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WOORD  VOORAF  
  

Woord  vooraf    
  
Met  het  jaarverslag  dat  voor  u  ligt,  legt  Waterweg  Wonen  
verantwoording  af  aan  de  samenleving  over  haar  activiteiten,  
bestede  middelen  en  behaalde  prestaties  in  2016.  Bovendien  willen  
wij  u  als  klant,  belanghouder,  collega-corporatie,  partner,  instantie,  
medewerker  en/of  geïnteresseerde  inzicht  geven  in  de  
maatschappelijke  effecten  van  onze  activiteiten  binnen  Vlaardingen.    
  
Vlaardingen  centraal;;  gebouwd  op  de  toekomst  
Het  jaar  2016  was  het  eerste  jaar  van  de  periode,  waarin  ons  
bedrijfsplan  2016-2019  ‘Vlaardingen  centraal:  gebouwd  op  de  
toekomst’  van  kracht  is.  Bij  de  uitvoering  van  dit  bedrijfsplan  blijven  
wij  altijd  dicht  op  onze  kerntaken  en  dat  doen  we  met  de  volgende  
ambities:  ’Betaalbare  sociale  huurwoningen  voor  mensen  die  hierop  
zijn  aangewezen’,  ‘Vitale  wijken  en  buurten’,  ‘Verduurzaming’,  
‘Vraaggestuurde  resultaatgerichte  dienstverlening’  en  
‘Toekomstbestendige  organisatie’.  
  
Maatschappelijk  Rendementmodel  
Onze  maatschappelijke  legitimering  hebben  wij  verkort  
samengebracht  in  ons  Maatschappelijk  Rendementmodel  (MR-
model),  waarin  wij  in  de  lijn  met  ons  Bedrijfsplan    2016-2019  voor  de  
ambities:  ’Betaalbare  sociale  huurwoningen  voor  mensen  die  hierop  
zijn  aangewezen’,  ‘Vitale  wijken  en  buurten’  en  ‘Verduurzaming’  
inzichtelijk  maken  hoeveel  middelen  (=input)  zijn  uitgegeven,  welke  
maatschappelijke  prestaties  (=output)  door  ons  zijn  behaald  en  
welke  maatschappelijke  effecten  (=  outcome)  zich  hebben  
voorgedaan.  
  
Innovaties  
In  het  jaarverslag  laten  wij  aan  de  hand  van  het  lampje  icoontje  zien  
welke  ‘innovaties’  wij  toegepast  hebben  in  2016.  Dit  varieert  van  het  
aanbieden  van  een  aantrekkelijk  doorstroomarrangement  om  de  
doorstroming  van  oudere  bewoners  te  bevorderen  tot  het  betrekken  
van  huurders  als  ambassadeur  van  het  complex,  bij  het  proces  van  
woningaanbieding.        
  
Jaarverslag  online    
In  het  kader  van  onze  duurzaamheidsambitie  brengen  wij  ook  dit  
jaar  slechts  een  beperkte  gedrukte  oplage  van  ons  jaarverslag  uit.  
Allen  die  geïnteresseerd  zijn,  kunnen  ons  Jaarverslag  2016  rustig  
doorbladeren  als  PDF  op  www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2016.    
  
Infographic  
Tenslotte  geven  wij  met  behulp  van  een  infographic,  te  vinden  op  de  
website  van  Waterweg  Wonen,  een  grafische  visualisatie  van  de  
ambities  van  Waterweg  Wonen  en  de  belangrijkste  prestaties  en  
cijfers  over  2016.  
  
Wij  horen  graag  uw  mening!  
Wij  zijn  zeer  benieuwd  wat  u  van  ons  Jaarverslag  2016  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.    
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VERSLAG  VAN  DE  DIRECTEUR-BESTUURDER  
  

Verslag  van  de    
directeur-bestuurder  
  
Algemeen  
Het  jaar  2016  is  het  eerste  jaar  van  het  
bedrijfsplan  van  Waterweg  Wonen  2016-
2019,  “Vlaardingen  Centraal,  gebouwd  op  de  
toekomst”.  De  kern  van  ons  werk  blijft  ook  in  
deze  periode;;  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  
woningbehoefte  kunnen  voorzien.  En  niet  onbelangrijk:  we  doen  dit  
uitsluitend  in  Vlaardingen  en  in  samenwerking  met  anderen.  
  
Dit  jaar  is  het  eerste  volledige  jaar  van  de  nieuwe  Woningwet.  We  
hebben  er  samen  met  de  gemeente  en  collega-corporatie  
Woningstichting  Samenwerking  Vlaardingen  voor  gekozen  om,  
binnen  de  kaders  van  de  nieuwe  wet,  de  hoofdlijnen  van  het  
Actieplan  Wonen  (APW)  centraal  te  blijven  stellen.  Dit  wel  
aangepast  aan  de  actuele  maatschappelijke  ontwikkelingen.  
  
De  nieuwe  Woningwet  heeft  ons  veel  (papier)  werk  bezorgd.  Zo  zijn  
onze  statuten  en  de  daarbij  horende  reglementen  vernieuwd  en  is  er  
een  duidelijkere  (administratieve)  scheiding  aangebracht  tussen  
onze  volkshuisvestelijke  activiteiten  (DAEB)  en  onze  ‘commerciële’  
activiteiten  (niet-DAEB).  Deze  laatste  zijn  overigens  zeer  beperkt  
van  omvang.  De  waardering  van  ons  bezit  naar  marktwaarde  krijgt  
voor  het  eerst  zijn  vertaling  in  de  jaarrekening  2016.  
  
Huurdersraad,  bewonerscommissies  en  participatie  
Positief  in  de  nieuwe  Woningwet  is  de  versterking  van  de  positie  van  
de  huurders  en  huurdersvertegenwoordigers,  met  name  bij  het  
komen  tot  prestatieafspraken  op  lokaal  niveau.  Vanaf  2016  vereist  
de  wet  dat  ook  huurdersvertegenwoordigers  bij  het  maken  van  deze  
afspraken  betrokken  worden.  In  Vlaardingen  hebben  de  
huurdersraden  van  Waterweg  Wonen  en  Woningstichting  
Samenwerking  een  actieve  inbreng  geleverd.  
Wij  zien  deze  versterking  van  de  positie  van  huurders  als  positief  en  
belangrijk  en  zullen  een  verdere  uitbouw  van  deze  rol  waar  mogelijk  
ondersteunen.  
  
Net  als  in  2015  zijn  in  2016  de  voorstellen  voor  de  huurronde  op  
voorspraak  van  de  Huurdersraad  gematigd.  Op  landelijk  niveau  
heeft  de  discussie  over  het  te  voeren  huurbeleid  -  met  de  nodige  
vertraging  -  geleid  tot  nieuwe  wet-  en  regelgeving,  waarbij  de  
huursombenadering  centraal  is  blijven  staan.  In  overleg  met  de  
Huurdersraad  zijn  daartoe  nieuwe  kaders  opgesteld  voor  het  te  
voeren  huurbeleid  vanaf  2017.  
  
De  appartementen  in  de  tweede  woontoren  aan  de  Van  
Hogendorplaan  zijn  verhuurd  op  basis  van  een  
doorstroomarrangement.  Dit  is  sterk  bepleit  door  de  Huurdersraad.  
De  evaluatie  is  eind  2016  afgerond.  Door  de  verhuringen  van  deze  
appartementen  zijn  31  eengezinswoningen  vrijgekomen.  
  
Waar  het  gaat  om  verdere  vernieuwing  van  de  participatie  van  
huurders  zijn  in  2016  geen  doorbraken  gerealiseerd.  De  ‘doe-
participatie’-  pilots  zijn  in  uitvoering  en  krijgen  wellicht  in  2017  een  
vervolg.  Het  aantal  actieve  bewonerscommissies  is  verder  
afgenomen.  
  

Ik  wil  ook  langs  deze  weg  de  bestuursleden  van  de  Huurdersraad,  
bewonerscommissies  en  alle  huurders  die  in  2016  een  actieve  
bijdrage  leverden  aan  het  functioneren  van  Waterweg  Wonen  en  
aan  hun  woon-  en  leefomgeving  hartelijk  danken  voor  hun  inzet  en  
de  constructieve  wijze  waarop  ze  met  ons  samenwerken.  
  
Voortgang  Actieplan  Wonen  (APW)  en  het  strategisch  
voorraadbeleid  (SVB)  
In  2016  zijn  zowel  het  APW  –  feitelijk  de  gemeentelijke  Woonvisie  –  
alsook  ons  SVB  in  samenhang  met  elkaar  geactualiseerd.  Hierbij  is  
gebruik  gemaakt  van  de  resultaten  van  het  3-jaarlijkse  landelijke  
WoON-onderzoek.  Ons  SVB  is  zo  opgesteld  dat  het  dienst  kan  doen  
als  het  formele  ‘bod’  op  de  gemeentelijke  woonvisie.  In  het  bod  
geven  wij  aan  wat  Waterweg  Wonen  wil  gaan  bijdragen  aan  het  
Actieplan  Wonen.  
  
De  grootschalige  vernieuwing  van  de  Babberspolder  is  in  de  
afrondende  fase  gekomen.  Eind  2016  is  de  laatste  eerste  paal  
geslagen  van  Vlaardings  Geluk  III  en  in  de  loop  van  2017  en  
begin  2018  zullen  de  laatste  nieuwbouwwoningen  betrokken  
worden.  De  kindcentra  (scholen,  kinderopvang)  hebben  inmiddels  
hun  nieuwe  gebouwen  in  gebruik  genomen,  net  als  Waterweg  
Wonen  het  eigen  bedrijfspand.  Het  resultaat  mag  er  zijn,  een  
prachtig  en  nieuw  stuk  Vlaardingen.  
  
