambitie van Waterweg Wonen om in 2017 vergaand
gedigitaliseerd te zijn, onderzoeken wij of het mogelijk is om
voor elke klant een eigen communicatiemiddelenmix te
realiseren. In 2015 starten we een onderzoek naar de
informatiebehoefte van onze klanten.

Waterweg Wonen pagina op Facebook
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Website Waterweg Wonen

Klantvriendelijkheidsonderzoek Maaskoepel

In 2014 hebben 55.367 unieke bezoekers onze corporate website
bezocht, daarvan was iets meer dan de helft een nieuwe
bezoeker. Gemiddeld zijn bezoekers 1 minuut en 43 seconden
actief op onze website. Het merendeel van hen navigeert naar
het aanbod van onze huurwoningen of naar het onderdeel
‘reparatieverzoek’ onder het hoofdstuk ‘ik ben huurder’.

Woonnet Rijnmond heeft voor het vijfde jaar een Mystery Guest
ingezet, die per e-mail zeven vragen heeft gesteld. Alle
antwoorden op de vragen zijn inhoudelijk beoordeeld, waarbij
ook de reactietijd is meegewogen. De reactiesnelheid was op
orde. Eén vraag werd helemaal fout en andere vragen niet
volledig beantwoord. Alle antwoorden waren in de kennisbank
te vinden. Waterweg Wonen kwam op een 6,1. Het gemiddelde
cijfer van de Mystery Guest was dit jaar een 5,8. In 2013 scoorde
Waterweg Wonen een 8 voor deze meting.

Baliebezoek
De meeste huurders die langskomen aan de balie doen dit voor
een huurbetaling. Per maand zijn dit gemiddeld 470 huurders.
Verder komen veel ouderen en allochtonen langs met
voornamelijk vragen over Woonnet Rijnmond en het gebruik van
hun woonpas. Ook ontvangen we dagelijks ongeveer tien
zakelijke bezoekers en maximaal 15 klanten die een nieuwe
huurovereenkomst komen tekenen.
Om klanten beter en sneller van dienst te zijn, werken wij vanaf
2015 voor het baliebezoek bij specifieke onderwerpen zoveel
mogelijk op afspraak. In de ochtend kunnen klanten voorlopig
ook nog zonder afspraak terecht. We streven ernaar om na de
verhuizing naar onze nieuwe bedrijfshuisvesting, volledig op
afspraak te werken.
De website van Waterweg Wonen met Mijn Waterweg Wonen huurdersportaal

Telefonische bereikbaarheid
Uit onze enquêtes blijkt dat de tevredenheid over de telefonische
bereikbaarheid boven de norm ligt met 91% (2013: 93%). Ook uit
de KWH meting blijkt dat wij op dit onderdeel met een 7,6 ruim
boven de norm scoren.
In 2014 zijn bij het Woonpunt in totaal 87.676 telefoongesprekken
binnen gekomen, tegenover 98.170 in 2013. Dit is een daling van
200 telefoongesprekken per week.
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‘Ja, tenzij’ als basishouding van medewerkers
De ‘Ja, tenzij’-houding is regulier onderdeel geworden van het
competentiemanagement binnen Waterweg Wonen. Alle
medewerkers hebben gezamenlijk zeven punten benoemd, die
onderdeel uitmaken van de kerncompetentie ‘klantgerichtheid’.
Op deze wijze is de ‘Ja, tenzij’-houding geborgd binnen de
organisatie.

Ambitie 1 Dichtbij door partnerschap

Ambitie 5

Dichtbij door
rendement
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We moeten rendement halen om voldoende draagvlak te hebben voor onze activiteiten. Hierbij gaat het zowel om
maatschappelijk als financieel rendement. De woningcorporaties zijn financieel gaan bijdragen aan het dekken van
de overheidstekorten. Om te kunnen blijven investeren in partnerschap, de uitvoering van het Actieplan Wonen, goed
beheer, maatwerk en duurzaamheid, zullen we voldoende financieel rendement moeten halen. Tegelijkertijd moet ons
maatschappelijke rendement goed zijn, want anders brokkelt het maatschappelijke draagvlak voor wat wij doen, af.
We zullen ons focussen op duurzame (maatschappelijke) waardeontwikkeling.
Activiteit

Score Realisatie

Met betrekking tot onze vermogensontwikkeling werken wij met de
volgende grenzen:
- Beoordeling CFV

+
+/-

- Loan to value maximaal 75%

De getroffen maatregelen zijn door het CFV op hun impact beoordeeld;
met ingang van oktober valt Waterweg Wonen weer onder het normale
regime.
Onder de grondslagen van het WSW/CFV haalt Waterweg Wonen de 75%
nog niet; door de getroffen maatregelen en het terughoudend
investeringsvolume 2014-2015-2016 verwachten wij dit wel op korte
termijn te bereiken.

De kasstroom uit onze basisexploitatie moet minimaal positief zijn:
- Direct rendement vastgoed >= 4,04%
- Interest dekkingsratio >= 1,40

+
+

- Direct rendement vastgoed: 4,53% - 6,65%
- Interest dekkingsratio: 1,46 - 2,40

We verlagen in 2014 de bedrijfslasten per verhuureenheid met 2,5%.

+

De bedrijfslasten per verhuureenheid zijn gedaald met 6% t.o.v. 2013.

+ Gerealiseerd

+/- Deels gerealiseerd

- Niet gerealiseerd

x Vervallen

Waterweg Wonen hanteert een aantal financiële kaders voor
haar bedrijfsvoering ten aanzien van:
1. de vermogensontwikkeling: oordeel Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV) en Loan to Value (LTV)
2. de exploitatie (inkomsten en uitgaven): direct rendement en
interest dekkingsratio/intrest coverage ratio (ICR)
3. de projecten: IRR (Internal Rate of Return)

Financieringsbehoefte/derivaten

1. De vermogensontwikkeling

Figuur 5.2 Afgesloten leningen

Van het CFV ontvingen wij in oktober 2014 het bericht dat het
door Waterweg Wonen aangekondigde herstel van vermogen in
voldoende mate heeft plaats gevonden. De getroffen
verbetermaatregelen in het kader van ons ‘scherp aan de
wind’-beleid, zoals kostenreducties en huurharmonisatie,
hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.
Medio 2014 gaf het WSW aan Waterweg Wonen een
borgingsplafond af voor 2014 en 2015 dat aansluit bij onze
verwachte kasstromen. Daarmee kan Waterweg Wonen haar
investeringen financieren.
Het kengetal Loan to value (LTV) laat zien welk aandeel van het
bezit extern gefinancierd is. Daarbij gaan wij voor de waarde van
het bezit uit van de bedrijfswaarde. Algemeen aanvaardbaar is
maximaal 75% externe financiering. Door het (extra) aantrekken
van leningen zullen we in 2015 niet aan onze norm voldoen.
Vanaf 2016 zal de LTV een dalende beweging laten zien.
Figuur 5.1 Loan to value
(Bedragen x c 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

Netto schuldpositie

417.388

413.894

393.731

372.590

351.241

Bedrijfswaarde

544.918

558.909

547.866

538.572

524.352

77%

74%

72%

69%

67%

Aandeel externe financiering
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De totale leningportefeuille bedraagt per het einde van het jaar
bijna d 400 mln. tegen een gemiddeld rentepercentage van 4,04%
(4,21% in 2013).
In 2014 zijn op basis van onze financieringsbehoefte leningen
afgesloten voor d 30 mln. Deze leningen vallen binnen het
verkregen mandaat voor het jaar 2014.

Soort lening

Periode

Fixe lening 15 mln.

1 september tot 1 september 2024

Rentepercentage
2,93%

Fixe lening 15 mln.

1 februari tot 1 februari 2044

3,48%

Rentederivaten
De renteswaps zijn bedoeld om renterisico’s van de
onderliggende leningen met een variabele rente af te dekken.
De te ontvangen variabele rente van deze renteswaps is
3 maands Euribor. Dit is gelijk aan de variabele rente van de
onderliggende roll-over leningen. Deze variabele rente van de
swap wordt op hetzelfde tijdstip vastgesteld als de variabele
rente op de onderliggende lening. De derivaten lopen niet langer
dan de onderliggende leningen.
Waterweg Wonen beschikt over voldoende kennis en systemen
om de risico’s die derivaten met zich meebrengen te monitoren
en te beheersen. Daarnaast laten wij ons adviseren door een
onder toezicht van de AFM staande, extern deskundige op het
gebied van treasury.
Ieder kwartaal wordt in het treasury-overleg de marktwaarde van
de swaps besproken. Indien door de leden van de treasurycommissie wordt besloten dat een payer-swap of cap
(toegestane derivaten) afgesloten zal worden, zal dit gaan
volgens de procedure die in ons treasury-statuut staat vermeld.
Dit houdt in dat door middel van een transactie-voorstel wordt
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Figuur 5.3 Derivaten Waterweg Wonen

Partij

Te ontvangen
rente

Effectieve
hedge

Waarde
swap
31-12-2014

Te betalen rente

Bedrag

Begindatum

Einddatum

BNG

4,6720%

15.000.000

1-10-2008

1-10-2018

3-mnd Eur

100%

-2.722.521

ABN

4,5425%

10.000.000

1-3-2010

1-3-2016

3-mnd Eur

100%

-898.499

BNG

4,6000%

10.000.000

1-10-2010

1-10-2016

3-mnd Eur

100%

-910.287

ABN

4,7700%

10.000.000

1-11-2009

1-11-2019

3-mnd Eur

100%

-2.276.032

ABN

3,3325%

10.000.000

1-11-2012

1-11-2019

3-mnd Eur

100%

-1.557.738
-1.891.469

ABN

3,4550%

10.000.000

1-12-2012

1-12-2020

3-mnd Eur

100%

Deutsche Bank

3,3600%

10.000.000

1-4-2013

1-4-2018

3-mnd Eur

100%

-1.299.954

Deutsche Bank

3,7300%

10.000.000

1-10-2013

1-10-2019

3-mnd Eur

100%

-1.752.279

-13.308.779
beschreven welk financieel product zal worden afgesloten, wat
het doel is van de transactie, en welke alternatieven hiervoor
zijn. Er worden randvoorwaarden meegegeven waarbinnen de
transactie moet worden gedaan. Na accordering door de
directeur-bestuurder wordt de transactie door de daartoe
bevoegde medewerker afgesloten. Bij het afsluiten van het
contract zal een medewerker control aanwezig zijn om toe te zien
dat deze procedure wordt gevolgd. Nadat alle partijen hun
offerte hebben gedaan zal met de aanbieder van de beste prijs
het contract worden gesloten. Alle aanbiedingen worden daarna
aan de leden van de treasury-commissie gestuurd.
Conform de beleidsregels van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties is een liquiditeitsbuffer ter zake van
derivaten benodigd om een renteschok van 200 basispunten te
kunnen voldoen. Bij Waterweg Wonen ontstaan bij een daling
van 200 basispunten nog immer geen afstortverplichtingen
waardoor een liquiditeitsbuffer in strikte zin niet noodzakelijk is.
Alleen bij de BNG is er sprake van margin call verplichtingen.
De threshold bij deze bank bedraagt d 6,1 mln. De totale margin
call bij een rentedaling van 200 basispunten bedroeg op
31 december 2014 d 5,3 mln. Dit is lager dan de threshold.
Waterweg Wonen beschikte per 31 december 2014 over een
rekening-courantfaciliteit met een totaalwaarde van d 18,1 mln.
Naast het liquiditeitsrisico bestaat er ook het kredietrisico. Dit
houdt in dat tegenpartijen bij een positieve marktwaarde van de
derivaten hun contractuele verplichtingen aan Waterweg Wonen
niet kunnen nakomen. Dit risico heeft Waterweg Wonen beperkt
doordat de transacties met verschillende financiële instellingen
zijn aangegaan. Deze financiële instellingen voldoen aan
kredietwaardigheidseisen (rating), welke in het treasurystatuut
zijn opgenomen.
De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van
het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de
marktwaarde van de derivaten. Zolang de marktwaarde negatief
is, loopt Waterweg Wonen geen kredietrisico.
In 2014 (2013 idem) zijn geen nieuwe derivaatcontracten
afgesloten In 2014 heeft Waterweg Wonen de toezichtbelemmerende bepalingen die in de contracten stonden
weggenomen. De contracten worden door de toezichthouder als
rechtmatig beschouwd.
Waterweg Wonen kiest voor kostprijshedge-accounting
aangezien de doelstelling van de derivaten is om het renterisico
op variabel rentende financiering af te dekken. Kostprijshedgeaccounting wordt toegepast op basis van individuele leningen,
wat betekent dat er sprake is van aansluiting van de modaliteiten

van de instrumenten met de financieringen. Deze modaliteiten
zijn terug te vinden in de originele leningen- en derivaten
contracten. Ieder derivaat is voor eenzelfde looptijd, bedrag en
modaliteit aan een lening gekoppeld, daarmee wordt de
effectiviteit als goed bestempeld. Voor een overzicht van de
derivaten van Waterweg Wonen zie figuur 5.3.

2. De exploitatie (inkomsten en uitgaven)
De kasstroom uit onze basisexploitatie moet minimaal positief
zijn.
Figuur 5.4 H
 uurverhoging sociale huurwoningen naar
inkomenscategorieën
Huur
verhogingspercentage

Aantal
huur
verhogingen

Aantal
huishoudens

Inkomensgroep < b 34.085 –
inkomen onbekend

3,5%

3,5%
2,5%
0% - 2,5%

6.399
1.627
11

Inkomensgroep b 34.085 tot
b 43.602

4,5%

4,5%
0% - 4,5%

1.065
14*

Inkomensgroep > b 43.602

6,5%

6,5%
0% - 6,5%

1.503
9*

Inkomenscategorieën

* Aftopping van de huurverhoging zodat de huur na huurverhoging niet boven het
wettelijk maximum uitkomt.

Inkomsten
Gegeven de ontwikkelingen in het regeerakkoord, hebben wij de
extra huurinkomsten nodig om te kunnen voldoen aan de
verhuurdersheffing. Om die reden is de huurronde van
1 juli 2014 – net als in 2013 – inkomensafhankelijk uitgevoerd.
Mede op basis van de inbreng van de Huurdersraad is besloten
om de rijksparameters en de reguliere begrenzingen op drie
punten anders of aanvullend op te pakken:
• Voor 6.399 huishoudens met een inkomen lager dan d 34.085
een huurverhoging van 3,5% in plaats van de door de
minister genoemde 4%.
• Voor 1.627 huishoudens met een inkomen lager dan d 34.085
een huurverhoging van 2,5% in plaats van de door de
minister genoemde 4%. Dit is een aftopping van de
huurverhoging zodat de huur na de huurverhoging niet
boven de grens van d 575,87 uitkomt. Ook de huishoudens
met een huur boven of op de streefhuur van Waterweg
Wonen (90% van het wettelijke maximum) behoren tot deze
categorie.
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•

Voor 11 huishoudens met een inkomen lager dan d 34.085 een
huurverhoging van minder dan 2,5% zodat de huur na
huurverhoging niet hoger ligt dan de Huurtoeslaggrens van
d 699,28.

Daarnaast werd de huur van 382 geliberaliseerde woningen
verhoogd met 2,5% (inflatie). Ook de huur van bedrijfsruimten,
garages e.d. werd met 2,5% verhoogd. 315 woningen die onder
de Leegstandswet werden verhuurd of kort voor de sloop
stonden kregen geen huurverhoging.

Voor de bepaling van het direct rendement drukken wij de
operationele kasstroom uit in een percentage van de waarde van
het onderliggende bezit. Als het direct rendement onder de
gemiddelde vermogenskostenvoet uitkomt, wordt ingeteerd op
het vermogen. In 2014 is het direct rendement vastgoed 4,53%
en de gemiddelde vermogenskostenvoet 4,04%. Het direct
rendement voldoet daarmee nu en naar verwachting in de
toekomst aan de norm.
Figuur 5.6 Interest dekkingsratio
(Bedragen x c 1.000)

Uitgaven
Waterweg Wonen werkt in lijn met haar motto ‘scherp aan de
wind’ verder aan de reductie van haar bedrijfslasten. Op basis
van de berekeningswijze van het CFV zijn onze netto
bedrijfslasten per vhe in 2014 t.o.v. 2013 met circa 6% gedaald.

2015

2016

2017

2018

2019

Kasstroom uit
bedrijfsoperaties

28.726

30.423

32.435

34.497

36.487

Financieringslasten

16.111

16.233

16.219

15.189

15.177

1,78

1,87

2,00

2,27

2,40

Interest dekkingsratio
De Aedes-benchmark biedt inzicht in de prestaties van
corporaties. Door de combinatie van harde cijfers over
bedrijfskosten met ‘zachte’ informatie over huurdersoordelen
ontstaat inzicht in de inzet van corporatiemiddelen en het
resultaat daarvan. Corporaties werken aan efficiëntere
bedrijfsvoering en willen hun geld op de goede manier inzetten.
Dankzij deze benchmark kunnen corporaties leren van elkaars
resultaten.
De in 2014 gehouden benchmark van Aedes was een nulmeting
en toonde de prestaties van de corporaties over 2013 op twee
belangrijke thema’s: de tevredenheid van de huurders en de
bedrijfslasten. In totaal werkten 312 corporaties mee aan één of
beide onderdelen. In deze landelijke vergelijking met andere
woningcorporaties scoorde Waterweg Wonen solide resultaten.
Als grote corporatie in het grootstedelijke Rijnmondgebied
scoorde Waterweg Wonen een degelijke middenpositie (BB). Een
fractie lagere bedrijfslasten dan gemiddeld (d 1.028 per
verhuureenheid ten opzichte van d 1.035 gemiddeld) koppelde
Waterweg Wonen aan eenzelfde rapportcijfer van de huurders
als het landelijk gemiddelde (7,3).
Door de verdere afbouw van de organisatie in 2014 en 2015 is de
verwachting is dat we in 2014 uit zullen komen op een bedrag
van circa d 950 aan beïnvloedbare bedrijfslasten per
verhuureenheid en in 2015 mogelijk zelfs onder de d 900. Met
onze leefbaarheidsuitgaven zullen we nog steeds boven het
sectorniveau zitten.
De begroting 2015 is vastgesteld. In december is een
meerjarenperspectief aangeboden aan de Raad van
Commissarissen waarin rekening is gehouden met een daling
van de lasten op grond van efficiency, woningaantallen en de
afname van renovatie- en nieuwbouwprojecten.
Figuur 5.5 Rendement
(Bedragen x c 1.000)

Bedrijfsresultaat
Verkopen
Afschrijving
Waardeverandering
Kasstroom uit
bedrijfsoperaties
Bedrijfswaarde
Direct rendement vastgoed

2015

2016

2017

2018

2019

6.435

7.183

9.903

10.838

7.380

-960

-1.402

-1.525

-1.123

-1.199

22.478

23.519

24.569

25.395

26.043

2.048

1.521

183

372

2.656

30.001

30.821

33.130

35.482

34.880

544.918

558.909

547.866

538.572

5,51%

5,51%

6,05%

6,59%

Het kengetal interest dekkingsratio/ intrest coverage ratio geeft
de verhouding weer tussen de operationele kasstroom en de
rentelasten. Als de dekkingsratio onder de 1,4 ligt (norm WSW),
wordt onvoldoende kasstroom uit de exploitatie gegenereerd
om de rentelasten en de aflossing(sfictie) te betalen. In 2014 is
de interest dekkingsratio 1,46. De komende jaren blijft de interest
dekkingsratio ruim boven de minimumgrens van 1,4 uitkomen.