De  verwachtingen  voor  de  Nieuwe  Vogelbuurt  zijn  hooggespannen.  
De  eerste  woningen  zijn  in  de  loop  van  2016  betrokken,  de  eerste  
paal  voor  de  volgende  fase  wordt  in  het  eerste  kwartaal  van  2017  
geslagen  en  voor  het  vervolg  is  gestart  met  het  uitverhuizen  van  
zittende  huurders.  
  
Het  opstarten  van  de  vernieuwing  van  de  Westwijk  kost  meer  tijd  
dan  gedacht.  Er  zijn  inmiddels  wel  de  nodige  voorbereidende  
stappen  gezet.  De  start  van  de  bouw  van  een  nieuwe  sporthal  in  
combinatie  met  50  appartementen  in  de  sociale  huur  in  het  centrum  
staat  gepland  voor  de  tweede  helft  van  2017.  De  uitplaatsing  van  de  
bewoners  van  de  te  slopen  complexen  Floris  de  Vijfdelaan  en  
Valkenhof  Laag  verloopt  voorspoedig  en  wordt  eind  2017,  
begin  2018  afgerond.  De  pilot  met  een  aangepaste  vorm  van  
woningtoewijzing  in  een  aantal  complexen  in  de  Westwijk  is  in  het  
najaar  van  2016  gestart  en  wordt  in  2017  voortgezet.  De  aanpak  van  
de  sociale  problematiek  in  de  Westwijk  is  geïntensiveerd.  Zo  is  een  
gezamenlijke  aanpak  van  de  schuldenproblematiek  van  bewoners  
van  start  gegaan  en  is  de  inzet  van  huismeesters  uitgebreid  en  sterk  
gericht  op  de  sociale  aspecten  van  het  wonen  en  leven  in  de  
Westwijk.  
  
Het  project  Zwaluwenlaan  Even,  waarbij  in  de  woningen  de  
collectieve  verwarming  is  vervangen  door  individuele  verwarming,  is  
afgerond.  Ook  zijn  de  consoles  daar  waar  nodig  hersteld  en  de  
galerijen  en  kopgevels  gerenoveerd.  Een  van  de  kopgevels  is  
voorzien  van  zonnepanelen.  Verder  zijn  ook  de  woningen  aan  de  
Madridweg  en  de  Luxemburgweg  verketeld.  Het  is  onze  bedoeling  
dat  de  woningen  aan  de  Londenweg  in  2017  volgen.  
  
Duurzaamheid  
De  inzet  op  de  verdere  verduurzaming  van  ons  bezit  is,  mede  tegen  
de  achtergrond  van  nationale  en  internationale  ontwikkelingen,  sterk  
toegenomen.  We  hebben  met  behulp  van  externe  experts  een  
energievisie  ontwikkeld,  waarin  kaders  en  uitgangspunten  zijn  
opgenomen  om  stapsgewijs  in  de  richting  van  2050  (‘Parijs’)  te  
komen  tot  een  energie  neutrale  woon-  en  leefomgeving.    
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Concreet  hebben  we  in  de  afgelopen  periode  o.a.:  
  
   in  ons  bedrijfsplan  €  10  mln.  extra  gereserveerd  voor  de  
verduurzaming  van  ons  bezit;;  

   verduurzamingsmaatregelen  getroffen  bij  een  aantal  complexen,  
zoals  verketeling,  vervanging  glas,  verbetering  isolatie  en  bij  één  
complex  het  aanbrengen  van  zonnepanelen  op  de  kopgevel;;  

   gekozen  om  bij  de  nieuwbouw  uit  te  gaan  van  ‘Nul-op-de-meter’  
en  een  eerste  project  (20  woningen  Samuel  Esmeijerstraat)  uit  te  
werken;;  

   besloten  bij  renovaties  te  streven  naar  om  en  nabij  
energieneutraliteit,  waarbij  als  eerste  project  de  renovatie  van  
bijna  200  appartementen  in  de  Indische  Buurt  wordt  opgepakt;;  

   onze  nieuwe  bedrijfshuisvesting  met  een  hoge  
duurzaamheidsambitie  gerealiseerd  en  daarbij  het  certificaat  
‘Breeam  very  good’  verworven.  

  
De  energievisie  wordt  in  de  eerste  helft  2017  voor  al  onze  
complexen  vertaald  in  concrete  stappen  en  maatregelen.  
  
Organisatieontwikkeling  en  nieuwe  huisvesting  
Net  als  in  2015  blijkt  uit  de  vergelijking  tussen  corporaties,  via  de  
Aedes-benchmark,  dat  de  vermindering  van  de  formatie  en  verlaging  
van  de  bedrijfslasten  doorzet  in  de  sector  en  bij  Waterweg  Wonen.  
We  blijven  daar  tot  de  koplopers  behoren.  Diezelfde  benchmark  laat  
zien  dat  de  waardering  van  onze  dienstverlening  door  de  huurders  is  
toegenomen,  maar  dat  we  wel  gepasseerd  zijn  door  corporaties  die  
het  op  dit  vlak  nog  beter  zijn  gaan  doen.  
  
De  nieuwe  huisvesting  aan  de  Van  Hogendorplaan  is  in  de  eerste  
helft  van  het  jaar  opgeleverd.  De  verhuizing  heeft  in  de  
zomerperiode  plaatsgevonden  en  is  –  dankzij  een  intensieve  
voorbereiding  en  een  grote  inzet  van  de  medewerkers  -  nagenoeg  
geruisloos  verlopen.  Alle  medewerkers  van  Waterweg  Wonen  
werken  nu  op  en  vanuit  één  locatie.  Naast  de  al  genoemde  
duurzaamheidswinst  zorgt  de  nieuwe  huisvesting  ook  voor  een  
verdere  besparing  op  de  bedrijfslasten.  De  eigentijdse  inrichting  is  
gebaseerd  op  de  meest  actuele  inzichten  van  het  nieuwe  werken.  In  
het  najaar  hebben  we  op  feestelijke  wijze  de  nieuwe  huisvesting  in  
gebruik  genomen  met  bijeenkomsten  voor  de  medewerkers  en  hun  
familie,  voor  onze  actieve  huurders,  voor  onze  nieuwe  buren  en  voor  
onze  belanghouders  en  relaties.  
  
Een  ander  punt  dat  veel  aandacht  en  energie  van  de  organisatie  
heeft  gevraagd  (en  nog  vraagt)  is  de  vernieuwing  van  het  ICT-
platform  met  het  pakket  Empire  van  cegeka-dsa.  De  implementatie  
van  dit  nieuwe  platform  is  voorzien  voor  eind  februari  2017.  
Net  als  in  2015  verdient  de  organisatie  een  pluim  voor  de  wijze  
waarop  ze  er  opnieuw  in  geslaagd  is  de  dienstverlening  op  een  goed  
niveau  te  blijven  uitvoeren.  
  
Ik  wil  in  het  bijzonder  mijn  waardering  uitspreken  voor  de  leden  van  
de  ondernemingsraad.  Ook  dit  jaar  heb  ik  de  samenwerking  en  het  
overleg  met  de  ondernemingsraad  als  constructief  en  plezierig  
ervaren.  
  
Raad  van  Commissarissen  
Ik  wil  alle  leden  van  de  Raad  van  Commissarissen  op  deze  plaats  
bedanken  voor  hun  grote  inzet  en  betrokkenheid  bij  het  functioneren  
van  Waterweg  Wonen.  
  

Tot  slot    
Voor  mij  is  dit  verslag  een  afronding  van  een  periode  van  bijna  vijf  
jaar  als  directeur-bestuurder  van  Waterweg  Wonen.  Per  1  juli  2017  
ga  ik  met  (pre)pensioen  en  zal  mijn  opvolg(st)er  de  rol  van  directeur-
bestuurder  van  mij  overnemen.  
  
Ik  kijk  met  voldoening  terug  op  deze  periode  en  zie  met  vertrouwen  
de  toekomst  van  Waterweg  Wonen  en,  belangrijker  nog,  de  
volkshuisvesting  in  Vlaardingen  tegemoet.  
  
Ik  wil  iedereen  waarmee  ik  in  de  afgelopen  periode  heb  mogen  
werken,  hartelijk  danken  voor  de  samenwerking  en  wens  iedereen  
voor  de  toekomst  alle  goeds  toe.  
  
Harrie  Bosch,  
Directeur-bestuurder  
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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  2016  gevoerde  toezicht.  
  
Algemeen  
Onder  dit  kopje  beschrijven  we  de  overlegstructuur  tussen  de  RvC  
en  Waterweg  Wonen.  De  RvC  vergadert  in  principe  in  aanwezigheid  
van  de  directeur-bestuurder  en  de  manager  Bedrijfsvoering.  De  
directeur-bestuurder  en  de  voorzitter  van  de  RvC  spreken  elkaar  
daarnaast  regelmatig  tussentijds.  Ook  vinden  overleggen  plaats  met  
de  Huurdersraad  en  ondernemingsraad.  Verschillende  RvC-leden  
wonen  vergaderingen  van  de  Huurdersraad  bij,  met  inbegrip  van  de  
Algemene  Ledenvergadering  die  de  Huurdersraad  twee  maal  per  
jaar  organiseert.  De  voorzitter  van  de  RvC  spreekt  jaarlijks  de  leden  
van  het  MT  en  de  controller  afzonderlijk.  
  
De  RvC  heeft  in  een  afzonderlijke  bijeenkomst  de  jaarlijkse  
zelfevaluatie  uitgevoerd.  De  RvC  heeft  geconstateerd  dat  hij  zijn  
functie  conform  de  Governanceregels  heeft  uitgeoefend.  Een  aantal  
kleine  aandachtspunten  kwam  uit  deze  zelfevaluatie  naar  voren.  Als  
uitkomst  van  de  zelfevaluatie  is  de  Commissie  Maatschappelijke  
Innovatie  opgestart.  Deze  commissie  heeft  o.a.  een  rol  gespeeld  in  
de  organisatie  van  de  jaarlijkse  themabijeenkomst  voor  
belanghouders  en  andere  partners,  waarin  dit  jaar  vanuit  
verschillende  perspectieven  de  toekomst  is  verkend.  
  
De  RvC  wordt  door  de  directeur-bestuurder  regulier  geïnformeerd  
door  middel  van  begrotingen,  managementrapportages,  
jaarverslagen  en  specifiek  over  volkshuisvestelijke  
aangelegenheden  via  het  strategisch  voorraadbeleid.  De  Raad  
maakt  in  de  uitvoering  van  zijn  werkzaamheden  gebruik  van  de  
oordelen  van  de  verschillende  toetsende  instanties,  zoals  het  
Waarborgingsfonds  Sociale  Woningbouw  (WSW),  de  Autoriteit  
Woningcorporaties  (AW)  en  vanzelfsprekend  de  accountant.  
  
Goedkeuring  operationele  en  strategische  doelstellingen  
In  zes  reguliere  vergaderingen  zijn  de  onderdelen  van  de  planning  &  
control-cyclus  door  de  directeur-bestuurder  ter  goedkeuring  
voorgelegd.  Dit  betrof  de  begroting  2017,  het  jaarverslag,  de  
jaarrekening  en  de  actualisatie  van  het  strategisch  voorraadbeleid,  
inclusief  het  financieel  meerjarenperspectief  2017-2026.  
  
Een  aantal  onderwerpen  heeft  in  2016  extra  aandacht  van  de  RvC  
gekregen:  
   de  nieuwe  Woningwet  en  de  gevolgen  daarvan  voor  Waterweg  
Wonen;;  

   de  aanpassing  van  de  statuten;;  
   het  concept-scheidingsvoorstel  met  de  daarin  verwerkte  keuzes;;  
   het  financieel  reglement  en  de  aanverwante  documenten;;  
   het  nieuwe  huurbeleid  en  de  huurronde;;  
   het  nieuwe  automatiseringspakket;;  
   de  nieuwe  energievisie  ten  aanzien  van  onze  woningen;;  
   de  in  aanbouw  zijnde  nieuwe  bedrijfshuisvesting;;  
   de  veiligheid  van  onze  complexen;;  
   de  voortgang  van  de  centrum  locatie  in  de  Westwijk.  
  
Auditcommissie  
Deze  commissie  heeft  in  drie  vergaderingen  over  de  volgende  
onderwerpen  gesproken:  
   begroting  en  het  meerjarenperspectief;;  
   nieuwe  reglementen,  het  treasury  statuut,  de  statuten  e.d.;;  

   treasury  jaarplan;;  
   risicomanagement;;  
   opzet  en  werking  van  het  systeem  van  interne  controle;;  
   projectbeheersing;;  
   voortgang  van  het  nieuwe  automatiseringspakket;;  
   bevindingen  van  de  accountant  naar  aanleiding  van  de  controle  
evenals  de  opzet  van  de  controle.  Hierbij  was  de  accountant  
aanwezig.  

  
Samenstelling  RvC  
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,  behaalde  Permanente  Educatiepunten  
en  zittingstermijnen  van  de  individuele  leden  wordt  verwezen  naar  
de  betreffende  bijlage.  
  
In  2016  is  mevrouw  Pikker  benoemd,  op  voordracht  van  de  
Huurdersraad,  met  het  profiel  volkshuisvesting  &  wonen.  Daarnaast  
is  zij  lid  van  de  Commissie  Maatschappelijke  Innovatie.  
  
Eind  2016  zijn  de  heer  Verschoor  en  mevrouw  Haisma  na  het  
doorlopen  van  de  herbenoemingsprocedures  bij  de  Autoriteit  
Woningcorporaties  herbenoemd  voor  een  tweede  periode  van  vier  
jaar,  ingaande  op  1  januari  2017.  
  
Toepassen  Governancecode  
Waterweg  Wonen  leeft  de  Governancecode  –  de  regels  van  goed  
bestuur  –  van  de  sector  na.  Daar  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  jaarlijks  het  
functioneren  van  de  directeur-bestuurder.  

De Raad van Commissarissen 
V.l.n.r.: De heer drs. F. Verschoor (voorzitter), Mevrouw drs. S.L. Pikker, Mevrouw drs. 
W.A.P.J. Caderius van Veen RA, De heer drs. H. Schouwenaars en Mevrouw mr. I.M. Haisma. 
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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  de  
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  overeenkomstig  
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  2016  
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  2016.  De  
remuneratiecommissie  (RC)  heeft  daartoe  functioneringsgesprekken  
gevoerd  met  de  bestuurder.  De  RC  heeft  daarbij  ook  informatie  
verkregen  van  de  ondernemingsraad  en  de  Huurdersraad.  
De  heer  Bosch  heeft  gemeld  per  1  juli  2017  met  (pre)  pensioen  te  
willen  gaan.  De  RvC  heeft  in  samenspraak  met  de  Huurdersraad,  
ondernemingsraad  en  het  MT  de  wervingsprocedure  voor  de  nieuwe  
directeur-bestuurder  opgestart.  
  
Remuneratierapport  
De  bestuurdersbeloning  bestaat  uit  een  vast  inkomen,  een  
onkostenvergoeding  en  een  auto  van  de  zaak.  Er  is  in  2016  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).  Dat  is  
het  geval  geweest  en  dat  geldt  ook  voor  de  beloning  van  de  RvC.  
  
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  2016  is  het  vierde  jaar  dat  door  
BDO  wordt  gecontroleerd.  
  

Tot  slot  
Het  jaar  2016  kenmerkt  zich  door  een  grote  dynamiek  met  de  
gewijzigde  regelgeving,  de  implementatie  van  een  nieuw  
automatiseringspakket  en  nieuwe  huisvesting.  De  Raad  constateert  
tot  tevredenheid  dat  Waterweg  Wonen  haar  werkzaamheden  
consequent  en  adequaat  blijft  uitvoeren.  
  
Nagenoeg  alle  gemaakte  prestatieafspraken  zijn  in  2016  
gerealiseerd  (zie  verslag  bestuurder).  De  RvC  dankt  zowel  de  
medewerkers,  Huurdersraad,  ondernemingsraad  als  het  bestuur  
voor  de  geleverde  prestaties.  
  
Frits  Verschoor  
Voorzitter  RvC
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Dit  jaar  is  het  eerste  jaar  dat  valt  onder  het  bedrijfsplan  2016-2019  
met  de  titel  ‘Vlaardingen  centraal:  Gebouwd  op  de  toekomst’.  Hierin  
blijft  de  koers  van  het  vorige  bedrijfsplan  op  hoofdlijnen  
gehandhaafd.  Het  bieden  van  een  fijn  thuis  en  een  goede  
dienstverlening  aan  onze  huurders  en  woningzoekenden,  is  onze  
kerntaak.  Het  goed  beheren,  onderhouden  en  verduurzamen  van  
onze  huurwoningen  blijft  een  hoofddoel.  
  
Missie  
De  kern  van  ons  werk  in  de  komende  periode  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  woningbehoefte  kunnen  
voorzien.  Dit  blijven  we  doen.  Uitsluitend  in  Vlaardingen,  de  stad  
waarin  wij  geworteld  zijn.  Wij  doen  dit  in  partnerschap  en  in  
samenwerking  met  anderen.  
  
Visie  
Onze  organisatie  voert  haar  kerntaken  uit  op  eigentijdse,  
ambitieuze,  innovatieve  en  resultaatgerichte  wijze.  We  zijn  
tegelijkertijd  bescheiden  en  dienstbaar  aan  onze  huurders,  
woningzoekenden  en  de  gemeenschap  van  Vlaardingen.  Over  de  
volle  breedte  van  onze  taken,  verantwoordelijkheden  en  activiteiten  
werken  wij  op  hoog  niveau.  Wij  vertrouwen  erop  dit  in  de  toekomst  
te  kunnen  blijven  doen.  Samen  met  onze  huurders  en  partners.  
Ook  voor  de  komende  vier  jaren  is  ons  doel  concrete,  zichtbare  en  
meetbare  resultaten  behalen.  Om  die  reden  hebben  wij  onze  missie  
en  visie  –  tegen  de  achtergrond  van  de  meest  recente  en  de  
verwachte  ontwikkelingen  –  vertaald  naar  vijf  heldere  ambities:  
1.   betaalbare  sociale  huurwoningen  voor  mensen  die  hierop  zijn  

aangewezen;;  
2.   vitale  wijken  en  buurten;;  
3.   verduurzaming;;  
4.   vraaggestuurde  en  resultaatgerichte  dienstverlening;;  
5.   toekomstbestendige  organisatie.  
  