3. De projecten
Waterweg Wonen heeft rendementseisen gesteld aan haar
investeringen. Als indicatie van bedrijfseconomisch
rendement (bR) wordt het interne rendement (IRR – internal rate
of return) gehanteerd. Het interne rendement geeft het werkelijke
rendement van de investering weer. De aanname is dat alle
toekomstige investeringsprojecten gefinancierd worden met
vreemd vermogen. Als basis daarvoor hanteren wij het 10-jaars
rentetarief, naar boven afgerond op 0,5%. Deze rente stellen wij
eenmaal per jaar intern vast aan de hand van de geldende
tarieven. Naast de goed te maken financieringslasten dient de
investeerder een vergoeding voor gelopen risico mee te nemen
in de rendementseis. De opslag is afhankelijk van het soort
investering.

Investeringen in nieuwbouw huur
De exploitatie van het reguliere bezit van Waterweg Wonen is op
de lange termijn structureel positief. Daarnaast genereert
Waterweg Wonen vermogen door de verkoop van het bestaand
bezit en de verkoop van nieuwbouw. Dit vermogen wordt ingezet
voor de exploitatie van huurwoningen voor onze primaire
doelgroep in de vorm van het realiseren van een laag
rendement. Op deze wijze kan het dus heel goed mogelijk zijn
dat een investering met een onrendabele top, bedrijfs
economisch voldoende rendeert. De interne rendementseis is
naar doelgroep gedifferentieerd.
Figuur 5.7 Vereist rendement
Doelgroep
Huurwoningen onder maximale
huurtoeslag-/liberalisatiegrens
(2014: c 699,48)

Vereist
Rendement

bR - 1,5%

2,5%

524.352

Overige woningen: boven maximale
huurtoeslag-/ liberalisatiegrens

bR + 1%

5,0%

6,65%

Commerciële ruimten (bijv. winkels)

bR + 2%

Maatschappelijk vastgoed
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Correctie (C)

bR = bedrijfseconomisch rendement

6,0%
maatwerk
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Investeringen in bestaand bezit
Investeringen die aan bovengenoemde vereisten voldoen,
kunnen op bedrijfseconomische grondslagen doorgang vinden.
Wanneer deze investeringen plaatsvinden in het bestaande bezit,
zetten wij deze af tegen het rendement en de onrendabele top bij
doorexploiteren van het complex. In ons bezit hebben wij
namelijk verschillende complexen met een relatief hoog
rendement. Deze ‘cash cows’ leveren investerings- en
financieringsruimte op voor andere complexen. Investeren in
een positief renderend complex kan betekenen dat het complex
na investering nog steeds aan de bedrijfseconomische vereisten
voldoet, maar wel een grote afname van de investerings- en
financieringsruimte tot gevolg heeft. Daardoor kunnen
financieringsproblemen ontstaan. Een vergelijking tussen de
investerings- en financieringsruimte voor en na investering is
daarom essentieel. Als norm wordt gesteld dat een rendements
val van meer dan 10% volkshuisvestelijk, bijzondere motivatie
verdient.

Governance

toezichthouden van een organisatie, gericht op een efficiënte en
effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het
daarover op een open wijze communiceren en verantwoording
afleggen ten behoeve van belanghouders”.
Een woningcorporatie beoogt maatschappelijke en
volkshuisvestelijke doelen te realiseren. Goed maatschappelijk
ondernemerschap, met inbegrip van integer en transparant
handelen door het bestuur en goed toezicht hierop, is een
essentiële voorwaarde voor het stellen van vertrouwen in het
bestuur en het toezicht door de belanghouders. Dat geldt ook
voor het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende
toezicht. Dit zijn de steunpilaren waarop goede governance
rust.
In 2014 zijn de statuten, het directiereglement, het reglement
voor de Auditcommissie en het reglement voor de Raad van
Commissarissen, aangescherpt naar de laatste inzichten van
good governance.

Verantwoordingsstructuur Waterweg Wonen
Verantwoording is een wezenlijk onderdeel van good
governance. Bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
een woningcorporatie past dat zij volledig transparant is over
haar doelstellingen, beleid en organisatie. De verantwoordings
structuur van Waterweg Wonen ziet er als volgt uit:

Voor de definitie van de term ‘governance’ sluiten wij aan op de
definitie van het ministerie van Financiën. Hierin wordt
‘governance’ gedefinieerd als “het waarborgen van de
onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en

Figuur 5.8 Verantwoordingsstructuur
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Sturing en beheersing
Om vat te krijgen en te houden op de organisatie beschikt
Waterweg Wonen over een groot scala aan planning &
controlinstrumenten.
De jaarplannen en begroting sluiten aan bij de doelstellingen en
uitgangspunten uit het bedrijfsplan 2012-2015, het strategisch
voorraadbeleid/ meerjarenperspectief 2014-2023 en het
Actieplan Wonen. In de begrotingsronde 2015 is een strategie in
de vorm van een jaarplan opgesteld aan de hand van het
bedrijfsplan, gesprekken met leidinggevenden over uitdagingen
en bedreigingen voor het komende jaar en interne/externe
studies. De belangrijkste succesfactoren uit het jaarplan worden
opgenomen in de Balanced Scorecard.

Om de kosten goed te kunnen managen wordt een harde norm
gesteld voor de kosten van de werkorganisatie van het
betreffende jaar en het verloop van de kosten van de
werkorganisatie over de komende tien jaar. Bij dit laatste wordt
in ogenschouw genomen de afname van het aantal
verhuureenheden, de afname van het aantal projecten en een
verhoging van de efficiency in bestaande processen. De kosten
werkorganisatie worden op basis van afdelingsplannen verdeeld
over de verschillende afdelingen. Maandelijks wordt
gerapporteerd over de bestedingen. De belangrijkste afwijkingen
ten opzichte van de budgetbedragen moeten toegelicht worden.
De projectrapportages als onderdeel van de bewaking van
projecten bewijzen hun nut. Deze rapportages leiden tot meer
controle op geld, kwaliteit en risico’s enerzijds en anderzijds
geven inzicht in communicatieopgaven van Waterweg Wonen.
Zie voor een uitgebreide toelichting op risicomanagement het
hoofdstuk focus op risicomanagement.

Figuur 5.9 Planning en control-cyclus van Waterweg Wonen
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Strategische risico’s (top 10)
Project risico’s
Legal risico’s (top 10)

Ambitie 1 Dichtbij door partnerschap

Ambitie 6

Dichtbij door
duurzaamheid
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Waterweg Wonen wil een bijdrage leveren aan duurzaamheid (MR) door onze bedrijfsvoering en woningportefeuille zo
in te richten dat toekomstige generaties in hun behoeftevervulling geen belemmeringen ondervinden. De uitdaging is
om oplossingen te vinden zonder uitputting van natuurlijke bronnen en met minder belasting van het milieu. Daarbij
zijn al onze inspanningen gericht op een prettige en toekomstbestendige samenleving. We werken met een integraal
begrip van duurzaamheid dat is gebaseerd op de drie pijlers People, Planet en Profit. We kijken niet alleen naar
financiële resultaten (profit) maar ook andere beloningen, zoals vermindering van de milieubelasting (planet) of het
welzijn van medewerkers en bewoners (people). We werken daarbij samen met onze partners.
Op energieterrein gaan wij in een sneller tempo verder met het verlagen van de CO2-uitstoot van ons woningbezit.
Het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij onze nieuwbouw- en onderhoudsactiviteiten en in onze eigen
bedrijfsvoering, zullen we verder uitbreiden.
Activiteit

Score Realisatie

We kijken kritisch naar de impact van onze woningportefeuille op mens, milieu en samenleving.
+ De CO2 -uitstoot van ons bezit is vanaf 1 januari 2008 tot eind 2014 met
Eind 2015 wordt de doelstelling uit het bedrijfsplan van een verlaging van
de CO2-uitstoot van ons bezit met 20% gerealiseerd.

20% verlaagd. In 2014 is een verlaging van 0,64% gerealiseerd.

Wij verduurzamen de woningportefeuille met duurzame energiebronnen
zoals zonnepanelen (norm: 100), met het toepassen van
energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame
bouwmaterialen en afvalstromen.
We gaan samen met onze partners een duurzaam inkoop- en
aanbestedingsbeleid opstellen.

+/-

Wij zijn onze huurders van dienst bij het beperken van energiekosten en
maken hen bewust van hun bijdrage aan energiebesparing zodat de
energetische maatregelen daadwerkelijk de gewenste
energiebesparingen opleveren.
Naast hulp om het energieverbruik terug te dringen, stimuleren we onze
huurders ook om beter om te gaan met water en afval.

+
+
+

In 2014 zijn 100 duurzaamheids- adviezen gegeven door de
duurzaamheidcoaches.
Advies bij extreem hoge stookkosten afrekening: 3.
Voorlichting over duurzaamheid: 170 bezoekers.
Project ‘afvallab’, deelname van ruim 60 kinderen.

We leveren een bijdrage aan Social Return on Investment (SROI)

+
+

Convenant leerwerkplekken in bouw en infrastructuur afgesloten.
Samenwerkingsovereenkomst resultaatgericht schilderwerk afgesloten.

+
+/-

In 2014 zijn op 36 eengezinswoningen zonnepanelen geplaatst, waarmee
het totaal op 54 komt.
Bij het natuurlijk vervangmoment van lampen plaatsen we duurzame
verlichting.
Concept leidraad duurzaam inkopen op basis van de 3 P’s is opgesteld.
Dit document zal in 2015 met onze partners besproken worden.

We kijken kritisch naar de impact van de eigen bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.
+ Vermindering voorraad materialen servicedienst.
Verankering van duurzaamheid in de organisatie vormgeven door het
verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering.
Aan de hand van de in 2012 uitgevoerde klimaatvoetafdruk van de
organisatie werken wij aan verbetering op de onderdelen mobiliteit,
inkoop en materiaalgebruik, papier en digitaal werken, afval, water en
energie.

+ Gerealiseerd

+/- Deels gerealiseerd

- Niet gerealiseerd

+

In 2014 zijn zes auto’s vervangen voor meer duurzame auto’s. Deze auto’s
(Skoda Citigo) hebben de laagste CO2-uitstoot.

x Vervallen
In de in 2014 gemaakte prestatieafspraken met de gemeente
Vlaardingen zijn voor de periode 2015–2020 afspraken gemaakt
over de energiezuinige woningvoorraad, duurzaam bouwen en
slopen, bewustwording van duurzaamheid en energiebewust
woongedrag en de samenwerking met ketenpartners in het
Platform Duurzaam Vlaardingen(1). Hiermee krijgt duurzaamheid
opnieuw een belangrijke plek in de samenwerking met de
gemeente.
Voor de derde keer op rij nam Waterweg Wonen voor haar
jaarverslag de Deloitte Kordes Duurzaamheid Award in
ontvangst. In De Glazen Ruimte in Maarssen oordeelde de jury
dat Waterweg Wonen een voorbeeld is voor alle andere non
profit organisaties die meedingen naar deze award.
(1) In het platform Duurzaam Vlaardingen werken gemeente en
corporatie met actoren uit het bedrijfsleven, financiers, arbeidsmarkt,
kennisinstituten en particuliere woningeigenaren samen om
strategieën en projecten te ontwikkelen die bijdragen aan het
versnellen van de verduurzaming van woningen (huur en particulier)
en aan de realisatie van deze uitdagende ambitie.
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van 20% per eind 2015. De doelstelling is om in 2020 ten minste
een gemiddelde Energie‐Index van 1,25 (gemiddeld energielabel
B) te bereiken voor de totale huurwoningenvoorraad van de
corporaties.
De besparing op de woningvoorraad, zowel in bestaand bezit als
nieuwbouw, is uitgedrukt in de gemiddelde CO2-uitstoot per m2
vloeroppervlak in ons bezit. Dit jaar hebben we de besparing van
20% reeds behaald. De besparing in 2014 is 0,64%. Dit getal is
relatief laag omdat de grote renovatieprojecten nagenoeg zijn
afgerond.
‘Deze woningbouwcorporatie uit Vlaardingen onderscheidt zich
al een aantal jaren met een zeer helder, goed leesbaar en goed
geïntegreerd MVO verslag. Ook deze keer wordt het verslag
gekenmerkt door heldere ambities, een duidelijke
verantwoording op alle relevante deelterreinen en een zeer
aantrekkelijke presentatie. Het zelf ontwikkelde maatschappelijk
rendementmodel is een praktisch verantwoordings- en
sturingsinstrument dat zeker navolging verdient. Ook de wijze
waarop aan de OR volop ruimte wordt geboden om hun
standpunten in het verslag kenbaar te maken spreekt tot de
verbeelding’, aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland.
Ook nam Waterweg Wonen in 2014 deel aan de Transparantie
benchmark. Transparantie is een voorwaarde voor heldere
verslaggeving. Met deze benchmark biedt het Ministerie van
Economische Zaken inzicht in de wijze waarop de grootste
Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)-activiteiten.
Waterweg Wonen scoorde in 2013 hoog op de gebieden
maatschappelijke prestaties en relevantie. Waterweg Wonen
steeg in 2014, als kleinere organisatie, van plaats 135 naar
plaats 114.

We kijken kritisch naar de impact van onze
woningportefeuille op mens, milieu en
samenleving (MR)
Figuur 6.1 Voortgang besparing energievoorraad
In 2008 gemiddeld E

Eind 2014 gemiddeld D – 20%

Aedes verzorgt ieder jaar een benchmark waarin de voortgang
wordt bewaakt van de energielabels en de CO2-besparing in de
sector (SHAERE). Waterweg Wonen ontwikkelt zich hierin
bovengemiddeld. Naar verhouding beschikken wij over meer
B-labels. Uit de verdere analyse in de benchmark blijkt dat ons
bezit goed is geïsoleerd, maar dat we verhoudingsgewijs weinig
efficiënte cv-ketels hebben.
Vanaf 2020 moeten we van de overheid energieneutraal gaan
bouwen. Het Concept House is het eerste prototype van een
volledig duurzaam stadsappartement. Het werd ontwikkeld door
de TU Delft met de bouwindustrie en gebiedsontwikkelaar
Woonbron. In 2014 volgden we nauwlettend de ontwikkelingen
van een klimaatneutrale woning in de bestaande voorraad.

Duurzame energie
In 2014 zijn verschillende scenario’s voor zonne-energie
onderzocht: zonne-energie met levering aan de collectieve
installaties (eigen gebruik), levering aan het net, levering aan
particulieren via de postcoderoos en levering aan particulieren in
een complex. Ook hebben we de mogelijkheden voor
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie
onderzocht. Uiteindelijk bleek geen enkel scenario interessant.
SDE+ stelt namelijk als voorwaarde dat een
grootverbruikaansluiting moet worden aangebracht. Dit betekent
een lastenverhoging voor de klant, die het mogelijke voordeel uit
de subsidie overtreft.
Waterweg Wonen heeft in een in 2013 gestarte pilot
zonnepanelen beschikbaar gesteld voor 100 eengezinswoningen.
54 woningen zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen.
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van het plaatsen
van zonnepanelen op de daken van wooncomplexen (collectieve
daken). In 2015 zal de kopgevel van het complex Zwaluwenlaan
Even worden voorzien van zonnepanelen.
Uit het project ‘Flat op LED’, waar Waterweg Wonen in 2014 aan
deelnam, kwam naar voren dat woningcorporaties flink kunnen
besparen op energie- en onderhoudskosten door de collectieve
verlichting te vervangen door LED-verlichting. In 2015 zal
Waterweg Wonen daarover een standpunt innemen. Bij het
natuurlijke vervangmoment, worden onze oude lampen al
vervangen voor duurzame verlichting in de vorm van LED.

A

B

C

D

E

F

G

In het ‘Antwoord aan de Samenleving’ (het Convenant
Energiebesparing van de corporatiesector) hebben de
woningcorporaties zich uitgesproken om 20% te besparen op het
totale gasverbruik in de sociale huurwoningenvoorraad in de
periode 2008-2018. Deze ambitie is door Waterweg Wonen in
haar bedrijfsplan 2012-2015 aangescherpt naar een besparing

Duurzaam inkopen
De bouw is grootverbruiker van materialen en produceert ook al
jaren de meeste afvalstoffen. Door grondstoffen en materialen te
gebruiken in plaats van te verbruiken, besparen we veel geld en
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Samenwerking corporatie en schilders
Waterweg Wonen
gaat met vier
onderhoudsbedrijven
uit Vlaardingen en
Rotterdam een bijzondere
manier van samenwerken
aan. De Vlaardingse
corporatie heeft gekozen
voor resultaatgericht
schilderwerk aan een
groot deel van haar
huurwoningen. Zij doet
dit samen met Kloet
Onderhoud, Willems
Vastgoedonderhoud,
Smits Vastgoedzorg
en De Goede Schilders
Vlaardingen. 17 december
ondertekenden alle
partijen de afspraken
die zij maakten over deze
resultaatgerichte vorm
van samenwerken.
VLAARDINGEN – Deze samen-

werking gaat per direct in.
Waterweg Wonen vindt het
belangrijk dat haar huurders zich thuis voelen in
hun woning. Een woning
die goed is onderhouden,
levert hier natuurlijk een
belangrijke bijdrage aan.
Voor Waterweg Wonen is
het op peil houden van het
onderhoud van haar circa
12.000 huurwoningen dan
ook een belangrijk speerpunt.

Resultaatgericht samenwerken
Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. De
onderhoudsbedrijvenstellen
op basis van het door Waterweg Wonen gewenste kwaliteitsniveau - de prestatie-eisen - onderhoudsscenario’s

“een manier van
werken waarbij
continuïteit is
verzekerd.”
op. Met deze overeenkomst
bereikt de corporatie dat het
onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit
van het werk conform het
gewenste kwaliteitsniveau
garandeert. Dat is niet alleen prettig voor Waterweg
Wonen, maar zéker ook voor
haar klanten. Om de kwaliteit te waarborgen, maken
regelmatige controles onderdeel uit van de overeenkomst.
MVO
Bovendien leveren de vier
onderhoudsbedrijven
belangrijke kennis en blijkt
in de praktijk dat zij juist
bij deze manier van samenwerken eerder geneigd zijn
om vernieuwende technieken toe te passen. Daarnaast
waardeert Waterweg Wonen het feit dat deze onderhoudsbedrijven allen actief
zijn op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. De onderhoudsbedrijven stellen op basis van het
door Waterweg Wonen gewenste kwaliteitsniveau - de prestatie-eisen - onderhoudsscenario’s op.

Ondernemen (MVO). Ook
de
onderhoudsbedrijven
hebben profijt van resultaatgerichte onderhoud. Voor
hen is het een manier van
werken waarbij continuïteit
is verzekerd.
Kritischer op uitgaven
In de huidige economische
tijden is Waterweg Wonen

Wat zijn de
wijzigingen tijdens
de feestdagen?

putten we de aarde minder snel uit. We willen de klimaat
voetafdruk van onze woningportefeuille verlagen door bij
inkoop, naast de laagste prijs, aanvullende gunningscriteria te
hanteren. Deze criteria sturen op het zo duurzaam mogelijk
aanbieden en uitvoeren van leveringen, werken en diensten.
Mogelijkheden om de inkoop van leveringen, werken en
diensten te verduurzamen zijn in 2014 verder onderzocht. Daaruit
kwam naar voren dat het Bouwbesluit onvoldoende handvatten
biedt om duurzaamheid als criterium op te nemen bij inkoop.
Het Bouwbesluit stelt alleen eisen ten aanzien van energie
zuinigheid. Ook de grote hoeveelheid keurmerken, labels en
richtlijnen bleek onvoldoende handvatten te bieden om een
duurzame keuze te maken bij de inkoop.

Interne leidraad
Wij hebben ervoor gekozen om onze duurzaamheidsvisie verder
uit te dragen en deden in 2014 een eerste aanzet tot een
selectieleidraad voor partners, aannemers en uitvoerders. Deze
interne leidraad omschrijft hoe aannemers worden geselecteerd,
getoetst en geëvalueerd op basis van de omschreven People
Planet Profit (PPP)-aspecten. Deze leidraad is in eerste instantie
uitdrukkelijk bedoeld als richtlijn om zo in gesprek te gaan met
De gft-inzameling
donderdag
25 december
Verzamelcontainers
co-makers.
Op op
deze
wijze
dagen wij
hen uit tot innovatieve
verschuift naar zaterdag 27 december.
Op woensdag 31 december worden alle
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De papierinzameling op donderdag 1 januari
verschuift naar woensdag 7 januari.
De inzameltijden voor papier blijft hetzelfde.
Zet de container voor gft-inzameling tussen
5.00 en 7.30 uur op de vaste aanbiedplaats.

(nog) kritischer op haar uitgaven. De woningcorporatie
heeft als doelstelling om op
hetzelfde niveau te blijven
presteren, maar met minder
investeringen.
Met deze vorm van samenwerken is Waterweg Wonen
beter in staat te sturen op
lagere kosten op de lange
termijn.

Over Waterweg Wonen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt circa
12.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de
grootste sociale verhuurder in deze stad. Mensen met
een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de
woningmarkt, staan bij Waterweg Wonen voorop.
Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op:
www.waterwegwonen.nl.

oplossingen, die moeten leiden tot een beter en/of duurzamer
kwaliteitsniveau bij gelijkblijvende kosten en/of een gunstiger
prijs bij gelijkblijvend kwaliteitsniveau. In 2015 worden door
Waterweg Wonen de volgende inkooppakketten getoetst op
duurzaamheid:
• Resultaat gericht schilderwerk;
• Keukens, badkamers en toiletten-project;
• Dakonderhoud – vervanging dakbedekking.

Pilot duurzaamheidscoaches
Waterweg Wonen wil haar huurders van dienst zijn bij het
beperken van hun energiekosten en waterverbruik. Het is onze
wens de huurders bewust maken van en te enthousiasmeren
voor duurzaamheid zodat we sámen met huurders een bijdrage
kunnen leveren aan duurzaamheid.
Sinds december 2013 voorzagen acht duurzaamheidcoaches in
vijf complexen, medehuurders van duurzaamheidsadviezen.
Deze persoonlijke adviezen helpen hen om het energieverbruik
terug te dringen, maar ook bij het beter omgaan met water en
afval. Zo krijgen huurders tips over het gebruik van mechanische
ventilatie, verlichting, afvalscheiding en andere onderwerpen die
een
bijdrage leverenopen
aan verduurzaming.
Oudejaarsdag
tot 20.00 uur.
In 2014 zijn 100 duurzaamheidsadviezen gegeven door de

verzamelcontainers in Vlaardingen afgesloten
vanwege brandgevaar. Vrijdag 2 januari zijn ze
weer open.

Voor eten, drinken, afhalen, bezorgen

Online afvalkalender
Voor wijzigingen kunt u ook de afvalkalender

Nieuwjaarsdag geopend
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duurzaamheidcoaches. De pilot is in 2014 geëvalueerd. De
gemiddelde energiebesparing van een duurzaamheidsadvies
kan oplopen tot d 100 per jaar per huishouden. Uit de evaluatie
kwam naar voren dat voornamelijk huurders worden bereikt die
al bewust omgaan met energie. Juist huurders met een extreem
hoge stookkostenafrekening kunnen worden geattendeerd op
energiebesparende maatregelen. In 2014 hebben we in één
complex huurders met een extreem hoge stookkostenafrekening
geattendeerd op de mogelijkheid van een duurzaamheidsadvies.
Slechts drie huurders vroegen een duurzaamheidsadvies aan.
Omdat slechts een deel van de huurders werd bereikt, zijn de
duurzaamheidscoaches ook voorlichting gaan geven bij
wijkgerichte activiteiten. Zo hebben zij in 2014 een bijdrage
geleverd aan de burendag in Babberspolder, de algemene
ledenvergadering van de Huurdersraad en aan de kerstmarkt in
het Centrum. Zo’n 170 bezoekers ontvingen een persoonlijk
duurzaamheidsadvies.

Afval en hergebruik
In 2014 is het project ‘Afval the game’ uitgevoerd waarbij
kinderen werden gestimuleerd na te denken over de scheiding
van afval (zie ook Ambitie 3: ‘Dichtbij door goed beheer’, p. 27).
Met de gemeente Vlaardingen en Irado zijn oriënterende
gesprekken gevoerd over een pilot afvalscheiding in
hoogbouwcomplexen.

Social Return on Investment (SROI)
Waterweg Wonen wil zich zowel vanuit maatschappelijk
perspectief (tekort aan goed opgeleid personeel in de bouw;
betere aansluiting van onderwijs bij arbeid) als vanuit sociaal
perspectief (zingeving, betrokkenheid, tevredenheid) en vanuit
economisch perspectief (minder uitkeringen, koopkracht
bevordering) inzetten voor Social Return on Investment.
Daarbij richten wij ons op verschillende doelgroepen waarbij wij
zelf mensen inzetten met afstand tot de arbeidsmarkt door het
bieden van stageplaatsen. Ook nemen wij de
verantwoordelijkheid voor de inzet van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, door het maken van afspraken met andere
partijen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,
drie woningcorporaties, drie opleidingsbedrijven, de regionale
brancheorganisatie voor de bouw en FNV Bouw VlaardingenWaterweg tekenden in 2014 een convenant het creëren van meer
leerwerkplekken in de sectoren bouw en infrastructuur te
stimuleren. In navolging op het convenant heeft Waterweg
Wonen met een aantal belanghouders/co-makers gesprekken
over SROI gevoerd. Bij de samenwerkingsovereenkomst
Resultaatgericht Schilderwerk (RGS) is overeengekomen dat
iedere co-maker jaarlijks één leerling schilder in dienst neemt.
Eind april 2014 startten we de pilot ‘Behangvrij maken van
mutatiewoningen’. In samenwerking met West@Werk (het
klusbedrijf van de gemeente Vlaardingen), gaan mensen met
een Wet Werk en Bijstand-uitkering aan de slag om werkervaring
op te doen, arbeidsdiscipline terug te krijgen en nuttige
werkzaamheden voor de samenleving te doen. Daarnaast
worden ze geschoold om weer volwaardig op de arbeidsmarkt te
functioneren. Onze huurwoningen worden bij mutatie door hen
behangvrij gemaakt. Er is specifiek voor deze werkzaamheden
gekozen om verdringing van betaalde arbeid te voorkomen. Met
deze pilot wil Waterweg Wonen de woningen netter aanbieden
aan nieuwe huurders, waardoor de verhuurbaarheid wordt
vergroot. Wij zullen de pilot in 2015 evalueren.
Een ander voorbeeld van SROI is het schoonhouden van wijken
in samenwerking met Ipse-de Bruggen en Watch-Out.

We kijken kritisch naar de impact van de
eigen bedrijfsvoering op mens, milieu en
samenleving (MR)
In 2014 is de eerste paal geslagen van onze nieuwe
bedrijfshuisvesting. Het Nieuwe Werken en de krimp van de
organisatie zullen in de toekomst leiden tot vermindering van
het kantooroppervlak. Wij zullen van twee naar één locatie gaan.
Wij streven naar de realisatie van een duurzaam gebouw.
Daarom zullen wij ook een BREEAM-certificaat(1) verwerven om
de mate van duurzaamheid van het gebouw objectief te kunnen
borgen. Het nieuwe bedrijfspand wordt zo ingericht dat het
volop gelegenheid biedt om volgens de principes van het
Nieuwe Werken aan de slag te gaan.
(1) BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie
van gebouwen te bepalen.
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Voor het einde van 2015 realiseert de servicedienst de verdere
afbouw van materialen voor de onderdelen binnendeuren,
vensterbanken en overige houtproducten zodat in het nieuwe
pand de benodigde 45% ruimte bespaard kan worden.
Vanaf 2013 zijn de allrounders met een PDA gaan werken
waardoor er geen werkbonnen meer worden afgedrukt.
Gelijktijdig met deze nieuwe werkwijze is de geautomatiseerde
aanlevering van materialen aan de hand van verbruik
geïntroduceerd, wat een vermindering van de voorraad oplevert.
In 2014 is dit onderdeel uitgebreid met het geautomatiseerd
leveren van sanitair zoals toiletpotten, wastafels en woning
aanpassingen voorzieningen en van zakmaterialen zoals
stukadoorsproducten, egaliseermiddelen, lijmen en
voegmiddelen.
In 2014 werden zes bedrijfsauto’s vervangen door een meer
duurzame auto (Skoda Citigo).
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Risicomanagement heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, al is het alleen maar door
het regelmatige gebruik van de term. Waar het enige jaren geleden nog ging om voldoen aan regelgeving, zien we
tegenwoordig dat veel organisaties een actief en uitgebreid risicomanagementbeleid voeren.

Wij zijn van mening dat goed risicomanagement ons in staat
stelt preventief in te spelen en te sturen op risico’s die zich in de
bedrijfsvoering voordoen. Dit in tegenstelling tot toetsing
achteraf. Voor elk risico onderscheiden we het bruto risico(1), het
netto risico(2) en het vereist netto risico(3). De hoogte van een
risico wordt bepaald door de ‘waarschijnlijkheid’ dat een risico
zich voordoet bij Waterweg Wonen (van 1 t/m 5) te
vermenigvuldigen met het ‘gevolg’ (=ernst) van wanneer een
risico zich voordoet (van 1 t/m 5). De hoogte van het risico is
berekend door de factoren van ‘waarschijnlijkheid’ en ‘gevolg’.
De belangrijkste risico’s geven het risicoprofiel van de Waterweg
Wonen weer.

De risicocategorieën
Risicomanagement binnen Waterweg Wonen bestaat uit de
volgende drie categorieën:				
•

•

•

Strategische risico’s
het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande
gebeurtenis, waarvan de gevolgen het bereiken van onze
ambities en doelstellingen bedreigen.
Projectrisico’s
het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande
gebeurtenis in een renovatie of nieuwbouwproject, waarvan
de gevolgen het bereiken van de projectresultaten en/of
-doelstellingen geheel of gedeeltelijk kunnen bedreigen.
Legal risico’s
het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande
gebeurtenis, waarvoor Waterweg Wonen (juridisch)
aansprakelijk wordt gesteld.

Figuur 7.1 Risicocategorieën

Strategische risico’s
		
		
		
		

		
		
		
		

Strategische risico’s
In 2014 hebben wij opnieuw een strategische risicoanalyse
uitgevoerd. Daarbij zijn de belangrijkste tien risico’s die onze
ambities en doelstellingen bedreigen in kaart gebracht. Tevens is
vastgesteld in welke mate sprake is van een voldoende mate van
beheersing van deze risico’s en waar aanvullende
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.
Figuur 7.2 Strategische risico’s
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vastgoed
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basis samenwerking
i.c. projecten

Inflexibiliteit van de
organisatie
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Uit bovenstaand overzicht valt op dat macro risico’s als
ingrijpend overheidsbeleid, calamiteiten en financieringsrisico’s
in de tijd in belang zijn toegenomen. Daarentegen zijn de project
gerelateerde risico’s en personeelsrisico’s in belang afgenomen.
Dit ligt in de lijn van de richting die Waterweg Wonen op gaat als
een organisatie met meer nadruk op beheer en participatie en
met minder renovatieprojecten, opererend in een sector met
meer overheidsbemoeienis en regels.

Projectrisico’s				Legal risico’s

(1) Risico bepaald zonder dat beheersmaatregelen genomen zijn
(2) Risico bepaald met inachtneming van de huidige
beheersmaatregelen
(3) Risico bepaald met inachtneming van aanvullende
beheersmaatregelen
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In het risicoprofiel zijn de tien belangrijkste strategische risico’s
van Waterweg Wonen in 2014 op een rij gezet, mede bezien
vanuit de dimensies ‘klant/imago’ en ‘financieel’.

focus 1 Focus op risicomanagement

In onderstaande tabel worden de voorgedane risico’s met
getroffen beheersmaatregelen beschreven.
Figuur 7.3 Risicoprofiel
1. Ingrijpend overheidsbeleid
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7. Calamiteiten (bezit)
Risico’s

Beheersmaatregelen

Verouderd bezit
Ontstaan brand/ontploffing

Periodiek oefenen met crisisteam
Uitvoering geven aan notitie CO2-/rook- melders

Risico’s

Beheersmaatregelen

Terugvorderen verleende
staatssteun

Controle op woningtoewijzingen

6. Leefbaarheidsproblematiek
Risico’s

Beheersmaatregelen

Laagconjunctuur
Maatschappelijke ontwikkelingen

Leefbaarheid nieuwe stijl
Doen aan effectenmeting
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Project risico’s

Wat is legal?

Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en voor
gebiedsontwikkeling maken wij gebruik van risicokaarten. Op die
kaarten worden de voor het project/gebied belangrijkste risico’s
opgenomen. In de verschillende fasen van een specifiek
nieuwbouw-/renovatieproject of gebiedsontwikkeling wordt een
risicokaart door de projectleider telkens opnieuw ingevuld.
Vervolgens worden de hoge risico’s (scores: 10 en hoger) en de
middelhoge risico’s (scores: 8 en 9) door de projectleider nader
toegelicht en de te nemen beheersmaatregelen benoemd.
Figuur 7.4 Risicoprofiel gebiedsontwikkeling Vogelbuurt
Grondexploitatie

20
18
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8
6
4

Markt/
maatschappij
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Organisatie/
informatie

Politiek/
bestuurlijk
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wettelijk
Voor aanvang

Geld

Eind 2014

Toekomst

Bij aanvang van de gebiedsontwikkeling in de Vogelbuurt
werden de risico’s bij de invalshoek markt/ maatschappij als
hoog beoordeeld, zowel ten aanzien van het ‘imago van de wijk’
als ten aanzien van de ‘veranderde marktomstandigheden’. Door
gebiedsgerichte communicatie en marketing, positieve
publiciteit en het aantrekken van het marktsegment van de te
bouwen woningen, is het risico per eind 2014 aanzienlijk lager
beoordeeld. De verwachting is dat dit risico bij het opleveren van
de eerste woningen nog verder zal zijn teruggebracht.