Ontwikkelingen  
Ontwikkelingen  rond  de  Woningwet  
Met  de  komst  van  de  nieuwe  Woningwet,  per  1  juli  2015,  is  de  lijn  
voor  de  komende  jaren  helder:  de  corporaties  richten  zich  op  hun  
kerntaak  en  opereren  in  het  publiek  belang.  Deze  kerntaak  is  het  
bouwen  en  beheren  van  sociale  huurwoningen.  Waterweg  Wonen  
kan  een  bijdrage  blijven  leveren  aan  de  fysieke  vernieuwing  van  
wijken  door  renovatie,  sloop  en  nieuwbouw  van  sociale  
huurwoningen.  Vrije  sector  woningen  worden  door  marktpartijen  
ontwikkeld,  waarbij  zij  het  risico  dragen.  Laten  de  marktpartijen  het  
afweten,  dan  kunnen  corporaties  op  verzoek  van  de  gemeente  vrije  
sector  woningen  realiseren.  
  
Daarnaast  wordt  strikter  naar  leefbaarheidsactiviteiten  van  
corporaties  gekeken.  Voorwaarde  is  dat  deze  activiteiten  een  directe  
relatie  met  de  sociale  huurwoningen  van  de  corporatie  moeten  
hebben.  Wij  blijven  dan  ook  bewonersinitiatieven  ondersteunen.  Per  
woning  is  landelijk  een  maximum  bedrag  vastgesteld  dat  hieraan  
kan  worden  uitgegeven.  Het  toezicht  is  aangescherpt  en  het  
benchmarken  van  corporaties  onderling  wordt,  via  de  
brancheorganisatie  Aedes,  verder  uitgebouwd.  De  rol  van  de  
gemeente  en  huurdersvertegenwoordigingen  is  versterkt.  
  

We  hebben  hard  gewerkt  om  de  implementatie  van  de  Woningwet  
volgens  planning  in  te  voeren.  De  volgende  thema’s  zijn  onder  
andere  in  2016  afgerond:  
   Meer  duidelijkheid  over  vragen  Woningwet  en  herstructurering;;  
   Opstellen  van  de  lijst  DAEB  en  niet-DAEB  activiteiten;;  
   Uitsplitsing  maatschappelijk  vastgoed  als  DAEB  of  niet-DAEB;;  
   Vormgeven  van  nieuw  huurbeleid;;  
   Opstellen  en  ondertekenen  van  prestatieafspraken  (inclusief  
afspraken  over  leefbaarheid);;  

   Afronden  ontwerpvoorstel  voor  de  administratieve  scheiding  
DAEB/  niet-DAEB,  inclusief  opheffing  BV  en  opsturen  naar  
Autoriteit  woningcorporaties  (Aw);;  

   Formele  afronding  statuten  bestuur  en  toezicht  Waterweg  
Wonen.  

  
De  volgende  punten  zijn  opgenomen  in  de  jaarplanning  2017:  
   Overdracht  beheer  van  openbaar  groen  en  overdracht  gronden  
aan  gemeente;;  

   Aanpassen  van  samenwerkingsovereenkomst  met  Huurdersraad  
Waterweg  Wonen  (HWW)  aan  nieuwe  wetgeving;;  

   Aanpassen  van  klachtenregeling  aan  nieuwe  wetgeving;;  
   Aanpassen  van  diverse  reglementen  van  bestuurder  en  RvC.  
  
In  de  bijlage  is  een  uitgebreid  schema  opgenomen  met  de  
verschillende  actiepunten.  
  
Ontwikkelingen  op  de  woningmarkt  
De  resultaten  van  het  (landelijke)  woononderzoek  WoON2015  
leverden  in  2016  voor  Vlaardingen  het  volgende  beeld  op:  
   De  woningmarkt  herstelt;;  
   Stabiele  woontevredenheid,  gevoel  van  sociale  cohesie  daalt.  
   Verhuisplannen  nemen  weer  toe,  er  zijn  verschuivingen  in  de  
vraag;;  

   Potentieel  aanbodoverschot  aan  huurwoningen;;  
   Vraag  naar  koopwoningen  stijgt  in  Vlaardingen  bij  alle  
leeftijdsgroepen;;  

   Een  potentieel  overschot  aan  goedkope  koopwoningen  en  tekort  
aan  duurdere  koopwoningen  in  de  klasse  €  180.000  -  €  280.000;;  

   Stijgende  lasten  voor  huurders,  de  betaalbaarheidsproblematiek  
neemt  toe;;  

   De  afgelopen  drie  jaar  bleef  de  doorstroming  in  Vlaardingen  op  
eenzelfde  peil,  tegelijkertijd  zagen  we  in  Nederland  een  daling  
van  de  gerealiseerde  verhuizingen.  

  
Op  basis  van  de  uitkomsten  uit  dit  onderzoek  zijn  eind  2016  de  
prestatieafspraken  met  de  gemeente,  onze  collega-corporatie  
Woningstichting  Samenwerking  en  de  beide  Huurdersraden  
geactualiseerd  voor  de  periode  2017  –  2021  (zie  paragraaf  C  
Herstructurering  van  Vastgoed  pagina  29).  

Ondertekening prestatieafspraken.    
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WATERWEG  WONEN  IN  STRATEGISCH  PERSPECTIEF  
  

  
  
Ontwikkelingen  bij  de  gemeente  
Bij  de  gemeente  Vlaardingen  staan  de  volgende  zaken  hoog  op  de  
agenda:  
   Vraaggericht  bouwen;;  
   Betaalbaarheid  van  het  wonen;;  
   Flexibele  toepassing  van  regelgeving  bijvoorbeeld  van  
bestemmingsplannen  en  bouwregelgeving;;  

   Investeren  in  duurzaamheid;;  
   Verdeling  leefbaarheidsgelden  over  de  gebieden;;  
   Huisvesting  van  vergunninghouders;;  
   Tijdelijk  voorrang  geven  aan  specifieke  doelgroepen  
woningzoekenden  in  expliciet  benoemde  wooncomplexen    
(op  basis  van  artikel  9  van  de  Wet  Bijzondere  Maatregelen  
Grootstedelijke  Problematiek,  ‘Rotterdamwet’).    

  
Schema  belanghouders  
  

  

  
  
Scherp  aan  de  wind  
De  jaren  2013-2018  staan  bij  Waterweg  Wonen  in  het  teken  van  
vermogensherstel.  Dit  vermogensherstel  is  noodzakelijk  om  de  
herstructurering  van  de  Westwijk,  de  noodzakelijke  
duurzaamheidsinvesteringen  en  de  toekomstige  vervangingsvraag  
mogelijk  te  kunnen  maken.  Ook  om  de  verhuurdersheffing  te  kunnen  
betalen  -  die  voor  Waterweg  Wonen  neerkomt  op  een  bedrag  van  
circa  €  7  mln.  op  jaarbasis  (1,5  maand  huur  per  woning)  -  is  
vermogensherstel  belangrijk.  
  
Hiervoor  brengen  wij  de  omvang  van  de  organisatie  en  de  
bedrijfslasten  verder  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%  zijn  teruggebracht.  Dit  vindt  geleidelijk  
plaats,  waarbij  het  behoud  van  het  niveau  van  dienstverlening  voor  
onze  huurders  en  woningzoekenden  voorop  staat.  Het  stimuleren  
van  het  gebruik  van  het  huurdersportaal  mijn.waterwegwonen.nl  is  
daarbij  belangrijk.  

Westwijk 
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AMBITIE  1:  BETAALBARE  SOCIALE  HUURWONINGEN  VOOR  MENSEN  DIE  HIEROP  AANGEWEZEN  ZIJN  

A)  Betaalbare  woningen  voor  
mensen  met  een  laag  inkomen  
  
De  voorraad  sociale  huurwoningen  
In  dit  deel  van  de  regio  streven  wij  naar  een  daling  van  het  aantal  
sociale  huurwoningen  en  een  stijging  van  het  aantal  vrije  sector  
woningen.  
Volgens  de  begroting  2016  verwachtten  we  eind  2016  
11.336  sociale  huurwoningen  (DAEB).  Daadwerkelijk  zijn  het  
11.273  sociale  huurwoningen.  
Wij  dachten  dat  het  aantal  woningen  met  een  huurprijs  tot  de  
aftoppingsgrens  voor  3-  en  meerpersoonshuishoudens  ruim  honderd  
zou  afnemen  van  eind  2014  naar  eind  2016.  Eind  2016  bedraagt  de  
afname  van  DAEB  woningen  onder  de  €  628  (hoogste  
aftoppingsgrens)  115  woningen:  van  10.138  naar  10.023  woningen.  
  
Betaalbare  woningen  voor  mensen  met  een  laag  inkomen  
Met  de  gemeente  en  Woningstichting  Samenwerking  is  afgesproken  
hoeveel  betaalbare  woningen  we  voor  de  doelgroep  willen  hebben.  
In  dit  deel  van  de  regio  streven  wij  naar  een  daling  van  het  aantal  
sociale  huurwoningen  en  een  stijging  van  het  aantal  vrije  sector  
woningen.  
  

  
  
Beide  Vlaardingse  woningcorporaties  zorgen  ervoor  dat  in  2030  in  
de  gemeente  minimaal  12.000  sociale  huurwoningen  aanwezig  zijn  
om  de  EU-doelgroep  te  huisvesten.  Uitgangspunt  is  dat  Waterweg  
Wonen  hiervan  70%  verzorgt,  ofwel  in  2030  minimaal  8.400  sociale  
huurwoningen.  Met  een  scheefbewoning  van  15%  in  2030  
huisvesten  we  dan  minimaal  7.140  doelgroephuishoudens.  In  2030  
verwachten  wij  op  basis  van  de  meest  actuele  planning  dat  de  
voorraad  een  kleine  9.000  sociale  huurwoningen  zal  omvatten,  
ruim  500  meer  dan  het  afgesproken  minimumaantal.  Als  
streefhuurprijs  hanteren  we  81%  van  het  wettelijk  maximum.    
  