Legal risico’s
In de afgelopen jaren hebben zich in de sector verschillende
incidenten voorgedaan waarvoor een woningcorporatie
aansprakelijk werd gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de
asbestbesmetting bij Mitros in Utrecht en de bouw door
Servatius van een campus voor de Universiteit van Maastricht.
In de managementletter 2012 is door PWC opgemerkt dat de
verplichtingen, anders dan de verstrekte opdrachten, bij
Waterweg Wonen niet centraal werden vastgelegd en bewaakt.
Er is geadviseerd dergelijke contractuele verplichtingen te
registreren en te monitoren. Door BDO-accountants is tijdens de
interim-controle van 2013 vastgesteld dat nog geen opvolging is
gegeven aan dit advies. Zij adviseren om een contractenregister
op te stellen waaruit zowel kwantitatieve als kwalitatieve
verplichtingen blijken.
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Binnen legal zoeken we naar antwoorden op de volgende
vragen:
• Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen we als bedrijf?
• Wat zijn voor Waterweg Wonen de grootste risico’s?
• Hebben we deze risico’s voldoende geborgd?
• Welke beheersmaatregelen zijn genomen en zijn deze
toereikend?
• Zijn de aanwezige contracten volledig, up-to-date en snel te
raadplegen?
• Vindt er adequate bewaking plaats?
• Hoe wordt over legal gerapporteerd?
• Zijn de medewerkers zich bewust van de risico’s die we
lopen?
Binnen Waterweg Wonen is legal in ontwikkeling. De
inventarisatie van legal risico’s is inmiddels gereed. Gezamenlijk
hebben we de risico’s nauwkeurig omschreven en de daaraan
gekoppelde beheersmaatregelen benoemd. Enkele van deze
risico’s zijn schending van de privacy, asbestbesmetting,
legionellabesmetting en geluidsoverlast tijdens het bouwproces.
Op het moment wordt onderzocht of de huidige beheers
maatregelen afdoende zijn of dat er nog aanvullende
maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te
beperken. Monitoring van de wetgeving en bestaande
contracten en regels krijgt hierbij de aandacht.
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het opstellen van
een contractenregister en het voeren van adequaat informatie
beheer. Daarnaast zullen we het draagvlak en de bewustwording
binnen de organisatie vergroten door een werkgroep voor legal
samen te stellen.
Per 2015 wordt legal ingevoerd in de organisatie. De
aansprakelijkheidsrisico’s worden geprioriteerd, risico-eigenaren
benoemd en desgewenst (aanvullende) beheersmaatregelen
genomen, waaronder het verder vormgeven van het contract- en
informatiebeheer.

Integriteit
Waterweg Wonen heeft in 2014 samen met Hoffmann
Consultancy een analyse op integriteit uitgevoerd. Het
uiteindelijke doel van het onderzoek was om te kijken of er
(extra) maatregelen moesten worden getroffen om de
weerbaarheid van de organisatie te verhogen. Daarbij geldt dat
het voorkomen van aantastingen van de integriteit veel minder
moeite kost dan het herstellen van de schade bij een zich
daadwerkelijk voordoend geval van niet-integer handelen. Een
jaarlijkse interne audit uitvoeren op integriteit, proactieve
communicatie en effectieve instrumenten voor bewustwording
zijn de belangrijkste speerpunten voor de (verdere) ontwikkeling
van ons integriteitsbeleid. Op de afdelingen Klant en Vastgoed
hebben medewerkers in 2014 een bewustwordingstraject
doorlopen aan de hand van integriteitsthema’s en -dilemma’s.
Naast deze interne integriteitstrajecten heeft Waterweg Wonen
gesprekken gevoerd met vijf aannemers. Wij vinden het
belangrijk om preventief aandacht te besteden aan het thema
integriteit door onderzoek te doen naar de stand van zaken. Het
betrof zowel een analyse van het aanwezige integriteitsbeleid
van de betreffende aannemer als de borging van het onderwerp
integriteit door deze aannemers. Integriteit zal explicieter in de
organisatie van de aannemers verankerd moeten worden. De
eerste stappen zijn gezet, echter voor een goede werking moeten
de aannemers nog een aantal vervolgstappen zetten. Dit
onderzoek zal als leidraad dienen voor de verdere ontwikkeling.

Ambitie 1 Dichtbij door partnerschap

focus 2

Focus op
organisatieontwikkeling
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Organisatieontwikkeling
Vanaf 1 januari 2014 is de organisatie in de nieuwe structuur van
start gegaan. De Bestuursstaf is er ter ondersteuning van en
advisering aan de directeur-bestuurder en het managementteam,
informeert zich over de actuele maatschappelijk agenda, bereidt
daartoe bedrijfsbreed strategisch beleid voor, draagt zorg voor
de consistentie van beleid, voert het procesmanagement voor de
ontwikkeling van gebieden en vastgoed en ontwikkelt woon
concepten die passen binnen de marktsituatie.
De afdeling Klant is verantwoordelijk voor contract- en
relatiebeheer van bestaande klanten, het sociaal beheer van het
bestaande bezit, verhuur en verkoop, het vervullen van de
eigenaar rol in VvE’s, het adviseren van woningzoekenden,
leefbaarheid (waaronder schoon, heel en veilig) en bewoners
participatie. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de
afhandeling van klantreacties en verzoeken via
mijnwaterwegwonen.nl. Bij stedelijke vernieuwingsactiviteiten
en onderhoud begeleiden zij de bewoners.

medewerkers zijn er inmiddels in geslaagd om extern werk te
vinden (4) of zijn geplaatst op een interne vacature (6). Als extra
ondersteuning worden door de werkgever op intranet
interessante en relevante vacatures van externe bedrijven
gepubliceerd.

Ons Nieuwe Werken
In 2014 is een traject opgestart om Het Nieuwe Werken vorm te
geven binnen onze organisatie. We spreken daarbij van ‘Ons
Nieuwe Werken’, omdat ieder bedrijf – en dus ook Waterweg
Wonen – zelf invulling geeft aan deze andere wijze van werken.
Voor Waterweg Wonen is het belangrijk dat ‘Ons Nieuwe
Werken’ bijdraagt aan een verbetering van de dienstverlening
voor de klant. Bij ‘Ons Nieuwe Werken’ past ondernemerschap
van medewerkers, een stijl van leidinggeven die uitgaat van
vertrouwen, sturen op ontwikkeling (coachen) en afspraken
maken over doelstellingen en te behalen resultaten.

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor het realiseren van
renovatieprojecten, het planmatig onderhoud, het aansturen en
organiseren van de uitvoering van het dagelijks onderhoud en
het contractonderhoud.

We combineren ‘Ons Nieuwe Werken’ met het betrekken van
onze nieuwe bedrijfshuisvesting in de loop van 2016. Er zijn
diverse werkgroepen opgericht die zich bezighouden met het
concretiseren van de visie op ‘Ons Nieuwe Werken’, de
ontwikkeling en inrichting van het pand en op de
ICT-ondersteuning.

Doel van de afdeling Bedrijfsvoering is maximale ondersteuning
bieden bij een doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering van
Waterweg Wonen.

In november 2014 werd de eerste paal van de nieuwe
huisvesting geslagen. Alle medewerkers werden voor dit
moment uitgenodigd.

De afdeling Klant is ontstaan omdat wij willen dat onze klanten
een nog prominentere plaats krijgen binnen ons opereren.
De ambities ‘Wij staan voor maatwerk’ en ‘Wij staan voor goed
beheer’ zijn daarbij de basis. De afdeling Vastgoed geeft onze
ambities ‘Wij staan voor het Actieplan Wonen’ en ‘Wij staan voor
Duurzaamheid’ vorm en inhoud. De derde afdeling
– Bedrijfsvoering – zal de twee primaire afdelingen in staat
stellen al onze ambities waar te maken.

Lean

We blijven daarbij nog steeds ‘scherp aan de wind’ varen.
Boventallige medewerkers zijn gedurende twee periodes van
zes maanden begeleid door een coach van outplacementbureau
USG Restart bij het zoeken naar werk buiten de organisatie. Dit
geldt niet voor boventallige medewerkers die vóór 2019 de
AOW-leeftijd bereiken. Na deze periode van 12 maanden worden
medewerkers begeleid door hun leidinggevende, of indien
gewenst wordt maatwerk toegepast. Tien boventallige

Omdat we inzetten op efficiënte werkprocessen en verder
gaande digitalisering, is in 2014 een Lean-traject van start
gegaan. Tijdens dit traject is het middenkader getraind in Lean
om via een gestructureerde methode de werkprocessen door te
nemen en waarde voor de klant toe te voegen. Ook helpt het
‘Lean’ beschouwen van werkprocessen om met minder
medewerkers onze dienstverlening op het gewenste niveau te
houden. Het Lean-traject wordt afgerond in 2015.

Actualisering functiedocumenten
Ingegeven door het feit dat functies en/of functienamen door het
organisatieontwikkelingsproces zijn gewijzigd, werden in de
tweede helft van 2014 de functiedocumenten tegen het licht
gehouden. Alle gewijzigde functies zijn door de functie
waarderingscommissie behandeld. Daarna zal deze haar advies
voor besluitvorming doorsturen naar de directeur-bestuurder.

Figuur 8.1 Organogram
Directeur-bestuurder

Bestuursstaf

Klant

Klantvraag
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Waar nodig worden functiebeschrijvingen, -analyses en
-waarderingen aangepast op de gewijzigde functie-inhoud zodat
de functiedocumenten actueel blijven.

Figuur 8.3 Personeelsstatistieken
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De uitstroom van medewerkers bestond uit twaalf medewerkers
die met (pre)pensioen gingen en negen medewerkers die een
andere baan hebben gevonden en/of waarvan het contract niet
werd verlengd. Onderdeel van de stagnerende Caoonderhandelingen is de mogelijke afbouw van het
voorwaardelijk vroegpensioen. Door de onzekerheid op dit punt
kozen meerdere medewerkers dit jaar voor vroegpensioen.
De instroom betreft een medewerker Woonpunt, twee complex
beheerders, drie medewerkers Service en Onderhoud en een
medewerker catering. Ook zijn zes boventallige medewerkers
geplaatst op interne vacatures. Drie van deze vacatures
ontstonden door het insourcen van het VvE-beheer.

Lang verzuim (>= 6 weken)

<= 2,5%
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<= 1,4

1,25

Positief

1,25
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Positief
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Frequentie ziekteverzuim
Fte’s einde jaar

Opleidingen
In april vond een cursus asbestherkenning plaats voor een aantal
medewerkers van Service en Onderhoud en de Woonwinkel. In
september volgden medewerkers van het Woonpunt een
training omgaan met agressie. Voor medewerkers Klant werd
een cursus over participatie verzorgd en medewerkers van de
afdeling Communicatie hebben een 3-daagse training gevolgd
over de strategische inzet van social media.

Figuur 8.2 In-, door- en uitstroomstatistieken
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Verslag van de
ondernemingsraad
Hindrik Posno, voorzitter ondernemingsraad Waterweg Wonen
‘Inzetten op goede arbeidsomstandigheden in het kader van
Ons Nieuwe Werken en de nieuwe bedrijfshuisvesting.
Duidelijke spelregels bepalen, zodat medewerkers weten
waar zij aan toe zijn. Voldoende aandacht hebben voor de
omslag in cultuur.’
‘Vasthouden aan het financieel herstelplan en geen
gedwongen ontslagen voor medewerkers.’

Samenwerking
De ondernemingsraad (OR) van Waterweg Wonen heeft zeven
leden en krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De
OR is na de verkiezingen in 2014 aan de nieuwe zittingstermijn
begonnen die loopt tot 2018. De OR-leden komen wekelijks
bijeen voor het regulier overleg. Verder heeft de OR acht formele
overlegvergaderingen gehad met de directeur-bestuurder.
Daarnaast was er acht keer een informeel overleg tussen de
directeur-bestuurder en de voorzitter en vicevoorzitter van de
OR, in de vorm van een koffie-uur. De OR heeft twee maal
overleg gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad
van Commissarissen in aanwezigheid van de directeurbestuurder. Deze gesprekken verliepen in alle openheid. De
relatie tussen alle partijen is goed en er is waardering
uitgesproken voor de inzet van de OR.

Nieuwe organisatiestructuur
In 2014 is de organisatie in de nieuwe opzet van start gegaan.
Het begin van het jaar was wat onrustig door wijzigingen in
werkzaamheden en werkplekken en de start van het
outplacementtraject. Verder is het werken in de nieuwe
organisatiestructuur redelijk geruisloos verlopen. Een positief
gegeven was dat een aantal boventallige medewerkers toch
weer kansen hebben gekregen binnen de organisatie via interne
vacatures. Ook heeft een aantal medewerkers extern een leuke
nieuwe uitdaging gevonden.

De ondernemingsraad v.l.n.r.: Najia Jamal, Perry Graute, Petra Kloppers,
Henk Verboon, Wendy Droppert. Hurkend: Ron Bijl en Hindrik Posno

Arbocommissie. De OR wordt door deelname aan de
gebruikersgroep goed betrokken bij het nieuwe bedrijfspand en
Ons Nieuwe Werken. Zo heeft de OR een aantal zorgen
uitgesproken, bijvoorbeeld over het binnenklimaat en de
arbeidsomstandigheden. Hier werd serieus naar geluisterd.
De OR is verder tevreden over het plan van aanpak rondom de
huisvesting en Ons Nieuwe Werken.
Op uitnodiging van de OR heeft een vertegenwoordiger
van de vakbonden een kantinebijeenkomst gehouden, om
aan medewerkers voorlichting te geven over de
Cao-onderhandelingen. De OR stelde het op prijs, dat de
directeur-bestuurder daaraan medewerking verleende.
Medewerkers hebben positief gereageerd op deze bijeenkomst.

Communicatie

De OR vond het belangrijk om ervoor te waken dat bij de uitrol
van de plannen alles goed verliep voor medewerkers. Indien er
knelpunten waren, heeft de OR de signaalfunctie gebruikt om
deze bespreekbaar te maken en op te lossen. Deze signalen
werden over het algemeen goed en snel opgepakt door de
directeur-bestuurder.

De OR heeft een eigen digitale nieuwsbrief: kORtnieuws. In totaal
werd kORtnieuws in 2014 zes keer verspreid onder alle
medewerkers. Verder heeft de OR een eigen pagina op het
intranet, waar medewerkers informatie kunnen vinden en
waarop alle OR-stukken worden geplaatst.

Adviezen

De OR heeft de beschikking over een budget. Dat is voornamelijk
gebruikt voor scholing. De leden hebben gezamenlijk een
tweedaagse maatwerktraining gevolgd, bedoeld om specifieke
vaardigheden op te doen. Daarnaast hebben leden individuele
cursussen gevolgd om hun vakkennis bij te spijkeren.

Besluiten waarover de OR inspraak kreeg, hadden betrekking op
het competentiemanagement, de wijzigingen van statuten en
reglementen, evaluatie en verlenging contract Arbodienst en
Het Nieuwe Werken. Over een aantal zaken waarop de OR geen
formeel inspraakrecht had, heeft de OR toch meegedacht. De
OR-leden hebben aandachtspunten naar voren gebracht, zoals
bij de verschoven werktijden en de evaluatie van het
outplacementtraject. Op verzoek van de OR is er een renteloze
lening voor een e-bike geïntroduceerd voor alle medewerkers.

Activiteiten
OR-leden hebben deelgenomen aan diverse activiteiten, zoals de
themabijeenkomst over de toekomst van galerijflats en de

62

Scholing

Tot slot
De OR bedankt de Raad van Commissarissen en directeurbestuurder voor de goede samenwerking. De OR wordt meestal
tijdig geïnformeerd over besluiten en goed betrokken bij alle
ontwikkelingen binnen de organisatie. Verder bedankt de OR alle
medewerkers voor hun bijdragen en ideeën. De OR-leden hopen
dat de medewerkers de OR in 2015 weer op dezelfde manier
weten te vinden.
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Bijlagen
Bijlage 1 Kengetallen
2014

2013

2012

2011

2010

11.655

11.816

11.899

12.219

12.635

50

90

103

0

0

11.705

11.906

12.002

12.219

12.635

- Winkels en bedrijfsruimten

130

110

148

171

186

- Parkeervoorzieningen en bergingen

957

915

915

924

944

4

4

4

4

4

12.796

12.935

13.069

13.318

13.769

- Huurprijs =< b 389,05

1.977

2.422

2.842

3.402

3.910

- b 389,05 < huurprijs =< b 596,75

8.163

8.165

8.091

8.010

7.975

- Huurprijs > b 596,75

1.515

1.229

966

807

750

- Aantal gevallen mutatieonderhoud

1.297

1.580

1.419

1.352

1.608

- Kosten reparatieonderhoud (= minus dekking servicedienst)

1.857

1.991

2.939

2.997

3.283

- Kosten mutatieonderhoud (= minus dekking servicedienst)

2.118

3.455

4.188

3.662

2.404

Aantal verhuureenheden
- Woningen in exploitatie
- Woningen in aanbouw
Totaal woningen

- Overige objecten
Totaal aantal verhuureenheden
Aantal woningen naar huurprijsklasse

(huurprijsklasse 2013 b 374,44 / b 574,35 en > b 574,35)
Kwaliteit

- Uitgaven planmatig onderhoud

10.936

11.326

11.480

12.723

11.634

Waarvan kosten contracten

1.114

1.229

1.314

1.488

1.233

- Overig onderhoud

1.474

983

702

879

1.089

-	 Totaal onderhoud

16.385

17.755

19.309

20.261

18.410

- Huurachterstand in % jaarhuur

1,2%

1,2%

1,2%

1,0%

1,0%

- Huurderving in % jaarhuur (excl. projectderving)

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

1,3%

- Mutatiegraad

8,2%

10,0%

10,0%

8,7%

10,0%

- Solvabiliteit*

26,8%

26,9%

28,3%

19,0%

19,5%

- Liquiditeit (current ratio)*

18,4%

30,2%

5,8%

18,5%

21,4%

- Rentabiliteit eigen vermogen*

-2,9%

0,5%

2,4%

-1,5%

-11,1%

- Rentabiliteit totale vermogen*

-0,8%

0,1%

0,7%

-0,3%

-2,2%

165.948

162.933

166.666

96.164

97.609
46.311

Het verhuren van woningen

Financiële continuïteit

Balans en winst- en verliesrekening (x f 1.000,-)
- Eigen vermogen*
- Voorzieningen*

8.282

10.267

19.908

35.340

- Huren

65.064

62.019

60.387

60.601

60.345

- Jaarresultaat*

-4.847

824

4.057

-1.445

-10.877

* Vanaf 2012 op basis van waardering volgens de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving. 2011 en 2010 op basis van waardering op
actuele waarde, daarvoor op basis van waardering op minimumwaarde.