  
  
In  dit  hoofdstuk  wordt  gerapporteerd  over  de  voortgang  van  de  ambities  uit  het  bedrijfsplan  –  jaarplan.  
  
  

Activiteit Score Realisatie 

Wij streven naar een daling van het aantal sociale huurwoningen tot  
circa 11.336 per eind 2016. 

+ Eind 2016 hebben wij 11.273 sociale huurwoningen (DAEB). 

We streven naar een groter aantal sociale huureengezinswoningen voor  
gezinnen naar circa 1.935 per eind 2016. 

- Eind 2016 hebben wij 1.912 sociale huureengezinswoningen (DAEB). 

Wij willen voldoende rolstoeltoegankelijke en rollatordoorgankelijke  
sociale huurwoningen kunnen aanbieden. 

+ Eind 2016 hebben wij 2.705 rolstoeltoegankelijke en rollatordoorgankelijke  
sociale huurwoningen. 

In 2016 willen wij 43 huurwoningen verkopen. + In 2016 hebben we 71 woningen verkocht. 

Wij bieden bij het verhuren van onze vrijgekomen woningen minstens  
95% van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een huurwoning met  
een huurprijs tot maximaal € 586/€ 628. 

+ In 2016 hebben wij 98,8% van de huurtoeslaggerechtigden passend  
gehuisvest. 

Huurachterstanden en huisuitzettingen voorkomen we zoveel mogelijk.  
We zijn tevreden als in 2016 het aantal ontruimingen maximaal 65 is. 

- 77 woningen zijn in 2016 ontruimd. 

Het onderhoudsbudget wordt verminderd met ruim 10%. + De kosten blijven per gewogen verhuureenheid onder de norm van € 1.075. 

Minimaal 85% van de huurders moet (zeer) tevreden zijn over het  
onderhoud van hun huurwoning en de aanpak daarvan. 

- 80% van de huurders geeft na 2 en 4 jaar aan dat ze tevreden zijn over  
het onderhoud.  

 
   +   Gerealiseerd    +/-   Deels gerealiseerd    -   Niet gerealiseerd    x   Vervallen 
  

Centrum 
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Circa  88,9%  van  de  sociale  huurwoningen  heeft  nu  een  huurprijs  
onder  de  aftoppingsgrens  van  €  628,76.  In  2030  hebben  we  
ruim  7.000  van  dergelijke  woningen,  waarvan  circa  5.800  
onder  €  586,68  (laagste  aftoppingsgrens).  Daarmee  voldoen  we  
ruimschoots  aan  de  onlangs  geactualiseerde  prestatieafspraken.  
Eind  2016  hebben  wij  11.280  sociale  huurwoningen.  Eind  2019  zijn  
dat  er  naar  verwachting  11.004.  
  
Met  Woningstichting  Samenwerking  heeft  uitruil  plaatsgevonden:  
Waterweg  Wonen  heeft  31  woningen  in  de  Patrimoniumbuurt  geruild  
tegen  48  woningen  en  twee  bergingen  aan  de  Van  der  Palmstraat.    

Overige verhuureenheden 2016 2015 

Winkels en overige bedrijfsruimten,  
maatschappelijk vastgoed 

126 125 

Garages 581 590 

Parkeerplaatsen 288 288 

Bergingen 90 87 

Standplaatsen woonwagens 9 10 

Totaal 1.094 1.100 

Aantal woningen naar prijsklassen: 
 
Huurprijzen 

Huur per maand 
per 31-12-2016 

Goedkoop 
<=€ 409,92 

Betaalbaar 
>€ 409,92 

<=€ 628,76 

Duur 
>€ 628,76 

<=€ 710,68 

Duur > Wht 
>€ 710,68 

Totaal 

Per 31-12-12 2.830 8.092 744 222 11.888 

Per 31-12-13 2.406 8.179 967 264 11.816 

Per 31-12-14 1.977 8.163 1.167 348 11.655 

Per 31-12-15 2.011 8.045 1.126 315 11.497 

Waarvan niet-DAEB 1 1  215 217 

Aankoop a) 1 1 19 49 70 

Verkopen b) -2 -32 -4 -19 -57 

Sloop c) -36    -36 

Uitruil corporatie Samenwerking d) 8 9   17 

Administratieve wijziging e) -2    -2 

Als gevolg van huurverhoging en eventueel 
kwaliteitsinvestering bij zittende huurders 

     

Verschuiving betaalbaar -> goedkoop 83 -83    

Verschuiving duur -> betaalbaar  77 -77   

Als gevolg van huurharmonisatie      

Verschuiving goedkoop -> betaalbaar -88 88    

Verschuiving goedkoop -> duur  -2  2   

Verschuiving betaalbaar -> duur  -63 63   

Verschuiving betaalbaar -> boven Wht  -1  1  

Verschuiving duur -> betaalbaar  10 -10   

Verschuiving duur boven de huurtoeslaggrens -> duur   3 -3  

Verschuiving categorieën   1  1 

Per 31-12-16 1.973 8.051 1.123 343 11.490 

Waarvan niet-DAEB 1 1  215 217 

 
a) Aankoop: nieuwbouw Rotterdamseweg (50) en Putterstraat (17). Drie aankopen via Koopgarant. 
b) Verkopen: in totaal zijn 13 woningen verkocht aan zittende huurders en huurders van andere woningen van Waterweg Wonen en de overige woningen aan andere 
natuurlijke personen. Voor aansluiting met het hoofdstuk ‘verkopen’: twee woningen uit de verkoopvoorraad van eind 2015 zijn in 2016 verkocht. 
c) Sloop: in Holy-Zuidoost: 36 woningen zijn uit de exploitatie gehaald en overgedragen aan de sloper; 
d) Uitruil corporatie Samenwerking: uitruil betreft Jozef Israëlsstraat, Mesdagstraat, Patrimoniumstraat, Jacob van Heemskerkstraat (31) voor Van der Palmstraat (48). 
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Op  deze  wijze  vergemakkelijken  we  voor  Samenwerking  de  
herstructurering  van  het  Mariskwartier  (Centrum)  en  de  omgeving  
van  de  Jacob  van  Heemskerkstraat  (Oostwijk).  Wij  zijn  de  enige  
sociale  verhuurder  in  Ambacht  geworden.  Het  aandeel  sociale  
huurwoningen  van  Waterweg  Wonen  steeg  hierdoor.  
De  grenzen  tussen  goedkoop  en  betaalbaar,  betaalbaar  en  duur  en  
duur  en  boven  de  Wet  Huurtoeslag  zijn  bepaald  op  basis  van  de  
subsidiabele  huur.  De  grens  boven  de  Wet  Huurtoeslag  is  op  basis  
van  de  kale  huur.  De  verschuivingen  van  betaalbaar  naar  goedkoop  
en  van  duur  naar  betaalbaar  zijn  het  gevolg  van  het  verschuiven  van  
de  grens  met  1,7%,  terwijl  de  huurverhoging  1%  bedroeg.  
Huurwoningen  die  net  onder  of  boven  de  grens  lagen,  verschuiven  
daardoor  in  categorie.  Ook  kan  huurharmonisatie  bij  nieuwe  
verhuringen  ervoor  zorgen  dat  huurwoningen  een  prijsklasse  
opschuiven.  
  
We  streven  naar  een  groter  aantal  sociale  huureengezinswoningen  
voor  gezinnen,  maar  slagen  daar  onvoldoende  in.  We  blijven  kijken  
naar  mogelijkheden  tot  versnelling  via  extra  inbreidingslocaties.  
Eind  2016  hebben  we  1.912  sociale  huureengezinswoningen.  Na  
een  toekomstige  daling  als  gevolg  van  noodzakelijke  sloop  van  
eengezinswoningen  in  Holy-Zuidoost  groeit  dit  aantal  tot  ruim  2.000  
stuks  in  2030.  
  
Samen  met  de  gemeente  willen  we  begin  2017  tot  afspraken  komen  
voor  de  locatie  Broekweg.  Deze  locatie  kan  op  korte  termijn  een  
impuls  geven  aan  het  centrum  voor  zowel  grondgebonden  
gezinswoningen  als  appartementen  voor  senioren.  Waterweg  
Wonen  kan  daaraan  in  de  sociale  sector  een  bijdrage  leveren.  
  

Wonen  voor  mensen  met  fysieke  beperkingen  en  Wonen  &  Zorg  
Het  streven  is  om  voldoende  rolstoeltoegankelijke  en  
rollatordoorgankelijke  sociale  huurwoningen  te  bieden.  Deze  
rolstoeltoegankelijke  en  rollatordoorgankelijke  huurwoningen  zijn  
niet  optimaal  verspreid  over  de  verschillende  wijken.  
In  2017  gaan  we  samen  met  de  gemeente  de  na  te  streven  
ontwikkeling  nader  bekijken.  Voor  enkele  specifieke  
seniorencomplexen  analyseren  wij  in  2017  de  toekomststrategie,  
omdat  de  verhuur  momenteel  moeilijker  gaat  dan  voorheen.  
  
We  stonden  eind  2016  open  voor  het  advies  van  de  Huurdersraad  
om  in  2017  te  bekijken  of  we  één  verdieping  in  een  galerijflat  kunnen  
bestemmen  voor  de  huisvesting  van  bewoners  met  extra  zorg.  
  