64

bijlagen

Bijlage 2 Meerjarenprognose
Balans 2015 - 2019
Bedragen x d 1.000,-

ACTIVA

2015

2016

2017

2018

2019

Materiële vaste activa

581.991

592.480

586.191

579.644

571.239

Financiële vaste activa

38

38

38

38

38

582.029

592.518

586.229

579.682

571.277

14.997

12.130

11.206

12.449

9.155

146

146

146

146

146

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

Voorraad verkoop
Overige voorraden
Liquide middelen
Overige vorderingen
Totaal vlottende activa
Balanstotaal

1.759

1.759

1.759

1.759

1.759

16.902

14.035

13.111

14.354

11.060

598.931

606.553

599.340

594.036

582.337

136.346

149.765

159.347

174.553

180.878

6.517

170

170

170

2.652

728

728

728

728

728

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen (verlieslatende contracten)
Voorzieningen overig
Terugkoopverplichting

24.832

24.832

24.832

24.832

24.832

Schulden lange termijn

402.814

403.127

385.962

364.990

343.778

Totaal langlopende passiva

571.237

578.622

571.039

565.273

552.868

Leningen o/g < 1 jaar

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige kortlopende schulden

17.694

17.931

18.301

18.763

19.469

Totaal kortlopende passiva

27.694

27.931

28.301

28.763

29.469

Balanstotaal

598.931

606.553

599.340

594.036

582.337

Solvabiliteit

22,8%

24,7%

26,6%

29,4%

31,1%

547.049

561.272

551.861

545.285

533.222

Bedrijfswaarde
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Winst- en verliesrekening 2015 - 2019
Bedragen x d 1.000,-

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Winst uit verkoop bestaand bezit
Gerealiseerde opbrengst projecten

2015

2016

2017

2018

2019

68.403

70.862

73.440

74.947

75.670

5.577

5.671

5.766

5.824

5.840

960

1.402

1.525

1.123

1.199

3.954

5.704

4.658

5.447

3.895

Gerealiseerde productie eigen bedrijf

430

527

124

188

175

Overige bedrijfsopbrengsten

560

242

245

246

248

Totaal bedrijfsopbrengsten

79.884

84.408

85.758

87.775

87.027

Afschrijvingen

22.478

23.519

24.569

25.395

26.043

2.048

1.521

183

372

2.656

270

270

270

270

266

8.948

8.720

8.443

8.598

8.364

12.701

13.852

13.934

13.310

13.050

3.603

3.578

3.598

3.138

3.029

988

998

1.008

1.015

1.021

Sector specifieke lasten

7.558

8.166

8.194

8.283

7.556

Externe kosten onderhanden projecten

4.159

5.790

4.658

5.447

6.535

Lasten servicecontracten

5.413

5.502

5.596

5.651

5.667

Overige bedrijfslasten

5.283

5.309

5.402

5.458

5.460

Totaal bedrijfslasten

73.449

77.225

75.855

76.937

79.647

6.435

7.183

9.903

10.838

7.380

Overige waardeveranderingen mva
Erfpacht
Salarissen en sociale lasten
Onderhoud
Overige kosten werkorganisatie
Leefbaarheid

Totaal bedrijfsresultaat
Rentebaten

0

0

0

0

0

Rentelasten

-15.432

-15.732

-16.585

-15.790

-15.944

-8.997

-8.549

-6.682

-4.952

-8.564

0

0

0

0

0

Jaarresultaat na belastingen voor mutatie reële waarde

-8.997

-8.549

-6.682

-4.952

-8.564

Mutatie reële waarde

17.593

18.911

11.280

13.458

10.905

8.596

10.362

4.598

8.506

2.341

Totaal jaarresultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting

Totaal jaarresultaat na belasting en mutatie reële waarde
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Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)
Bedragen x d 1.000,-

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Ref.

2014

2013

494.588

473.561

3.143

10.657

1.1

- Sociaal vastgoed in exploitatie
- Sociaal vastgoed in ontwikkeling
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.108

1.491

498.839

485.709

- Commercieel vastgoed in exploitatie

83.623

70.523

- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

24.351

24.404

Totaal materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen

1.2

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.170

9.483

109.144

104.410

- Deelnemingen

38

38

- Leningen u/g

0

0

38

38

608.021

590.157

Totaal vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa

1.3

Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

1.4

- Vastgoed bestemd voor de verkoop

1.4.1

568

622

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

1.4.2

1.603

1.540

- Overige voorraden

1.4.3

181

143

2.352

2.305

6.990

11.088

Totaal voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen

1.5
1.6

- Huurdebiteuren

1.6.1

818

775

- Overige debiteuren

1.6.2

163

108

- Overige vorderingen

1.6.3

38

283

- Overlopende activa

1.6.4

256

593

1.275

1.759

1

441

10.618

15.593

618.639

605.750

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

J2

1.7

PASSIVA
Eigen vermogen

Ref.

- Overige reserves
Voorzieningen

2013

165.948

162.933

7.884

9.618

90

409

308

240

8.282

10.267

361.727

355.055

1.9

- Voorziening onrendabele investeringen
- Voorziening garantie betreffende onderhoud vve
- Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkelingsplan
Totaal voorzieningen
Langlopende schulden

2014

1.8

1.10

- Leningen kredietinstellingen

1.10.1

- Waarborgsommen

1.10.2

94

79

- Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden

1.10.3

24.832

25.787

386.653

380.921

Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.11

- Leningen < 1 jaar

1.11.1

35.326

25.303

- Bank

1.11.2

8.384

8.329

- Schulden aan leveranciers

1.11.3

1.651

5.133

- Pensioenen

1.11.4

176

174

- Belastingen en sociale verzekeringen

1.11.5

1.271

2.526

- Overige schulden

1.11.6

1.512

916

- Overlopende passiva

1.11.7

9.436

9.248

57.756

51.629

618.639

605.750

Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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Winst- en verliesrekening over 2014
Bedragen x d 1.000,-

Ref.

Begroting 2014

Resultaat 2014

Resultaat 2013

- Huuropbrengsten

2.1

65.838

65.064

62.019

- Opbrengsten servicecontracten

2.2

5.408

4.308

4.889

- Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en
onderhanden projecten

2.3

-6.249

-4.035

2.949

- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2.4

11.594

9.251

2.402

- Geactiveerde productie eigen bedrijf

2.5

751

665

1.065

- Overige bedrijfsopbrengsten

2.6

536

596

565

77.878

75.849

73.889

Bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
- Afschrijvingen materiële vaste activa

2.7

22.243

23.549

22.356

- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2.8

-10.135

-6.555

-16.977

- Erfpacht

2.9

288

288

288

- Lonen en salarissen

2.10

7.085

7.098

7.417

- Sociale lasten

2.11

1.108

1.112

1.043

- Pensioenlasten

2.12

1.413

1.362

1.422

- Onderhoudslasten

2.13

16.123

13.430

15.249

- Leefbaarheid

2.14

1.209

723

1.037

- Lasten servicecontracten

2.15

5.272

4.174

4.860

- Overige bedrijfslasten

2.16

21.004

20.628

18.904

Som der bedrijfslasten

65.610

65.809

55.599

Bedrijfsresultaat

12.268

10.040

18.290

0

1.007

-2.910
26

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2.17

- Waardeveranderingen van financiële vaste activa

2.18

0

8

- Rentebaten

2.19

1.222

50

53

- Rentelasten

2.20

-16.747

-15.952

-14.635

-3.257

-4.847

824

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2.21

0

0

0

- Resultaat deelnemingen

2.22

0

0

0

-3.257

-4.847

824

Resultaat na belastingen

J4

Kasstroomoverzicht over 2014
(Bedragen x d 1.000,-)

Ref.

2014

2013

J4

10.040

18.290

22.186

22.999

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (incl. boekresultaten verkoop materiële vaste activa)
Geactiveerde productie eigen bedrijf vaste activa

2.5

-665

-1.065

-6.885

-16.237

1.9

-251

-58

1.4

-101

-45

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille
Vrijval/ dotatie voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

1.6

4.582

635

1.11

-3.951

1.720

24.955

26.239

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente

2.19

50

53

Betaalde rente

2.20

-16.204

-15.897

Resultaat deelnemingen

2.22

0

0

Resultaat belastingen

2.21

0

0

8.801

10.395

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

1.1+1.2

-32.020

-42.671

Desinvesteringen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

1.1+1.2

6.944

4.336

Investeringen in financiële vaste activa

1.3

0

0

Desinvesteringen in financiële vaste activa

1.3

8

26

-25.068

-38.309

Som van de kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden

1.10

46.118

61.739

Aflossingen langlopende schulden

1.10

-30.346

-32.219

15.772

29.520

-495

1.606

Som van de kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom

De afname van de geldmiddelen in boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie in de balanspost liquide middelen:

Stand per 1 januari
Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen

441

460

-8.329

-9.954

-7.888

-9.494

Mutaties boekjaar
Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen

-440

-19

-55

1.625

-495

1.606

Stand per 31 december
1

441

Schulden aan kredietinstellingen

Liquide middelen

-8.384

-8.329

Stand per 31 december

-8.383

-7.888
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Toelichting jaarrekening
Waarderingsgrondslagen
Algemene toelichting
Algemeen
Waterweg Wonen is een stichting met de status van ‘toegelaten
instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke toelating in de
gemeente Vlaardingen en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale
Huursector.
De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is Burgemeester
Van Lierplein 51 te Vlaardingen. De activiteiten bestaan
voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen in
de sociale huursector.

Consolidatie
Waterweg Wonen heeft eind 2007 een tweetal vennootschappen
opgericht die nog geen activiteiten hebben ondernomen. Deze
dienden als uitwerking van de modelkeuze onder het fiscale
regime over 2006 en 2007. Omdat er geen activiteiten plaats
vinden buiten de rente inkomsten vanuit het gestort kapitaal is
besloten dat een geconsolideerde jaarrekening het inzicht niet
zou vergroten en wordt volstaan met een vennootschappelijke
jaarrekening over 2014.

Schattingswijzigingen
In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de
materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting
(Bepaling bedrijfswaarde).

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen
van de jaarrekening vormt Waterweg Wonen zich verschillende
oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Dit is met
name het geval bij de bepaling van de bedrijfswaarde en het
verantwoorden van verwachte verliezen op investeringen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
bepalingen van het Besluit Beheer Sociale Huursector, de
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’),
Titel 9 Boek 2 BW, en Richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans,
de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat
bepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar,
met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals
hiervoor opgenomen.

Verwerking verplichtingen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend
verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern
geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake
wanneer uitingen namens Waterweg Wonen zijn gedaan richting
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van Waterweg Wonen
rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een
feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
definitief ontwerp fase en afgeleid, het aanvragen van de
bouwvergunning, heeft plaatsgevonden. Zie verder
voorzieningen.

Materiële vaste activa
Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt
vermeld gelden voor alle materiële vaste activa de volgende
algemene uitgangspunten.

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som
van alle direct toe te rekenen uitgaven onder aftrek van
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiks
duur. Op grond wordt niet afgeschreven. Voor zover verkregen
subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in
mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd
vermogen en direct toerekenbare interne kosten alsmede
transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend
toegerekend indien voor te vervaardigen materiële vaste activa
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is
om deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start van de
bouw. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de
gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor
onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is
aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke
financiering gehanteerd. Er wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.

Verwerking van onderhoud
Waterweg Wonen verwerkt de kosten van onderhoud aan haar
materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde indien
wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde
kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor
zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief
wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze onderdelen
gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te
desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de activa
registratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis van de
huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van
oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening
houdend met de naar benadering tot het moment van
vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan vastgoed

is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten
worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

Componenten
Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een
verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en
de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een
afzonderlijke component is sprake indien deze component meer
dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de
afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van
de component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt
van de situatie dat geen component zou zijn onderkend.

Sociaal vastgoed in exploitatie
Typering
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een
huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens
is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari door
de Minister voor Wonen en Rijksdienst wordt vastgesteld.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is
verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-,
welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners
en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in
de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december
2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

Kwalificatie
Het beleid van Waterweg Wonen is er primair op gericht de
sociale vastgoedportefeuille aan te houden voor de doelgroep
van beleid. Daarmee kwalificeert Waterweg Wonen zich als
vastgoed beheerder en is de bedrijfswaarde de basis voor de
invulling van de actuele waarde.

Waarderingsgrondslag
Het sociaal vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs gewaardeerd en
daarna tegen de actuele waarde zijnde de laagste van de
vervangingswaarde of de bedrijfswaarde onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen.

Bepaling bedrijfswaarde

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende
uitgangspunten:
• een inflatievolgend huurbeleid binnen de kaders van het
ministerie van Wonen,
• 2015: 1%, 2016: 1%, 2017 en verder 2,0% (voorgaand jaar:
2014: 2,5%, 2015: 1,75%, 2016 en verder 2,0%); met in 2015 tot
en met 2017 een opslag van 1,5%, 2% en 4% naar verhouding
van inkomensgroepen binnen de kaders van het ministerie
van Binnenlandse Zaken;
• een stijging van de variabele lasten tot einde levensduur
gelijk aan de percentages van de huurverhoging zonder de
genoemde opslag;
• een disconteringsvoet van 5,25% (overeenkomstig voorschrift
van het CFV) (voorgaand jaar: 5,25%);
• een levensduur van 50 jaar of na ingrijpende renovatie 30 jaar
(voorgaand jaar: 50 jaar of na ingrijpende renovatie 25 jaar);
• een minimum restant levensduur van 15 jaar, tenzij er
concrete besluitvorming bestaat;
• een restwaarde van de grond aan het einde van de
exploitatieperiode van d 5.000 voor appartementen en d 8.000
voor grondgebonden woningen (voorgaand jaar
respectievelijk d 5.000 en d 8.000);
• verkopen van bestaand bezit worden voor een periode van
vijf jaar in de waardering betrokken;
• de verhuurdersheffing is voor de jaren 2015 en verder
ingerekend in de bedrijfswaarde op basis van de volgende
percentages: 2015: 0,449%, 2016 0,491% en 2017 en verder
0,536% van de WOZ waarde voor alle woongelegenheden
met een huurprijs onder de liberalisatiegrens;
• heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en
de eventueel te betalen vennootschapsbelasting maken geen
onderdeel uit van de bedrijfswaarde;
• bij herwaardering is geen rekening gehouden met eventuele
belastinglatenties.
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is uitsluitend rekening
gehouden met vastgoedgerelateerde kosten. Hiertoe worden
niet gerekend: directe kosten gerelateerd aan projectontwikkeling
en woningverkopen, leefbaarheidsuitgaven, heffingen CFV en
vennootschapsbelasting, alsmede een aan projectontwikkeling
en woningverkopen toe te rekenen aandeel in de indirecte
kosten van het werkapparaat.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van
de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen
toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de
uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd
door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen
uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en
toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende
looptijd van de investering.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor
verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het
bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen
een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet
door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag
worden zo nodig taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken als
referentie gehanteerd.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en
onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de
directie weergeven van de economische omstandigheden die
van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur
van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2014
intern geformaliseerde meerjaren begroting en bestrijken een
periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van groot
onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkings
duur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig groot
onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren
onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor
latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde
groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede
genormeerde lastenniveaus.

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de
bedrijfswaarde vindt voor zover er nog geen herbestemming van
de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige
vergelijkbare kavel- of vierkante meterprijs voor een sociale
huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde
van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en
kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in rechte
afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties
hebben voor de bestemming van de grond dan wordt met deze
gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.

Herwaardering
Het per saldo positieve verschil tussen de bedrijfswaarde van
een complex enerzijds en de boekwaarde die dat complex zou
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hebben gehad bij toepassing van waardering tegen historische
kostprijs minus afschrijvingen anderzijds, wordt als
ongerealiseerde herwaardering (hierna aangeduid als
‘herwaarderingsreserve’) toegevoegd aan het eigen vermogen.
Een per saldo negatief verschil komt ten laste van het resultaat.
Positieve en negatieve verschillen op verschillende complexen
worden hierbij niet gesaldeerd.

Mutaties in bedrijfswaarde
Mutaties in de bedrijfswaarde van een complex worden als volgt
verwerkt:
• Bij een waardestijging: als een ongerealiseerde waarde
stijging ten gunste van het eigen vermogen (herwaardering)
indien en voor zover de bedrijfswaarde hoger is dan de
boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij toepassing
van waardering tegen historische kostprijs minus
afschrijvingen, en voor een eventueel resterende overige
waardestijging als terugname van een bijzonder
waardeverminderingsverlies;
• Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien
en voor zover er voor het betreffende complex op dat
moment nog sprake is van een ongerealiseerde
waardestijging, en voor het overige als een bijzonder
waardeverminderingsverlies.
Het hiervoor genoemde bijzondere waardeverminderingsverlies
(respectievelijk de terugname daarvan) wordt ten laste
(respectievelijk ten gunste) van de winst-en-verliesrekening
verantwoord onder de bedrijfslasten als ‘Overige waarde
veranderingen vastgoedportefeuille’.

Afschrijvingen
Vanaf 2012 zijn de afschrijvingen niet langer gebaseerd op de
annuïtaire methode maar wordt per component lineair over de
geschatte resterende levensduur afgeschreven over het verschil
tussen de boekwaarde per 1 januari 2014 en de geschatte
restwaarde van (de component van) het actief. Na verwerking
van een mutatie in de bedrijfswaarde geldt de nieuwe bedrijfs
waarde vanaf dat moment als basis voor de afschrijvingen in de
toekomst. Voor de restant levensduur wordt aangesloten met de
uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening.

Sociaal vastgoed in ontwikkeling
Typering

Bijzondere waardevermindering
Waterweg Wonen beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte
realiseerbare waarde lager is dan de verwachte totale
geactiveerde kosten wordt een bijzondere waardevermindering
verwerkt indien en voor zover deze waardevermindering niet
wordt gecompenseerd door een ongerealiseerde herwaardering
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het vastgoed in
ontwikkeling gaat behoren. Indien en voor zover de bijzondere
waardevermindering hoger is dan de waarde van het vastgoed
in ontwikkeling, dan wordt het vastgoed in ontwikkeling op nihil
gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de
balans opgenomen.

Afschrijvingen
Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen
in exploitatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijving varieert
tussen 5 en 10 jaar.

Vastgoedbeleggingen
Algemeen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden
aangehouden om huuropbrengsten, waardestijgingen of beide
te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als
‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn
voor verhuur.
De algemene uitgangspunten van Materiële vaste activa zijn ook
van toepassing op Vastgoedbeleggingen, tenzij hierna anders is
vermeld.

Commercieel vastgoed in exploitatie
Typering

Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te
worden ingezet als vastgoed in eigen exploitatie niet zijnde een
vastgoedbelegging.

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in
exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en
het overige commerciële vastgoed.

Waarderingsgrondslag

Waarderingsgrondslag

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt
gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van
het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en
directievoering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend
vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart.
Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen
materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke
hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken. De
geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde
rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende
zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de
interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.

Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt bij eerste
verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
gewaardeerd, daarna tegen actuele waarde.
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Overige uitgangspunten
De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie
zijn ook van toepassing op Commercieel vastgoed in exploitatie,
met uitzondering van het volgende: als invulling van de actuele
waarde geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde.

Reële waarde
De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie en
omstandigheden per balansdatum en geeft de meest
waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had
kunnen worden verkregen.

De reële waarde is als volgt vastgesteld:
1. Recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed;
of (indien deze niet beschikbaar zijn):
2. Recente verkoopopbrengsten van vergelijkbaar vastgoed met
correcties voor verschillen in waardebepalende factoren van
het te waarderen vastgoed en het vergelijkbare vastgoed; of
(indien deze niet beschikbaar zijn):
3. Minder recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek
vastgoed met aanpassingen die de veranderingen in de
economische omstandigheden weergeven sinds de laatste
transactiedata; of (indien deze niet beschikbaar zijn):
4. Contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen.
In alle gevallen wordt tevens rekening gehouden met de
contractuele verplichtingen van Waterweg Wonen, zoals
lopende huurcontracten.
Bovenstaande waardebepalingen worden uitgevoerd door
externe taxateurs van taxatie-validatie instituten welke zijn
erkend door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Jaarlijks
wordt minimaal 33 1/3% van het bezit getaxeerd hetgeen
betekent dat elk bezit minimaal eens per drie jaren getaxeerd
wordt.

Mutatie reële waarde
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in
exploitatie worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord
onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed
portefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het
eigen vermogen afzonderlijk als ‘niet-gerealiseerde
herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen
vermogen vermeld.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop
onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en
waarvoor Waterweg Wonen een terugkoopplicht kent worden
aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende
onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde
zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste
waardering); het verschil met de boekwaarde op dat moment
wordt verwerkt:
• Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien
en voor zover er voor de betreffende woning(en) op dat
moment nog sprake is van een ongerealiseerde
waardestijging, en voor het overige als een bijzonder
waardeverminderingsverlies;
• Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor
zover de actuele waarde hoger is dan de boekwaarde op dat
moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering
tegen historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een
eventueel resterende overige waardestijging als terugname
van een bijzonder waardeverminderingsverlies;
De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs
opgenomen onder de Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt
opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden (eerste waardering). De woning
wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de
marktwaarde op basis van de geldende contractvoorwaarden
van de verkoop onder voorwaarden; eventuele waardemutaties
worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeverandering
vastgoedportefeuille’. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks
gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten instelling
verschuldigd zou zijn indien op balansmoment het actief tegen
de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou

moeten worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen
worden in het resultaat verwerkt als ‘niet-gerealiseerde
waardeverandering vastgoedportefeuille’. Indien de verwachting
bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de
verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreft complexen in aanbouw die zijn bestemd om te
worden ingezet als vastgoed in eigen exploitatie zijnde een
vastgoedbelegging.

Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als
vastgoedbelegging wordt bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werk
apparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directie
voering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf
het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart.
De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde
rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende
zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de
interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.
Vervolgwaardering vindt plaats tegen de uitgaafprijzen en de
toegerekende kosten, dan wel de lagere bedrijfswaarde.

Mutatie reële waarde
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in
ontwikkeling worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord
onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed
portefeuille’. Mutaties in de reële waarde worden binnen het
eigen vermogen afzonderlijk als ‘Niet-gerealiseerde
herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op het eigen
vermogen vermeld.

Financiële vaste activa
Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vervolgens vindt waardering plaats tegen geamortiseerde
kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele
bijzondere waardevermindering.

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogens
waardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval
verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang
van meer dan 20%.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grond
slagen die gelden voor deze jaarrekening.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd
op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op
het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden
de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening,
uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Andere deelnemingen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of,
indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde.
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Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste
activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële
instrumenten, beoordeelt Waterweg Wonen op iedere balans
datum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen van een financieel actief of een groep
van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve
aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt
Waterweg Wonen de omvang van het verlies uit hoofde van de
bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de
winst-en-verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde
kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waarde
vermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van
het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige
kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van
het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking
van het instrument. Een eventueel bijzonder waarde
verminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname
van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot
maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op
de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname,
als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waarde
vermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-enverliesrekening verwerkt.

Latente belastingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden
opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de
boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden
anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen
en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op
het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in
de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn
vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare
verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen
kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden
kunnen worden benut.
Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de
financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen worden
opgenomen onder de voorzieningen.
Omdat naar de toestand per balansdatum Waterweg Wonen niet
verwacht binnen een overzienbare termijn tot afwikkeling van
latente belastingen te komen zijn de belastinglatenties
gewaardeerd op nihil.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop
wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengst
waarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samen
hangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte
kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen
directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
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gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, alsmede
toegerekende rente. De opbrengstwaarde is de geschatte
verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt
rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog
niet opgeleverde en nog onverkochte woningen uit project
ontwikkeling en wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of
lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle
kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging,
alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige
plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen
voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele
kosten, alsmede toegerekende rente.

Magazijn onderhoudsmaterialen
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd op
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de LIFO-methode (last
in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden wordt
gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten
(bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende
winst). Indien van toepassing, worden hierop de verwerkte
verliezen en reeds gedeclareerde termijnen in mindering
gebracht. Indien de onderhanden projecten een creditstand
vertonen worden deze gepresenteerd onder de kortlopende
schulden. Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte
prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening
voor oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per
balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering. Alle vorderingen hebben een looptijd van
korter dan een jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
De banktegoeden worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde. De liquide middelen staat ter vrije beschikking van de
stichting.

Eigen Vermogen
De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur.
Conform de BBSH-regels zullen deze vrije reserves uitsluitend
aangewend worden voor werkzaamheden op het gebied van de
volkshuisvesting.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichtingen en voor verliezen die op balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs
kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn
om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de
terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting
onder de kortlopende schulden verantwoord.

Voorziening onrendabele investeringen

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen
nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in
mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe
de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de
verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex
overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd.
Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de
netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan
deze investering toe te rekenen ontvangsten. Het gebruikte
disconteringspercentage is 5,25%.

Waterweg Wonen maakt gebruik van rentederivaten. Deze
worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële
waarde, de vervolgwaardering van de derivaten is
geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. De wijze van
verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide
financiële instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide
financiële instrument hedge-accounting wordt toegepast. Indien
geen kostprijs hedge-accounting wordt toegepast, wordt door
Waterweg Wonen een schuld opgenomen voor een eventuele
negatieve reële waarde van het derivaat.

Voorziening garantie betreffende onderhoud VvE

Waterweg Wonen past waar mogelijk kostprijs hedge-accounting
toe. Op het moment van aangaan van een hedge-relatie, wordt
dit door Waterweg Wonen gedocumenteerd en stelt middels een
test periodiek de effectiviteit van de hedge-relatie vast. Dit
gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het
hedge-instrument met die van de afgedekte positie, of door het
vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedgeinstrument en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken
van het hedge-instrument en die van de afgedekte positie niet
aan elkaar gelijk zijn. Bij het toepassen van kostprijs hedgeaccounting is de eerste waardering en de grondslag van
verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het
hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent
dat Waterweg Wonen derivaten tegen kostprijs waardeert,
omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans
worden verwerkt.

Dit betreft een voorziening gevormd uit een deel van de marge
op verkopen van appartementen die vallen onder het regime van
in 2005 opgerichte Verenigingen van Eigenaren. Deze
voorziening is benodigd voor toekomstige contractueel
overeengekomen onderhoudsuitgaven die gegarandeerd door
Waterweg Wonen betaald zullen worden als het onderhoud
daadwerkelijk benodigd is en de Verenigingen niet over de
nodige middelen beschikken.

Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkelingsplan
Vanuit de CAO woondiensten bouwen medewerkers een
loopbaanontwikkelingsbudget op. Dit budget hebben, in dienst
zijnde, medewerkers ter beschikking zonder dat hieraan een
vervaldatum is gekoppeld.

Langlopende schulden
Langlopende leningen
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen 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 geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verlies
rekening als interestlast verwerkt.
In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en separaat
verantwoord indien er geen nauw verband bestaat tussen de
economische kenmerken en risico’s van het in het contract
besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van
het basiscontract. Is er wel een nauw verband dan worden deze
derivaten niet afgesplitst en niet separaat verantwoord. Het
effect van de dergelijke contractuele bepalingen wordt dan
meegenomen in de effectieve rentevoet.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de
langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende
schulden.

Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden
heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede
afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de
woningen in het economisch verkeer en de specifieke
contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt

Het ineffectieve deel van de hedge-relatie wordt direct in de
winst-en-verliesrekening verwerkt, indien het hedge-instrument
een negatieve reële waarde heeft.

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

Pensioenen
Waterweg Wonen heeft één pensioenregeling. De pensioen
regeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de
Woningcorporaties. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
• Waterweg Wonen heeft voor al haar werknemers een
toegezegde pensioenregeling. Deze is van toepassing op alle
werknemers. Zij bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over
de pensioengrondslag van het loon van januari van dat jaar.
Het betreft een middelloonregeling.
• De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van
haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Waterweg
Wonen betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever
ongeveer tweederde en de werknemer eenderde betaalt.
• De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat.
Naar de stand van ultimo december 2014 is de dekkingsgraad
van het pensioenfonds 114%. Het pensioenfonds dient een
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben.
Waterweg Wonen heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van

J11

jaarrekening 2014

de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door
Waterweg Wonen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit
tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst
waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. Baten en lasten worden in beginsel
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben; verliezen
worden toegerekend zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de
verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op
actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide
financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt
zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de
eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato
van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten
tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Huuropbrengsten
Onder deze post worden de huuropbrengsten verantwoord die
betrekking hebben op het boekjaar, onder aftrek van de
werkelijke huurderving wegens leegstand. Dotaties aan de
voorziening voor oninbare huurvorderingen zijn verantwoord
onder de overige bedrijfslasten.

Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter
dekking van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt
verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen.
De kosten worden verantwoord onder de lasten
servicecontracten.

Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop
en onderhanden projecten
Onder deze post worden de wijzigingen opgenomen in de
posten Vastgoed bestemd voor de verkoop (opgenomen onder
de Voorraden) en Onderhanden projecten. Bij realisatie van een
verkoop wordt de boekwaarde direct voorafgaand aan de
verkoop teruggenomen op deze regel.
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als nettoomzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de
verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of
Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis
van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in
verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het
resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat,
dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de
winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte
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projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de
projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het
resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar
rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de project
opbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de
contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit
hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald.
Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende
kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten
worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het
project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale
projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte
verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De
voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post
Onderhanden projecten.

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten
opgenomen:
• Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in
exploitatie;
• Netto verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd
voor de verkoop;
• Netto verkoop opbrengst bij levering van Onderhanden
projecten.
De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in
exploitatie betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst
minus de boekwaarde. Resultaten worden verantwoord op het
moment van levering (passeren transportakte). Eventuele
verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord
zodra deze voorzienbaar zijn. De opbrengst uit woningen
verkocht onder voorwaarden wordt niet verantwoord als
verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische rechten
niet zijn overgedragen aan de koper. De gegarandeerde
terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de post
Langlopende schulden, terugkoopverplichting VOV woningen en
wordt jaarlijks met inachtname van de contractvoorwaarden
gewaardeerd.

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van
onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder
verantwoord, met uitzondering van geactiveerde rente welke
onder de financiële baten en lasten worden opgenomen.

Afschrijving materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie worden gebaseerd op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De afschrijvingen op Sociaal vastgoed in exploitatie wordt
gebaseerd op basis van de actuele waarde (vervangingswaarde
of lagere bedrijfswaarde). Afschrijvingen vinden plaats volgens
de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur.
Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden.
Over terreinen en op reële waarde gewaardeerde vastgoed

beleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige
gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van
onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn
begrepen onder de afschrijvingen.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hieronder wordt de waardemutatie van verplichtingen uit
hoofde van verkoop onder voorwaarden verantwoord.
In het kader van deze verkoop van woningen onder voorwaarden
heeft de corporatie een terugkoopverplichting en/of -recht die/
dat mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van
de woningen in het economisch verkeer. De
terugkoopverplichting / -recht wordt jaarlijks gewaardeerd.

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking
op een afboekingen uit hoofde van bijzondere waarde
vermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in)
bijzondere waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse
toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van de waarde
gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve
afschrijvingen.

Erfpacht

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
hebben betrekking op waardemutaties van op reële waarde
geactiveerde activa.

Waardeverandering financiële vaste activa

Rentebaten en rentelasten

Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond
onder de verhuureenheden erfpacht in rekening gebracht op
basis van canons. De eenmalig afgekochte meerjarige
erfpachtcontracten maken onderdeel uit van de vervaardigings
prijs en zijn daarmee onderdeel van de materiële vaste activa in
exploitatie en/of de vastgoed beleggingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel
van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.

Lonen en salarissen

Activeren van rentelasten

Lonen en salarissen worden op grond van de arbeids
voorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover
ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa
gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien
het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief
gebruiksklaar of verkoopklaar te maken.
De te activeren rente wordt berekend op basis van de
verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging
opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van
leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief
zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging. Geactiveerde rente wordt in de winst-enverliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten en
soortgelijke kosten.

Sociale lasten
Sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten
Alle pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingen
benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt
als last verantwoord.

Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te
rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden
nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder
de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Het reparatie- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in
kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het
materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten
van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en
sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van
activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een
waardeverhoging van het actief.

Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke
ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven voor activiteiten
in de omgeving van woongelegenheden van leefbaarheid, die de
leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Waterweg Wonen integraal belasting
plichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties
zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd
in een vaststellingsovereenkomst (VSO 2). In deze VSO zijn
specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de
waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze
van resultaatneming. Voor de periode 2006 - 2007 gold een
partiële vennootschapsbelastingplicht (VSO 1).
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 die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat
aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening die geen
invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar,
mutaties in de balansposten en posten van de winst-enverliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet
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worden beschouwd als behorende tot de operationele
activiteiten.

Risicoparagraaf

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De
kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in
kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom
(opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest
(opgenomen onder operationele activiteiten).
De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen
rekening houdend met de onder overige schulden opgenomen
verplichtingen.

Waterweg Wonen onderkent de volgende liquiditeits- en
financieringsrisico’s:
• Met betrekking tot operationele kasstromen; deze risico’s
bestaan vooral uit schoksgewijze veranderingen in het
kostenniveau (bijvoorbeeld door BTW-verhoging of
bezitsheffingen) enerzijds en beperkingen in de mogelijk
heden om huurverhogingen door te voeren anderzijds;
• Met betrekking tot kasstromen uit hoofde van investeringen
in, en verkopen van woningen: het grootste risico hier is de
onzekerheid over timing en omvang van opbrengsten uit
woningverkopen als gevolg van stagnatie in de woningmarkt;
• Met betrekking tot kasstromen uit financieringsactiviteiten; de
belangrijkste risico’s op dit punt zijn beschikbaarheid van
nieuwe financiering en het renterisico op de lening
portefeuille. Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico
dat Waterweg Wonen loopt per balansdatum zijn als volgt:

Bezoldiging
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
Waterweg Wonen zich gehouden aan de Beleidsregels
toepassing WNT. Waterweg Wonen heeft de Beleidsregels
toepassing WNT, waaronder de in 2014 aangenomen
Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opmaken van
deze jaarrekening gehanteerd.

Financiering- en liquiditeitsrisico

31 december 2014
Bankschuld
Benodigde buffer

b 8,4 mln.
c 0,0 mln.

Obligo inzake WSW

b 14,4 mln.

Kredietlimiet

c 18,1 mln.

Benodigde nieuwe financiering (investeringen
alsmede aflossing bestaande schulden) voor 2015

b 41,7 mln.

Nog niet benutte borgingsruimte WSW

b 44,5 mln.

Waterweg Wonen stuurt actief op haar liquiditeitspositie door
gebruik te maken van kasstroomprognoses per maand voor de
eerstkomende 12 maanden, aangevuld met kasstroomprognoses
per jaar voor de daarop aansluitende eerste 9 jaar. De hieruit
voortvloeiende financieringsbehoefte wordt in hoofdlijnen
ingevuld met het aantrekken van leningen. Waterweg Wonen is
voor de beschikbaarheid van financiering sterk afhankelijk van
het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Bij het beoordelen van nieuwe investeringen zal bezien moeten
worden in hoeverre dit past binnen de financieringsruimte, die
door de regels van het WSW en het Ministerie worden bepaald.
In verband met de dynamiek in de regelgeving vraagt dit
bijzondere aandacht.
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De gemeente Vlaardingen heeft met het WSW een achtervang
overeenkomst afgesloten voor de financieringsbehoefte van
Waterweg Wonen zonder einddatum. Uit hoofde van het
borgingsstelsel heeft Waterweg Wonen een obligo verplichting
jegens het WSW van 3,85% van de restschuld van de door
Waterweg Wonen opgenomen, door het WSW geborgde
leningen.
Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient Waterweg Wonen
het bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken.
Waterweg Wonen heeft berekend dat zij een eventuele daling
van de rentestand met 2% kan opvangen met haar liquiditeits
buffer en overige faciliteiten.

Renterisico
Waterweg Wonen loopt renterisico over rentedragende lang
lopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen). Voor schulden met variabele renteafspraken
loopt Waterweg Wonen risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen, met betrekking tot vastrentende schulden loopt
Waterweg Wonen risico’s over de marktwaarde.
Met betrekking tot bepaalde schulden met een variabele rente
(schulden aan kredietinstellingen) heeft Waterweg Wonen
renteswaps gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en
vaste rente betaalt. Om renterisico’s te beheersen volgt
Waterweg Wonen een stappenplan waarin achtereenvolgens de
leenbehoefte wordt bepaald en de renterisico’s zoveel mogelijk
in de tijd worden gespreid. Wordt het renterisico in enig jaar te
hoog, dan wordt deze naar gelang de zekerheid van het risico
afgedekt, door middel van bijvoorbeeld voorfixeren van
financiering. Het jaarlijkse renterisico wordt uitgedrukt als het
totale bedrag waarvoor in dat jaar (her) financiering of
renteaanpassing aan de orde is. Ter beheersing van dit
renterisico streeft Waterweg Wonen ernaar dat in geen enkel jaar
meer dan 15% van de restschuld in aanmerking komt voor
herfinanciering of renteconversie.
Op basis van de vervalkalender laten de toekomstige
renterisico’s zich als volgt weergeven (zie de grafiek renterisico
hieronder).