Aantal toegankelijke woningen op basis van sterren 
  

Aantal 
sterren 

Omschrijving Aantal woningen 

  2016 Bedr.plan 
2016 

2015 

1 ster Woning zonder trappen 2.321 2.301 2.344 
2 sterren Rollatortoe- en  

doorgankelijke woning 331 338 338 
3 sterren Rolstoeltoegankelijke en 

rollatordoorgankelijke woning 
2.449 

2.594 

2.466 

4 sterren Rolstoeltoe- en  
doorgankelijke woning 256 206 

Totaal  5.357 5.233 5.354 

Verdeling woningen naar type en kwaliteit Totaal eind 
2016 

Aantal  
niet-Daeb  
eind 2016 

Aantal 
Daeb  

eind 2016 

Bedr.pl. Daeb  
eind 2016 

Totaal eind 
2015 

Aantal 
niet-Daeb 
eind 2015 

Aantal 
Daeb 

eind 2015 

Minimum eengezinswoningen 96  96  96  96 

Standaard eengezinswoningen 1.604 25 1.579  1.626 23 1.603 

Nieuwbouw eengezinswoningen 284 47 237  269 51 218 

Eengezinswoningen 1.984 72 1.912 1.935 1.991 74 1.917 

Minimum appartementen 1.214 2 1.212  1.219 2 1.217 

Standaard appartementen 5.563 6 5.557  5.592 7 5.585 

Standaard app. met sterren 2.156  2.156  2.157  2.157 

Nieuwbouw appartementen 116 70 46  66 52 14 

Nieuwbouw app. met sterren 457 67 390  472 82 390 

Appartementen 9.506 145 9.361 9.399 9.506 143 9.363 

Totaal woningen 11.490 217 11.273 11.334 11.497 217 11.280 
  
  

Verdeling woningen naar kwaliteit Totaal 
eind 2016 

Aantal 
niet-Daeb 
eind 2016 

Aantal 
Daeb 

eind 2016 

Bedr.pl. 
Daeb 

eind 2016 

Totaal 
eind 2015 

Aantal 
niet-Daeb 
eind 2015 

Aantal 
Daeb 

eind 2015 

Minimum woningen 1.310 2 1.308 1.313 1.315 2 1.313 

Standaard woningen 9.323 31 9.292 9.395 9.375 30 9.345 

Nieuwbouw woningen 857 184 637 626 807 185 622 

Totaal woningen 11.490 217 11.273 11.334 11.497 217 11.280 
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Bij  het  huisvesten  van  jonge  mensen  vooral  inzetten  op  
matching  vraag  en  aanbod  
Prioriteit  bij  jongerenhuisvesting  heeft  een  adequate  matching  
tussen  het  aanbod  van  woningen  en  de  vraag.  Op  mogelijkheden  
voor  jongerenhuisvesting  in  het  centrum  van  de  stad  zijn  wij  alert.  
Wij  verwachtten  in  2016  circa  15%  tot  20%  van  de  woningen  via  het  
‘direct  kansmodel’  te  kunnen  verhuren,  waarvan  een  aanzienlijk  deel  
aan  jongeren.  Voor  jongeren  tot  23  jaar  was  het  plan  om  geen  
structureel  nieuw  aanbod  te  creëren  tot  €  410.  Via  het  ‘direct  kans’  
verhuren  is  hun  slaagkans  immers  al  vergroot.  In  2016  is  19%  van  
de  woningen  via  het  ‘direct  kansmodel’  verhuurd.  Daarvan  is  36%  
beschikbaar  voor  jongeren  tot  27  jaar  en  15%  voor  de  doelgroep  tot  
23  jaar.  
In  de  nieuwe  prestatieafspraken  met  de  gemeente  en  Huurdersraad  
hebben  we  afgesproken  dat  we  hun  slaagkans  vanaf  2017  wel  
verder  willen  vergroten.  Dit  doen  we  door  een  deel  van  de  woningen  
met  een  streefhuurprijs  onder  de  €  410  met  voorrang  aan  jongeren  
te  verhuren.  In  bijzondere  situaties  maken  wij  met  hen  een  
maatwerkafspraak  waarbij  bij  een  nieuwe  verhuring  de  huurprijs  
tijdelijk  wordt  verlaagd  tot  de  leeftijd  van  23  jaar  is  bereikt.  
  
Wij  hebben  geen  voornemen  om  sociale  huurwoningen  te  
liberaliseren  of  ons  verkoopprogramma  te  wijzigen.  Sociale  
huurwoningen  met  een  huurprijs  boven  de  huurliberalisatiegrens  van  
€  710  begrenzen  wij  bij  nieuwe  verhuringen  op  die  
huurliberalisatiegrens.  In  2016  was  de  inschatting  43  huurwoningen  
te  verkopen  en  10  woningen  terug  te  kopen.  Bovendien  was  het  
beleid  om  commercieel  bedrijfsonroerendgoed  dat  niet  verbonden  is  
aan  onze  kerntaak  -  de  verhuur  van  sociale  woningen  –  zo  veel  
mogelijk  te  verkopen.  
  
Woningen:  aan-  en  verkoop  en  terugkopen  
Van  de  71  verkochte  woningen  zijn  zes  aan  zittende  huurders  en  
zeven  aan  huurders  van  een  andere  woning  van  Waterweg  Wonen  
verkocht.  De  koopsommen  bedroegen  minimaal  90%  van  de  
onderhandse  vrije  verkoopwaarde.  In  2016  is  55%  van  het  totaal  
verkocht  aan  koopstarters  (in  2015  61%)  en  in  45%  (in  2015  39%)  
aan  doorstromers.  We  kochten  meer  Koopgarantwoningen  terug  
dan  verwacht.  Van  de  twaalf  betrof  dit  driemaal  een  
ééngezinswoning,  waarvan  er  twee  terug  in  exploitatie  zijn  genomen  
en  één  is  doorverkocht.  De  overige  aankopen  zijn  appartementen  in  
de  Ekster-  en  Sperwerlaan.  Van  de  in  2016  aangekochte  negen  
appartementen  verkochten  we  er  dit  jaar  acht  door.  
  
Ook  het  gegroeide  consumentenvertrouwen,  de  blijvend  lage  rente  
en  het  tekort  aan  betaalbare  huurwoningen  voor  starters  zorgden  
voor  de  hoge  verkoopaantallen.  
  
Appartementen  
Dit  jaar  zijn,  door  mutatie,  meer  appartementen  dan  verwacht  
beschikbaar  voor  de  verkoop.  Door  onze  grote  verkoopvijver  met  
ruime  diversiteit  aan  woningen  en  het  opgeschroefde  
afwerkingsniveau  kiezen  klanten  voor  onze  appartementen.  Omdat  
bovendien  financiering  van  meerwerk  niet  meer  mogelijk  is,  geven  
veel  klanten  er  de  voorkeur  aan  om  een  zo  compleet  mogelijk  
afgewerkt  appartement  te  kopen.  
Waren  de  jongere  complexen  als  de  Rietsingel,  Keerkring  en  
Sperwerlaan  de  afgelopen  jaren  reeds  erg  in  trek,  dit  jaar  zien  we  
een  sterke  toename  in  de  vraag  naar  recent  gerenoveerde  
appartementen  als  de  Bern-  en  Brusselweg  met  goede  
plattegronden  en  bezonning.  
  

Eengezinswoningen  
Van  de  zeven  verkochte  eengezinswoningen  komen  er  vijf  uit  de  
vrije  sector,  één  uit  verspreid  bezit  en  één  uit  terugkoop.  We  kochten  
één  in  aanbouw  zijnde,  niet  op  de  markt  verkochte  eengezinswoning  
in  het  CPO  aan  en  verkochten  deze  na  realisatie.  
  
Aantallen aan- en verkoop 

Type woningen Begroot Werkelijk Verschil 

    
Verkoop    

Appartementen 36 56 +20 

Eengezinswoningen 3 6 +3 

Totaal verkoop 39 62 +23 

    
Doorverkoop    

Appartementen  3 8 +5 

Eengezinswoningen 1 1  

Totaal doorverkoop 4 9 +5 

    
Totaal (door)verkoop 43 71 +28 

    
Terugkoop     

Appartementen -8 -9 -1 

Eengezinswoningen -2 -3 -1 

Totaal terugkoop -10 -12 -2 

  
Verkoop  bevorderende  maatregelen/promotie  
Omdat  dit  jaar  vijf  klanten  in  verschillende  complexen  kozen  voor  het  
‘KoopCompleet’-product  (hoogwaardige  keuken-,  badkamer-,  
toiletverbouwing  meefinancieren)  wordt  dit  nieuw  ontwikkelde  
concept  in  2017  gecontinueerd.  Afhankelijk  van  het  type  woning  
wordt  vloerafwerking  toegepast.  Wand-  en  plafondafwerking  door  
middel  van  stuc-  en  schilderwerk  wordt  regulier  gedaan  en  past  bij  
de  klantwens  en  concurrentiepositie  in  de  koopwoningenmarkt.  
  
Verwachting  
Per  1  januari  2017  wordt  de  leencapaciteit  beperkt  tot  101%  van  de  
waarde  van  de  koopwoning.  Met  name  voor  de  starter  betekent  dit  –  
mede  door  het  stopzetten  van  de  starterslening  –  dat  nog  meer  
eigen  geld  moet  worden  ingebracht  bij  de  financiering.  Indien  de  
rente  stijgt,  komt  de  betaalbaarheid  voor  de  starter  onder  druk  te  
staan.  Dit  geldt  niet  voor  de  doorstromers  die  een  voormalige  
huurwoning  willen  kopen.  Bij  een  goede  balans  tussen  de  VvE-
bijdrage  en  de  koopsom  kunnen  we  deze  klanten  interesseren.  Dit  
geldt  in  het  bijzonder  voor  onze  jongere  complexen.  
  
Door  de  hoge  verkoopaantallen  in  de  afgelopen  twee  jaar  is  de  
voorraad  lege  woningen  aanzienlijk  teruggelopen.  Mede  daardoor  
denken  wij  in  2017  een  lager  aantal  af  te  zetten  en  verwachten  we  
circa  47  woningen  te  verkopen,  waarvan  5  doorverkopen.  We  
prognosticeren  daarnaast  10  terugkopen.  
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Ontwikkelingen  VvE’s  
  
Onderhoudsgaranties  
Met  het  uitbetalen  van  de  laatste  onderhoudsgarantie  aan  de  VvE  
Parkweg  is  na  10  jaar  een  einde  gekomen  aan  de  in  2005  
afgesloten  overeenkomst  tussen  Waterweg  Wonen  en  enkele  VvE’s.  
  
Arbitrage  
Voor  het  complex  Rietsingel  I  ligt  een  uitspraak  van  de  
arbitragecommissie  over  galerijvoorzieningen;;  Waterweg  Wonen  
moest  voorzieningen  treffen,  deze  zijn  op  verzoek  van  de  VvE  
gedeeltelijk  (het  betreft  hier  het  aanbrengen  van  de  luifels  boven  de  
woning)  omgezet  in  een  eenmalige  bijdrage.  De  overige  
werkzaamheden  worden  door  Waterweg  Wonen  in  2017  uitgevoerd.  
  
Passend  toewijzen,  passend  wonen  
  
Meer  dan  voorheen  hebben  wij  aandacht  voor  een  passende  
huurprijs.    
Zoals  beschreven  in  de  wet  bieden  wij  bij  het  verhuren  van  onze  
vrijgekomen  woningen  minstens  95%  van  de  
huurtoeslaggerechtigde  huishoudens  een  huurwoning  met  een  
huurprijs  tot  maximaal  €  586/  €  628.  Deze  rijksnormen  zijn  voor  ons  
het  uitgangspunt  van  betaalbaar  wonen.  
  
In  2016  is  98,8%  van  de  huurtoeslaggerechtigden  passend  
gehuisvest.  Hiermee  voldoen  wij  ruimschoots  aan  de  wettelijke  
norm.  De  Waterweg  Wonen  norm,  onze  doelstelling  van  
minimaal  80%  instroom  van  huurtoeslaggerechtigden  halen  we  niet  
helemaal.  Toch  zien  we  op  dit  moment  af  van  bijsturing,  omdat  de  
gemeente  Rotterdam  de  lokale  corporaties  gevraagd  heeft  een  
instroom  van  ten  minste  70%  te  realiseren.  Wij  hebben  de  gemeente  
Vlaardingen  verzocht  om  in  regionaal  verband  een  evenwichtige  
instroom  en  huisvesting  van  huurtoeslaggerechtigden  na  te  streven  
en  daarover  overleg  te  voeren.  
  

Verantwoording verhuringen %
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 1)
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Passend gehuisvest >= 95% 98,8% 580   

Niet passend gehuisvest <=5% 1,2% 7   

Verhuurd aan huurtoeslaggerechtigden  100% 587 >=80% 75,6% 

Verhuurd aan niet-huurtoeslaggerecht.: 
- Inkomen <= € 35.739 
- Inkomen > € 35.739 

 

 

<= 20% 

  

125 

64 

  

16,1% 

8,3% 

Totaal reguliere verhuur  
 sociale huurwoningen 

  776  100% 

 
1) Wettelijke norm 
2) Norm van Waterweg Wonen: evenveel huurtoeslaggerechtigden huisvesten als 
voor de introductie van passend toewijzen. 
 
Waterweg  Wonen  is  gehouden  om  tenminste  80%  van  de  
vrijkomende  woningen  te  verhuren  aan  huishoudens  met  een  
inkomen  tot  €  35.739.  Daarnaast  is  er  10%  beschikbaar  voor  de  
toewijzing  aan  middeninkomens  met  een  inkomen  tussen  de  
€  35.739  en  €  39.874  en  10%  voor  ‘foute  toewijzingen’  (de  inkomens  
boven  de  €  39.874)  en  administratieve  missers  (onvolledige  
dossiers).  
  
  

  
  
Mutatiegraad  op  basis  van  huuropzeggingen  en  op  basis    
van  verhuringen  
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2016 949 8,3% 854 7,4% 876 7,6% Nog niet  
bekend 

2015 979 8,5% 858 7,5% 873 7,6% 8,3% 

2014 945 8,2% 835 7,2% 930 8,0% 8,1% 
*) Exclusief huuropzeggingen doorverhuringen uitzendbureaus. 
**) Exclusief huuropzeggingen doorverhuringen uitzendbureaus, tijdelijke verhuur, 
sloop en verkoop aan zittende huurders. 
***) Exclusief doorverhuringen uitzendbureaus. 
  
Acceptatiegraad  
De  acceptatiegraad  is  dit  jaar  58%.  Gemiddeld  de  vijfde  kandidaat  
accepteert  de  woning.  Kandidaat-huurders  die  afzeggen  voor  een  
bezichtiging  worden  geteld  als  een  ‘weigeraar’.  De  vele  kandidaat-
huurders  die  niets  van  zich  laten  horen  worden  in  de  nieuwe  
systematiek  van  Woonnet  Rijnmond  als  no-show  niet  meegeteld.  Dit  
maakt  de  acceptatiegraad  onvergelijkbaar  met  2015  toen  deze  
uitkwam  op  30%.  
  
Met  het  oog  op  de  betaalbaarheid  gaan  we  meer  dan  voorheen  
sturen  op  een  kostendekkende  exploitatie  van  alle  huurwoningen,  
dus  ook  van  de  woningen  tot  de  aftoppingsgrens  (€  586  en  €  628).    
Hiertoe  verlagen  we  de  bedrijfslasten  en  kijken  we  scherper  naar  de  
onderhoudslasten.  Daarnaast  proberen  we  ook  bij  nieuwbouw  
wegen  te  zoeken  om  de  prijs/kwaliteitsverhouding  verder  te  
optimaliseren.  Onder  andere  door  het  frequenter  toepassen  van  
standaardproducten  van  ontwikkelaars.  
  

Verantwoording overige verhuringen 

aa
nt

al 

<=
 € 

35
.73

9 

> 
€ 

35
.73

9 

Verhuringen in het kader van wonen en 
zorg op naam van een Stichting 11   

Verhuringen van geliberaliseerde woningen 29 1 28 

Verhuringen aan uitzendbureaus  
(tijdelijke verhuur) 60   

Doorverhuringen door uitzendbureaus (ook 
delen van woningen) 276 275 1 

Verhuringen garages/parkeerplaatsen en 
bergingen 171   

Verhuringen scootmobielplaatsen 
Verhuringen bedrijfsonroerend goed 

44 
11 
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Huurachterstanden  en  huisuitzettingen  voorkomen  we  zoveel  
mogelijk.    
We  zijn  tevreden  als  in  2016  het  aantal  ontruimingen  maximaal    
65  is.  Het  aantal  aanzeggingen  en  ontruimingen  is  toegenomen  
vergeleken  met  2015  en  2014,  maar  ligt  onder  het  niveau  van  2013.  
De  norm  van  maximaal  65  ontruimingen  is  niet  gehaald.  De  reden  
voor  het  relatief  hoge  aantal  ontruimingen  is  onbekend.  In  2017  
gaan  we  dit  thema  nader  bekijken.  Sinds  het  kantongerecht  in  
Schiedam  is  opgeheven  en  de  zaken  naar  Rotterdam  gaan,  wordt  
pas  een  ontruimingsvonnis  uitgesproken  na  drie  maanden  
huurachterstand.  Dit  was  voorheen  bij  twee  maanden  
huurachterstand.  Door  de  nieuwe  Woningwet  hebben  twee  
bewoners  van  De  Elementen  een  urgentie  gekregen,  terwijl  er  geen  
afspraken  waren  over  de  schulden  uit  het  verleden.  Zij  zijn  enige  tijd  
later  opnieuw  ontruimd.  
  
Aanzeggingen  met  POP-folder  
Van  alle  aanzeggingen  tot  ontruiming  zijn  89  voorzien  van  een  folder  
met  informatie  over  het  ontruimingspreventieproject  (POP).  Deze  
huurders  hadden  niet  eerder  deelgenomen  aan  een  
schuldhulpverleningstraject,  veroorzaakten  geen  overlast  en  
verhuurden  niet  onder.  Als  er  eerder  betalingsafspraken  waren  
gemaakt,  hebben  zij  zich  daar  redelijk  aan  gehouden.  
  
Ongeveer  de  helft  van  deze  huishoudens  (44)  deed  vervolgens  een  
aanvraag  POP,  29  zijn  toegelaten.  In  deze  groep  vonden  geen  
ontruimingen  plaats.  15  huurders  werden  niet  toegelaten  vanwege:  
twijfel  aan  motivatie/  geen  stukken  aangeleverd/  niet  verschenen  bij  
afspraak  (8),  inkomen  niet  volgens  afspraak  aan  huur  besteed  maar  
aan  andere  zaken  (2),  geen  huurschuld  meer  (2),  studiefinanciering/  
te  weinig  inkomen  (1),  te  laat  aangemeld  (1),  het  bezit  van  een  
koopwoning  naast  de  huurwoning  (1).  8  van  deze  niet  tot  het  POP  
toegelaten  groep  van  15  huurders  zijn  inmiddels  ontruimd.  
45  huishoudens  zagen  af  van  een  aanvraag  POP.  Van  deze  groep  
wonen  er  eind  2016  nog  19  in  de  woning  (betalingsregeling  of  alles  
voldaan),  4  hebben  de  sleutels  ingeleverd  en  zijn  vertrokken  en  
22  huishoudens  zijn  inmiddels  ontruimd.  
  