Kredietrisico
Waterweg Wonen heeft geen significante concentraties van
kredietrisico met betrekking tot haar financiële instrumenten.
Waterweg Wonen maakt gebruik van meerdere banken als
tegenpartij teneinde kredietrisico te spreiden. Limieten zijn
formeel vastgelegd in het treasurystatuut en naleving daarvan
wordt voortdurend gemonitord.

Rente-instrumenten
Het gebruik van rente-instrumenten (ook wel: derivaten of
afgeleide instrumenten) is alleen toegestaan voor het afdekken
van renterisico’s conform de uitgangspunten van het treasury
statuut en binnen de vigerende regels en richtlijnen van het
WSW en het treasury jaarplan.
De voorwaarden voor het gebruik van rente-instrumenten zijn:
• Moeten te allen tijde gekoppeld zijn aan daadwerkelijke
financieringspositie;
• Mogen niet leiden tot “open” posities;
• Mogen alleen een onderliggende waarde hebben in euro’s;
• Mogen alleen ingezet worden om renteniveaus te fixeren, te
begrenzen of de rentetypische looptijd aan te passen;
• Transacties beperken tot overheidsgegarandeerde partijen en
banken met minimaal een kredietwaardigheid van A.

Renterisico
Bedragen x d 1.000.000,-
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Toelichting op de balans
(Bedragen x d 1.000,-)

VASTE ACTIVA
1.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

Sociaal vastgoed
in exploitatie

Sociaal vastgoed
in ontwikkeling

Onroerende en roerende
zaken ten dienste van
de exploitatie

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

640.705

18.986

5.317

Herwaarderingen

141.254

0

0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-308.398

-8.329

-3.826

Boekwaarde per 1 januari

473.561

10.657

1.491

- Investeringen

8.881

19.802

190

- Desinvesteringen

-5.310

0

-129

- Herwaardering

7.862

0

0

- Afschrijvingen

-22.825

0

-557

3.953

0

113

- Waardeverminderingen

-6.444

-5.361

0

- Terugneming van waardeverminderingen

14.657

1.195

0

- Overboekingen

20.253

-23.150

0

Totaal mutaties

21.027

-7.514

-383

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

673.932

5.585

5.378

Herwaarderingen

145.429

0

0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-324.773

-2.442

-4.270

Boekwaarde per 31 december

494.588

3.143

1.108

Stand per 1 januari

Mutaties in het boekjaar

- Afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december

Vastgoed bestemd voor verkoop
Waterweg Wonen heeft een verkoopplan opgesteld waarin 775 onroerende zaken voor verkoop zijn geoormerkt. Naar verwachting
worden 21 woningen binnen één jaar verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt d 2,6 mln.
De boekwaarde bedraagt ultimo verslagjaar d 1,3 mln.

Verzekering
Het vastgoed in exploitatie is verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade voor de herbouwwaarde.
De activa ten dienste van de exploitatie zijn per 31 december 2014 voor circa d 6,7 mln. verzekerd tegen het risico van brandschade en
inbraak.

WOZ waarde
De waarde volgens de onroerende zaakbelasting is circa d 1,3 mld. (peildatum 1 januari 2014). In 2013 was dit d 1,4 mld.

Boekwaarde historische kostprijs
De waarde op basis van historische kostprijs met annuïtaire afschrijving is d 459,2 mln.

Financiering
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen
hypothecaire zekerheden afgegeven.
Waterweg Wonen heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het gehele sociale bezit.
Tot aan dagtekening jaarrekening heeft het WSW van deze volmacht geen gebruik gemaakt.
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Sociaal vastgoed in ontwikkeling
In 2014 is d 165.000 aan rente geactiveerd in sociaal vastgoed in ontwikkeling met een rentevoet van 4,04%.
In 2014 zijn er diverse renovatieprojecten opgeleverd. Onder andere Eksterlaan (hoog), Van Beethovensingel en Tramonta.
Daarnaast zijn er 13 woningen in de Babberspolder opgeleverd, alsmede het project Stadsleven met 28 woningen en een school.

Waardeverandering
In 2014 zijn besluiten geformaliseerd voor onrendabele investeringen tot een bedrag van d 3,0 mln. Door aanpassing van het
renovatieplan in de Eksterlaan en de aanpassingen op het onrendabele deel van de aankoopcomplexen Leski en HZO komt het totaal
aan onrendabele investeringen op lopende en toekomstige projecten op d 10,3 mln. Hiervan is d 2,4 mln. in mindering genomen op de
activa in ontwikkeling. Het restant van d 7,9 mln. is opgenomen onder voorzieningen.

Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie
De mutaties in het boekjaar 2014 zijn voornamelijk toe te schrijven aan de aanschaf van nieuwe soft- en hardware, apparatuur en
bedrijfsauto’s.
1.2 Vastgoedbeleggingen		
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

Commercieel
vastgoed
in exploitatie

Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

62.391

16.551

9.483

Herwaarderingen

21.331

7.853

0

Cumulatieve waardeverminderingen

-13.199

0

0

Boekwaarde per 1 januari

70.523

24.404

9.483

502

0

4.718

-3.977

-816

0

-67

704

0

- Waardeverminderingen

-3.049

0

-372

- Terugneming van waardeverminderingen

3.668

0

0

Stand per 1 januari

Mutaties in het boekjaar
- Investeringen
- Desinvesteringen
- Herwaardering

- Overboekingen

16.023

59

-12.659

Totaal mutaties

13.100

-53

-8.313

76.230

16.175

1.542

Herwaarderingen

21.963

8.176

0

Cumulatieve waardeverminderingen

-14.570

0

-372

Boekwaarde per 31 december

83.623

24.351

1.170

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

Vastgoed bestemd voor verkoop
Waterweg Wonen heeft een verkoopplan opgesteld waarin 239 onroerende zaken voor verkoop zijn geoormerkt. Naar verwachting
zullen 10 vhe’s binnen één jaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt d 1,1 mln.
De boekwaarde bedraagt ultimo verslagjaar d 1,2 mln.

WOZ waarde
De waarde volgens de onroerende zaakbelasting is circa d 97,0 mln. (peildatum 1 januari 2014). In 2013 was dit d 77,3 mln.

Financiering
Waterweg Wonen heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op d 58 mln. van het
commerciële bezit.
Tot aan dagtekening jaarrekening heeft het WSW van deze volmacht geen gebruik gemaakt.

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde volgens dezelfde uitgangspunten als het sociaal vastgoed in exploitatie is circa d 71 mln. (2013: d 63 mln.).
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
In 2014 zijn er 52 torenwoningen en 10 woon-werkwoningen in de Babberspolder opgeleverd, alsmede een kinderdagverblijf in het
Centrum.
In 2014 is d 86.000 aan rente geactiveerd in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie met een rentevoet van 4,04%.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 198 verhuureenheden opgenomen. Deze zijn verkocht met een
terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contracten gebaseerd op het ‘Koopgarant’ principe waarbij sprake is van verleende
kortingen op de marktwaarde tussen 20% en 30%. Deze contractvorm heeft goedkeuring van de Minister.
1.3 Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

Leningen u/g First Metro
Housing Co. Durban

Totaal

38

8

46

0

-8

-8

38

0

38

- Resultaat deelnemingen

0

0

0

- Herwaardering

0

8

8

- Desinvesteringen

0

-8

-8

38

0

38

Deelnemingen
Saldo per 1 januari
- Netto vermogenswaarde resp. nominale waarde
- Afwaardering
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties

Boekwaarde per 31 december
De deelnemingen betreffen:

Aandeel

resultaat boekjaar

nettovermogenswaarde
per 31-12-2014

Waterweg Wonen B.V. te Vlaardingen

100%

0

19

19

Waterweg Wonen F.B.I. B.V. te Vlaardingen

100%

0

19

19

nettovermogenswaarde
per 31-12-2013

Leningen u/g
Renteloze lening Stichting Durban-Rotterdam Housing Project met een looptijd tot 31-12-2011 zonder zekerheden. Het restant van deze
lening is in 2014 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

2014

2013

1.4 Voorraden
1.4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
1.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

568

622

1.603

1.540

Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende
projecten en worden in mindering gebracht op de post onderhanden werk.
1.4.3 Overige voorraden

- Magazijn onderhoudsmaterialen
- VVV en dinerbonnen
Totaal overige voorraden

J18

181

142

0

1

181

143

1.5 Onderhanden projecten

grondexploitatie
Babberspolder-Oost

grondexploitatie
Holy-Zuidoost

2014

2013

- Onderhanden werk verkochte woningen

19.078

9.133

28.211

31.092

- In rekening gebrachte verkoopnota’s

-14.181

0

-14.181

-12.964

-5.340

-1.700

-7.040

-7.040

-443

7.433

6.990

11.088

- Verantwoord verlies
Totaal onderhanden projecten

1.6 Vorderingen				
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde,
gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
			
1.6.1 Huurdebiteuren		
De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur worden gespecificeerd:

Aantal huurders
Periode
- Tot 1 maand
- 1 tot 2 maanden
- 2 tot 3 maanden

Huurachterstand

2014

2013

2014

2013

363

372

167

145

78

95

61

66

53

47

46

29

- Langer dan 3 maanden

480

453

544

535

Totaal huurdebiteuren

974

967

818

775

1.747

1.550

27

33

0

0

1.6.2 Overige debiteuren

- Vordering vertrokken bewoners
- Service- en stookkosten huidige huurders
- Te ontvangen termijnen verkoop nieuwbouw
- Diversen
- Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal overige debiteuren

136

75

-1.747

-1.550

163

108

1.6.3 Overige vorderingen

- Vorderingen op personeel

13

15

- Overige vorderingen

25

268

Totaal overige vorderingen

38

283

247

552

1.6.4 Overlopende activa

- Vooruitbetaalde kosten
- Overige overlopende activa

9

41

Totaal overlopende activa

256

593

- Bank

1

441

Totaal liquide middelen

1

441

1.7 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
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PASSIVA

2014

2013

162.933

166.666

1.8 Eigen vermogen
Overige reserves

Algemene bedrijfsreserve per 1 januari
- Resultaat boekjaar

-4.847

824

- Mutatie ongerealiseerde herwaardering

7.862

-4.557

165.948

162.933

Algemene bedrijfsreserve per 31 december

Ultimo 2014 is in totaal d 120,2 mln. aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2013: d 123,7 mln.). De
mutatie in de ongerealiseerde herwaardering bestaat naast de hierboven vermelde d 7,9 mln. uit de volgende mutaties: d 3,7 mln.
realisatie door verkoop en sloop en d 7,7 mln. realisatie door afschrijving over herwaardering.
1.9 Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema gevat:

Saldo per 1 januari

Onrendabele
investeringen

Garantie betreffende
onderhoud VvE

Individueel loopbaan
ontwikkelingsbudget

Totaal

9.618

409

240

10.267

0

-233

-32

-265

- Onttrekkingen
- Dotatie

3.402

0

140

3.542

- Vrijval

-1.127

-86

-40

-1.253

- Onttrekkingen

-4.009

0

0

-4.009

Saldo per 31 december

7.884

90

308

8.282

Van de voorzieningen is een bedrag van d 3,4 mln. als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.

Onrendabele investeringen nieuwbouw
De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten afgesloten ten behoeve
van de ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in
mindering te brengen.

2014

2013

380.358

346.650

1.10 Langlopende schulden
1.10.1 Leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari
- Storting nieuwe leningen

46.000

59.000

- Reguliere aflossingen

-29.305

-25.292

Saldo inclusief kortlopend per 31 december

397.053

380.358

- Af te lossen in volgend boekjaar

-35.326

-25.303

Saldo per 31 december

361.727

355.055

Rentevoet, aflossing 2015 en leningen langer dan vijf jaar
De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt per 31 december 2014 4,04%. Het aflossingsbestanddeel in het komende
boekjaar bedraagt d 35,3 mln. en is onder de kortlopende schulden verantwoord. Het aflossingsbestanddeel vanaf 2019 bedraagt in
totaal d 156 mln. voor de huidige leningportefeuille. De gemiddelde looptijd van de leningportefeuille is 8,3 jaar. Alle leningen zijn
geborgd door het WSW.
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Rentederivaten
Waterweg Wonen heeft renteswaps afgesloten met de volgende looptijden:

Begindatum
1-10-2008

Einddatum

Nominaal

Vaste rente

Marktwaarde
31-12-2014

Bank

Effectiviteit
hedge

1-10-2018

15.000.000

4,6720%

-2.722.521

BNG

100,0%

1-3-2010

1-3-2016

10.000.000

4,5425%

-898.499

ABN

100,0%

1-10-2010

1-10-2016

10.000.000

4,6000%

-910.287

BNG

100,0%

1-11-2009

1-11-2019

10.000.000

4,7700%

-2.276.032

ABN

100,0%

1-11-2012

1-11-2019

10.000.000

3,3325%

-1.557.738

ABN

100,0%

1-12-2012

1-12-2020

10.000.000

3,4550%

-1.891.469

ABN

100,0%

1-4-2013

1-4-2018

10.000.000

3,3600%

-1.299.954

Deutsche Bank

100,0%

1-10-2013

1-10-2019

10.000.000

3,7300%

-1.752.279

Deutsche Bank

100,0%

De renteswaps zijn bedoeld om renterisico’s van toekomstige leningen met een variabele rente af te dekken. De te ontvangen variabele
rente van deze renteswaps is 3-maands euribor.
De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum d 13,3 mln. (2013: d 13,9 mln.) negatief. De waarde van de swaps wordt
berekend door alle kasstromen contant te maken tegen de X-M Euriborcurve. Alle renteswaps zijn volledig gehedged overeenkomstig
de regels voor kostprijs hedge-accounting van Richtlijn 290. Omdat de hedge volledig effectief is, is er geen effect in de winst- en
verliesrekening.
De threshold bij de BNG is d 6,1 mln. Zodra de waarde van de bij deze bank afgesloten swaps negatiever wordt dan dit bedrag moet
Waterweg Wonen een borg stellen. De margin call is bij een rente van 0% d 0,8 mln. Er zijn hier geen voorwaarden die aangemerkt
kunnen worden als toezicht belemmerend.
Bij de ABN AMRO en Deutsche Bank is geen sprake van een mogelijke margin call. Tevens zijn hier geen voorwaarden die aangemerkt
kunnen worden als toezicht belemmerend.
1.10.2 Waarborgsommen
Dit betreft de van huurders ontvangen gelden bij aanvang van het huurcontract.

Saldo per 1 januari

2014

2013

79

74

- Mutatie boekjaar

15

5

Saldo per 31 december

94

79

De waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten van huurders ontvangen en dienen als eerste zekerheid voor de
voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. De waarborgsommen worden bij beëindiging van de
huurovereenkomst verrekend.
1.10.3 Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden

- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht

27.300

- Verminderingen / vermeerderingen

-1.513

-846

Saldo per 1 januari

25.787

24.739

- Nieuwe terugkoopverplichting

103

2.734

- Betaald in verband met terugkoop

-862

-946

- Herwaardering schuld

330

-740

-429

1.048

- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht

26.479

27.300

- Verminderingen / vermeerderingen

-1.121

-1.513

Saldo inclusief kortlopend per 31 december

25.358

25.787

Totaal mutaties

- Terugkoopverplichting < 1 jaar
Saldo per 31 december

25.585

-526

0

24.832

25.787

Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Waterweg Wonen heeft woningen verkocht onder Koopgarant voorwaarden. Het bedrag geeft de terugkoopverplichting van deze activa
weer.
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1.11 Kortlopende schulden
1.11.1 Leningen < 1 jaar

2014

2013

35.326

25.303

De leningen < 1 jaar betreft het kortlopende deel van langlopende schulden. Wij verwijzen naar de toelichting op de langlopende
schulden.
1.11.2 Bank

8.384

8.329

Waterweg Wonen heeft vanaf 2004 haar kredietovereenkomst niet uitgedrukt in kasgeldleningen, maar in rekening courant krediet.
Dit betekent dat voor de complete faciliteit ‘rood’ kan worden gestaan tegen ongeveer dezelfde kosten als kasgeldleningen. De totale
kredietfaciliteit bedraagt d 18,1 mln.
Er zijn twee bankgaranties afgegeven. Eén van d 635.913 (aanvankelijke jaarhuur) voor de huur van het pand aan de Burgemeester van
Lierplein 51. En één van d 259.000 voor een onderhoudscontract van deurdrangers.

1.651

5.133

176

174

1.271

2.526

- Te verrekenen leveringen en diensten

1.512

916

Totaal overige schulden

1.512

916

1.11.3 Schulden aan leveranciers
1.11.4 Pensioenen
1.11.5 Belastingen en sociale verzekeringen
1.11.6 Overige schulden

In de post ‘Te verrekenen leveringen en diensten’ zijn de nog met huurders te verrekenen servicekosten opgenomen.
1.11.7 Overlopende passiva

- Nog niet vervallen rente

6.277

6.260

- Vooruitontvangen huren

1.323

1.018

- Overige overlopende passiva

1.836

1.970

Totaal overlopende passiva

9.436

9.248

Onder de Overige overlopende passiva zijn 4 woningen opgenomen die in 2015 teruggekocht zijn vanuit Koopgarant.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen		
Planmatig onderhoud
Er is voor een totaal van d 1,4 mln. aanbesteed waar nog geen
werkzaamheden voor zijn verricht. Van de aanbesteding heeft
d 0,06 mln. betrekking op investeringen.

Fiscale positie per 31 december 2014
Bedragen x d 1.000.000,-

De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare
verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen is
als volgt:

Projecten
Er is voor een totaal van d 10,2 mln. aanbesteed waar nog geen
werkzaamheden voor zijn verricht.

Niet verwerkt
31-12-2014

Niet verwerkt
31-12-2013
771

Verrekenbare tijdelijke verschillen

757

Onderhoudscontracten

Verrekenbare tijdelijke verschillen passief

-34

-23

Voor onderhoud aan onze woningen zijn verschillende
meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. De looptijden
variëren van twee jaar tot vijftien jaar. De totale verplichting is
d 1,1 mln., waarvan d 0,9 mln. een looptijd heeft van meer dan
een jaar en d 0,4 mln. een looptijd van meer dan 5 jaar
(ongeïndexeerd).

Compensabele verliezen

128

118

Huisvesting
Op 22 mei 2012 is de huurovereenkomst hersloten m.b.t. het
pand Burgemeester van Lierplein 51. Deze overeenkomst loopt
t/m 30 april 2018. De huur bedraagt d 605.030 in 2015 en wordt
jaarlijks geïndexeerd. d 2.016.766 heeft een looptijd van meer
dan een jaar (ongeïndexeerd).

Heffing saneringsfonds
In 2015 heft het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting geen
bijdrage voor saneringssteun. Deze middelen worden ingezet
om noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te
helpen.

Obligo’s WSW
Als uitvloeisel van het afgeven van borgstellingen door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dient Waterweg
Wonen per geborgde lening een obligo aan te houden ter
grootte van 3,85% van het schuldrestant van de geborgde
lening. Voor een lening met een variabele hoofdsom is 75%
hiervan verschuldigd. Per 31 december 2014 bedroeg het totale
obligo d 14,4 mln. Dit obligo wordt opeisbaar indien het
garantievermogen van het WSW onder een bepaald niveau
dreigt te komen. Van dit bedrag heeft d 1,2 mln. betrekking op
nieuwe leningen.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van Waterweg Wonen en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.
De deelnemingen van Waterweg Wonen betreffen uitsluitend
twee lege BV’s. Er zijn verder geen verbonden partijen.

Van de niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen en
compensabele verliezen is het (nog) niet waarschijnlijk dat
toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of
dat verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
Indien de actieve latentie zou worden gewaardeerd tegen
nominale waarde dan bedraagt deze eind 2014 circa d 203 mln.
(eind 2013 d 199 mln.) en een passieve latentie van d 6 mln.
(eind 2013 d 6 mln.), dit betreft met name het vastgoed. Naar
verwachting zal de latentie over het vastgoed niet tot afwikkeling
komen binnen een afzienbare termijn.
Per balansdatum zijn de belangrijkste verschillen in waardering
tussen deze jaarrekening en de fiscale jaarrekening als volgt:
Jaar
rekening

Fiscaal

Verschil

Materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen
in exploitatie

578

1.308

730

Materiële vaste activa / vastgoedbellegingen
in ontwikkeling

20

8

-12

Materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen
verkopen onder voorwaarden

24

2

-22

0

2

2

-25

0

25

Financiële vaste activa
Passiva
Terugkoopverplichting VOV
Totaal verschillen

723

Met potentieel actieve latentie

757

Met potentieel passieve latentie

-34

Compensabele verliezen

128

Toelichting
Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt ten aanzien van
de verschillende balansposten van de beginbalans en is de
verwerking van de onderhoudslasten (activeren/ dan wel het ten
laste van het resultaat verwerken van uitgaven) afgeregeld tot
eind 2014.
Bij het uitvoeren van planmatige onderhoudswerk/ alsmede de
renovatieopgave is afgesproken dat de uitgaven voor 65% ten
laste van de fiscale resultatenrekening zullen komen.
Waterweg Wonen maakt over de jaren tot en met 2014
cumulatieve verliezen tot een hoogte van circa d 128 mln.
(2013: nog d 118 mln.).
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Bedragen x d 1.000,-

Vergelijking jaarresultaat met de begroting 2014
De winst- en verliesrekening over 2014 – inclusief waardeverandering materiële vaste activa – sluit met een negatief resultaat van
d 4.847.000 na belasting ten opzichte van een begroot negatief resultaat van d 3.257.000. Het verschil van d 1.590.000 is als volgt te
verklaren:

- Lagere huuropbrengsten door een aangepaste huurverhoging en lagere inkomsten op bedrijfspanden

-774

- Lagere rentebaten doordat er op de (verliesgevende) grondexploitaties geen rente meer geactiveerd wordt

-1.172

- Een minder positieve waardeverandering van het sociaal vastgoed door onder andere een lagere inflatie

-8.527

- Een andere timing in besluitvorming rondom nieuwbouw en renovatie-projecten geeft een lagere afwaardering

4.947

- Lagere onderhoudslasten vooral veroorzaakt door hogere activeringen

2.693

- Lagere leefbaarheidskosten door een kleinere uitgave aan stedelijke voorzieningen

486

- Diverse posten

757

Totale afwijking resultaat 2014 na belastingen met begroting

-1.590

Bedrijfsopbrengsten
2014

2013

64.566

61.370

2.1 Huuropbrengsten

- Woningen en woongebouwen
- Onroerende zaken niet zijnde woningen

2.617

2.942

Te ontvangen nettohuur

67.183

64.312

- Huurderving wegens algemene leegstand

-1.085

-1.039

- Huurderving wegens leegstand niet zijnde regulier

-437

-593

- Huurderving wegens oninbaarheid

-597

-661

65.064

62.019

Totaal huuropbrengsten
2.2 Opbrengsten servicecontracten

- Berekende lasten leveringen en diensten

4.174

4.860

- Vergoeding personeel

217

169

- Administratiekosten leveringen en diensten

121

122

Af : Vergoedingsderving wegens leegstand

-147

-144

-57

-118

4.308

4.889

- Mutatie vastgoed bestemd voor de verkoop

-7.888

-1.331

- Mutatie onderhanden projecten

3.853

5.994

Af : Vergoedingsderving wegens oninbaarheid
Totaal opbrengsten servicecontracten
2.3 Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten

- Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten

0

-1.714

-4.035

2.949

- Netto opbrengst verkopen bestaand bezit

7.005

2.995

Af : Boekwaarde

-5.572

-1.924

Verkoopresultaat bestaand bezit

1.433

1.071

-70

0

- Netto verkoopopbrengst onderhanden projecten

7.888

1.331

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

9.251

2.402

665

1.065

Totaal wijzigingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten
2.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

- Netto verkoopopbrengst vastgoed bestemd voor de verkoop

2.5 Geactiveerde productie eigen bedrijf

- Geactiveerde personeelskosten
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2014

2013

2.6 Overige bedrijfsopbrengsten

- Vergoedingen voor beheeractiviteiten inzake:
- Doorbelaste uren

3

8

37

31

- Erfpacht

151

151

- Domotica

327

334

- Afsluiten huurcontracten

- Overige opbrengsten

78

41

596

565

22.995

21.669

554

687

23.549

22.356

- Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie

-9.359

-18.671

- Waardeveranderingen sociaal vastgoed in ontwikkeling

2.408

1.694

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

		

Bedrijfslasten
2.7 Afschrijving op materiële vaste activa
- Afschrijving sociaal vastgoed in exploitatie
- Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal afschrijving op materiële vaste activa
2.8 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

396

0

-6.555

-16.977

288

288

7.098

7.417

1.112

1.043

1.362

1.422

- Planmatig onderhoud

7.982

8.820

- Mutatie onderhoud

2.408

3.749

- Reparatie onderhoud

2.111

2.160

- Overig onderhoud

1.474

983

-545

-463

13.430

15.249

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

		
De waardeveranderingen sociaal vastgoed in ontwikkeling zijn onrendabele toppen nieuwbouw en renovatie en bestaan voor d 3,0 mln.
uit nieuw besloten projecten en voor d 0,6 mln. positief aan mutaties. De waardeverandering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie betreft de toren boven het in aanbouw zijnde nieuwe kantoor.
		

2.9 Erfpacht
- Woningen en woongebouwen en overige onroerende goederen
2.10 Lonen en salarissen
- Lonen en salarissen inclusief vakantietoeslag en overwerk
2.11 Sociale lasten
- Sociale lasten
2.12 Pensioenlasten
- Pensioenlasten
2.13 Onderhoudslasten

- Af: onderhoudslasten werkapparaat
Totaal lasten onderhoud

De werkelijke uitgave voor planmatig onderhoud 2014 bedraagt d 9,8 mln. exclusief contracten (inclusief d 10,9 mln.). Van de d 9,8 mln. is
d 3,0 mln. in de activa opgenomen en d 6,8 mln. ten laste van het resultaat gebracht.

J25

jaarrekening 2014

2014

2013

- Onderhoud leefbaarheid en groenonderhoud

382

443

- Stedelijke voorzieningen

158

280

- Overig leefbaarheid

183

314

Totaal leefbaarheid

723

1.037

4.174

4.860

899

1.009

1.023

1.148

2.14 Leefbaarheid

		
De personeelsuitgaven voor leefbaarheid zijn: d 806.063. Daarover wordt een opslag voor overhead gerekend van d 273.357.

2.15 Lasten servicecontracten
- Lasten servicecontracten
2.16 Overige bedrijfslasten
Beheerskosten

- Overige personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kosten Raad van Commissarissen

106

141

- Automatiseringskosten

529

496

- Overige algemene kosten

1.196

1.679

Subtotaal beheerskosten

3.753

4.473

4.470

4.384

57

133

Heffingen

- Belastingen
- Verzekeringen
- Verhuurderheffing

5.230

205

- Bijdrage saneringssteun

2.388

2.676

- Contributies aansluitingen
Subtotaal heffingen

124

139

12.269

7.537

Overige bedrijfslasten

- Kosten onderhanden projecten

3.853

5.994

- Bijdrage Verenigingen van Eigenaren

551

197

- Overige bedrijfslasten

202

703

4.606

6.894

20.628

18.904

- Controle van de jaarrekening

69

68

- Andere controle werkzaamheden

Subtotaal overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
De in de kosten voor de RvC begrepen beloning van de RvC bedraagt d 61.623 (2013: d 71.226).
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

17

11

- Fiscale advisering

0

0

- Andere niet-controlediensten

0

9

Totaal accountantshonoraria

86

88

		
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Waterweg Wonen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties
en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Vermeld zijn de lasten over de
werkzaamheden die in dit boekjaar zijn verricht.
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2014

2013

- Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie

587

-2.540

- Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

750

-1.072

- Waardeveranderingen verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

-330

702

1.007

-2.910

- Waardeverandering leningen u/g

8

26

Totaal waardeverandering financiële vaste activa

8

26

2.17 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2.18 Waardeveranderingen van financiële vaste activa

2.19 Rentebaten
- Rente leveringen en diensten

1

1

- Overige rentebaten

49

52

Totaal rentebaten

50

53

2.20 Rentelasten
- Rente leningen overheid
- Rente leningen overige geldgevers
- Rente kasgeldleningen/rekening courant krediet
- Mutatie transitorische rente
Af: Geactiveerde rente

0

262

15.595

15.190

592

561

17

-116

-252

-1.262

15.952

14.635

0

0

- Resultaat Waterweg Wonen B.V.

0

0

- Resultaat Waterweg Wonen FBI B.V.

0

0

Totaal resultaat deelnemingen

0

0

-4.847

824

Totaal rentelasten
De gehanteerde rentevoet voor de geactiveerde rente is 4,04%.		
		

2.21 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
- Vennootschapsbelasting
2.22 Resultaat deelnemingen

Toerekening Jaarresultaat
- Het resultaat boekjaar wordt onttrokken aan de overige reserves
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Overige informatie			
Persoonlijke gegevens toezichthouders, per 31 december 2014		

Naam

Functie

Leeftijd

Nevenfuncties

De heer drs. F. Verschoor

Voorzitter

54

1.
2.
3.
4.
5.

55

1. DGA Caadje BV
2. Associate Partner Axyos
3. Voorzitter Verantwoordingsorgaan Bedrijfstakpensioenfonds Dranken en
Drankengroothandel
4. Voorzitter Raad van Toezicht Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en
Voedselvoorzieningshandel
5. Voorzitter Stichting Kinderoncologie Rotterdam
6. Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA Vicevoorzitter/
voorzitter
auditcommissie

Lid Raad van Bestuur Steigers, vastgoed, consultancy en participaties
Bestuurder Vastgoed PBG Beheer
Voorzitter Raad van Toezicht SKM, centra voor kinderdagopvang
Lid Raad van Toezicht Schakelkring, ouderenzorg
Voorzitter Raad van Toezicht Sensire

Mevrouw mr. A.C. Spindler

Lid

58

1. Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur Gemeente Bergen op Zoom

De heer drs. H. Schouwenaars

Lid/
auditcommissie

39

1. Vennoot Urbanista v.o.f.
2. Associate bij Rebel Group

Mevrouw mr. I.M. Haisma

Lid

55

1. Directeur The Hague Security Delta
2. DGA De Appel BV

De heer ing. A. Warnaar

Lid

74

1. Directeur eenmanszaak ‘Ontwikkelend beheer woningen’, Vlaardingen
2. Partner DWVB B.V. Amersfoort. Bureau voor onderzoek en advies
vastgoedbeheer
3. Bestuurslid, Nieuwbouw Havenstraat Vlaardingen (kopersvereniging)

Beloning toezichthouders 2014				

Naam
De heer drs. F. Verschoor

Vergoeding

Onkostenvergoeding

Totaal

Aftredend
1 januari 2017*

13.379

750

14.129

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA

9.036

750

9.786

1 juli 2017*

Mevrouw mr. A.C. Spindler

9.036

750

9.786

1 januari 2016

De heer drs. H. Schouwenaars

8.350

-

8.350

1 januari 2018*

Mevrouw mr. I.M. Haisma

9.036

750

9.786

1 januari 2017*
1 januari 2015

De heer ing. A. Warnaar

9.036

750

9.786

57.873

3.750

61.623

Vergoeding

Onkostenvergoeding

Totaal

De heer drs. F. Verschoor.

13.379

750

14.129

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC

10.679

750

11.429

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA

4.143

750

4.893

Mevrouw mr. A.C. Spindler

9.036

750

9.786

Mevrouw mr. I.M. Haisma

9.036

750

9.786

De heer ing. A. Warnaar

9.036

750

9.786

De heer mr. H.P. Kuijpers MCM

9.036

750

9.786

De heer drs. E. Kemperman MBA

1.506

125

1.631

65.851

5.375

71.226

* herkiesbaar
Beloning toezichthouders 2013				

Naam
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Persoonlijke gegevens bestuurder per 31 december 2014

Werkzaam in
huidige functie

Naam

Functie

Leeftijd

Nevenfuncties

Dhr. H.P.A.M. Bosch

Directeurbestuurder

61

1. Voorzitter bestuur de KOM, Stadstheater en
Kunstencentrum Nieuwegein
2. Voorzitter Balans, vereniging voor ouders van
kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/
of gedrag Bilthoven
3. Lid Raad van Toezicht Axioncontinu, instelling voor
wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht

fulltime sinds
1-10-2012,
parttime 90%
vanaf 1 oktober
2014

Bezoldigingsgegevens op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Dhr. H.P.A.M. Bosch
Beloning
Sociale verzekeringspremies
Belastbare onkostenvergoedingen

2014

2013

144.217

143.910

-

-

-

-

32.970

32.838

Uitkering bij beëindiging van het dienstverband

-

-

Bonus

-

-

Totaal

177.187

176.748

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: WNT) in werking
getreden. De directeur-bestuurder wordt op grond van deze wet gezien als topfunctionaris. De directeur-bestuurder valt in de
overgangsregeling van de WNT, nu de met hem gemaakte bezoldigingsafspraak voor 1 januari 2013 is overeengekomen. Dat betekent
dat de bezoldiging overeenkomstig de wettelijke regeling in zeven jaar zal worden aangepast. Cijfers 2013 zijn overeenkomstig de
huidige uitgangspunten opgesteld.
Voor de toezichthouders met een bezoldigingsafspaak van voor 1 januari 2013 wordt tevens de overgangsregeling van de WNT
toegepast.

Werknemers
Gedurende het jaar 2014 had Waterweg Wonen gemiddeld 132,3 werknemers in dienst (2013: 144,5). Dit aantal is gebaseerd op het
aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

Vlaardingen, 27 mei 2015
Stichting Waterweg Wonen
Directie

De Raad van Commissarissen

Dhr. H.P.A.M. Bosch

De heer drs. F. Verschoor

Mevrouw mr. A.C. Spindler

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA

De heer drs. H. Schouwenaars

Mevrouw mr. I.M. Haisma

Stichting Waterweg Wonen, Burgemeester Van Lierplein 51, Vlaardingen
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Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming
Voorstel resultaatbestemming is om conform de statuten het
resultaat ter grootte van d 4.847.000 negatief ten laste van de
overige reserves te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum
In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken
van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen
voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de Raad van Commissarissen van
Stichting Waterweg Wonen

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van
Stichting Waterweg Wonen te Vlaardingen gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Waterweg Wonen is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
de bepalingen inzake de jaarrekening als opgenomen in artikel
26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh),
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT),
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeen
stemming met de bepalingen inzake het jaarverslag als
opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, rubriek A van
het Accountantsprotocol Bbsh in Bijlage III bij het Bbsh en het
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de toegelaten instelling. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de toegelaten instelling
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Waterweg Wonen per 31 december 2014 en van het resultaat
over 2014 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het
Bbsh, richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 28, onderdeel b van het Bbsh, voor wat betreft
het in dit artikel genoemde jaarverslag, melden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek
of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2: 392 lid 1
onder g BW bedoelde gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW.

Rijswijk, 5 juni 2015
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
J.J. Herst RA

Colofon
Samenstelling en redactie
Waterweg Wonen

Ontwerp en realisatie
PanArt creatie en communicatie

Fotografie
John van Helvert
Gemeente Vlaardingen
Vermeer Architecten
Waterweg Wonen
Angelique van Woerkom

Drukwerk
Grafisch Compleet

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt
zonder schriftelijke toestemming van
Waterweg Wonen.

Stichting Waterweg Wonen
Internet
www.waterwegwonen.nl
Facebook
www.facebook.com/WaterwegWonen
Twitter
@WaterwegWonen
Bezoekadres
Postadres
E-mail
Telefoon

Burgemeester Van Lierplein 51
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen
info@waterwegwonen.nl
(010) 248 88 88

Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam 41133736
Datum vaststelling statuten 28 december 1998
Waterweg Wonen is lid van KWH (Kwaliteitszorg Woningcorporaties Huursector)