Aanzeggingen  zonder  POP-folder  
Bij  104  huishoudens  met  een  ‘voorgeschiedenis’  is  de  ontruiming  
aangezegd  zonder  de  mogelijkheid  aan  het  POP  deel  te  nemen.  
Ook  bij  huurachterstand  van  bedrijfsruimten  en  garages,  onderhuur,  
overlast  en  hennepteelt  staat  het  POP  niet  open.  47  ontruimingen  
vonden  plaats  in  deze  groep.  

Opvallende  zaken:  
   31  aanzeggingen  tot  ontruiming  betreffen  15  huurders  die  
ondanks  meerdere  aanzeggingen  in  2016  (14:  2  maal,  1:3  maal)  
niet  zijn  ontruimd:  2  huurders  hebben  de  sleutels  ingeleverd,  
12  huurders  hebben  een  betalingsregeling  afgesloten  of  hebben  
betaald,  één  huurder  heeft  via  de  rechter  een  moratorium  
verkregen;;  

   Er  zijn  geen  bedrijfspanden  ontruimd,  wel  twee  garages;;  
   6  maal  is  er  ontruimd  op  overlast,  onderhuur  of  hennep;;  
   11  ontruimingen  van  huurders  die  eerder  aan  het  POP  
deelnamen;;  

   2  oud-bewoners  van  De  Elementen  (dak-  en  thuislozenopvang)  
die  via  een  urgentie  (conform  de  nieuwe  Woningwet)  
instroomden  zijn  ontruimd;;  

   8  ontruimingen  van  huurders  met  een  pluscontract;;  
   3  ontruimingen  van  ex-WSNP-ers  (Wet  Sanering  Natuurlijke  
Personen,  dus  persoonlijk  faillissement);;  

   3  ontruimingen/  6  aanzeggingen  van  zzp-ers;;  
   2  ontruimingen  wegens  detentie.  
  
Relatie woonduur/aantal ontruimingen 

  
Twee  derde  van  alle  ontruimingen  vindt  plaats  binnen  3  jaar  na  
ingang  van  het  huurcontract.  
  
Hennep  
In  2016  ontvingen  wij  11  meldingen  over  hennepkwekerijen.  Alle  
meldingen  zijn  in  onderzoek  genomen,  waarbij  de  gemeente  op  
grond  van  het  hennepconvenant  een  leidende  rol  heeft.  Dit  heeft  
geleid  tot  zeven  zaken  waarbij  de  huur  is  beëindigd  door  de  huurder  
zelf.  Voor  drie  meldingen  loopt  een  procedure  bij  de  rechtbank  en  
één  melding  was  onterecht.  

Woonduur Aantal % 

<= 1 jaar 12 16% 

> 1 jaar, <= 2 jaar 22 29% 

> 2 jaar, <= 3 jaar 17 22% 

> 3 jaar, <= 4 jaar 5 6% 

> 4 jaar, <= 8 jaar 15 19% 

> 8 jaar, <= 12 jaar 0 0% 

> 12 jaar, <= 25 jaar 6 8% 

Totaal 77 100% 

Ontruimingen 

Aangezegde ontruimingen 2016 % in 2016 2015 % in 2015 2014 % in 2014 2013 % in 2013 

Ontruimd 77 40% 63 35% 68 48% 81 42% 

Betalingsregeling 29 15% 26 15% 17 12% 22 12% 

Alles betaald 37 19% 34 19% 24 17% 45 24% 

Ontruimingspreventie POP 29 15% 29 16% 21 15% 35 18% 

Sleutels ingeleverd 9 5% 14 8% 9 7% 7 4% 

Overig 12 6% 13*) 7% 2 1%   

Totaal  193 100% 179 100% 141 100% 190 100% 

*) waaronder 7 geannuleerde ontruimingen door de politiestaking 
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Huurachterstanden  en  huisuitzettingen  voorkomen  we  zoveel  
mogelijk.    
We  zijn  tevreden  als  in  2016  het  aantal  ontruimingen  maximaal    
65  is.  Het  aantal  aanzeggingen  en  ontruimingen  is  toegenomen  
vergeleken  met  2015  en  2014,  maar  ligt  onder  het  niveau  van  2013.  
De  norm  van  maximaal  65  ontruimingen  is  niet  gehaald.  De  reden  
voor  het  relatief  hoge  aantal  ontruimingen  is  onbekend.  In  2017  
gaan  we  dit  thema  nader  bekijken.  Sinds  het  kantongerecht  in  
Schiedam  is  opgeheven  en  de  zaken  naar  Rotterdam  gaan,  wordt  
pas  een  ontruimingsvonnis  uitgesproken  na  drie  maanden  
huurachterstand.  Dit  was  voorheen  bij  twee  maanden  
huurachterstand.  Door  de  nieuwe  Woningwet  hebben  twee  
bewoners  van  De  Elementen  een  urgentie  gekregen,  terwijl  er  geen  
afspraken  waren  over  de  schulden  uit  het  verleden.  Zij  zijn  enige  tijd  
later  opnieuw  ontruimd.  
  
Aanzeggingen  met  POP-folder  
Van  alle  aanzeggingen  tot  ontruiming  zijn  89  voorzien  van  een  folder  
met  informatie  over  het  ontruimingspreventieproject  (POP).  Deze  
huurders  hadden  niet  eerder  deelgenomen  aan  een  
schuldhulpverleningstraject,  veroorzaakten  geen  overlast  en  
verhuurden  niet  onder.  Als  er  eerder  betalingsafspraken  waren  
gemaakt,  hebben  zij  zich  daar  redelijk  aan  gehouden.  
  
Ongeveer  de  helft  van  deze  huishoudens  (44)  deed  vervolgens  een  
aanvraag  POP,  29  zijn  toegelaten.  In  deze  groep  vonden  geen  
ontruimingen  plaats.  15  huurders  werden  niet  toegelaten  vanwege:  
twijfel  aan  motivatie/  geen  stukken  aangeleverd/  niet  verschenen  bij  
afspraak  (8),  inkomen  niet  volgens  afspraak  aan  huur  besteed  maar  
aan  andere  zaken  (2),  geen  huurschuld  meer  (2),  studiefinanciering/  
te  weinig  inkomen  (1),  te  laat  aangemeld  (1),  het  bezit  van  een  
koopwoning  naast  de  huurwoning  (1).  8  van  deze  niet  tot  het  POP  
toegelaten  groep  van  15  huurders  zijn  inmiddels  ontruimd.  
45  huishoudens  zagen  af  van  een  aanvraag  POP.  Van  deze  groep  
wonen  er  eind  2016  nog  19  in  de  woning  (betalingsregeling  of  alles  
voldaan),  4  hebben  de  sleutels  ingeleverd  en  zijn  vertrokken  en  
22  huishoudens  zijn  inmiddels  ontruimd.  
  
Aanzeggingen  zonder  POP-folder  
Bij  104  huishoudens  met  een  ‘voorgeschiedenis’  is  de  ontruiming  
aangezegd  zonder  de  mogelijkheid  aan  het  POP  deel  te  nemen.  
Ook  bij  huurachterstand  van  bedrijfsruimten  en  garages,  onderhuur,  
overlast  en  hennepteelt  staat  het  POP  niet  open.  47  ontruimingen  
vonden  plaats  in  deze  groep.  

Opvallende  zaken:  
   31  aanzeggingen  tot  ontruiming  betreffen  15  huurders  die  
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Woonfraude  
Met  betrekking  tot  onderhuur  zijn  in  2016  twee  meldingen  ontvangen.  
Deze  zaken  zijn  nog  in  onderzoek.  Ten  opzichte  van  2015  is  het  aantal  
meldingen  gedaald.  Ook  constateren  wij  dat  onze  woningen  worden  
aangeboden  via  kanalen  als  marktplaats  en  Airbnb.  Deze  sites  
bezoeken  wij  dan  ook,  ter  controle,  met  regelmaat.  
  
Moratorium    
Een  verzoek  Moratorium  kan  worden  ingediend  bij  de  rechtbank  als  
er  een  ontruiming  staat  gepland.  De  rechtbank  spreekt  dan  meestal  
een  voorlopige  voorziening  uit,  waarmee  hij  de  geplande  ontruiming  
verbiedt  in  afwachting  van  de  behandeling  van  het  verzoek  
Moratorium.  Dit  verzoek  is  bedoeld  voor  een  huurder  die  al  bezig  is  
met  de  aanvraag  van  een  (minnelijke)  schuldregeling,  maar  dit  niet  
afgerond  krijgt  voor  de  datum  van  de  ontruiming.  Als  het  verzoek  
wordt  toegewezen  is  dit  meestal  voor  de  duur  van  zes  maanden.  
Deze  periode  stelt  de  huurder/  Schuldhulpverlening  dan  in  de  
gelegenheid  om  een  (minnelijke)  schuldregeling  op  te  zetten.  
In  de  praktijk  blijkt  dat  het  verzoek  Moratorium  ook  wordt  ‘ingezet’  
als  er  nog  geen  sprake  is  van  een  opstartende  Schuldregeling.  De  
geplande  ontruiming  wordt  opgeschort  en  als  tijdens  de  behandeling  
van  het  verzoek  Moratorium  blijkt  dat  er  geen  grond  is  en  het  
verzoek  Moratorium  wordt  afgewezen,  dan  is  de  
ontruimingsprocedure  met  bijna  twee  maanden  vertraagd.  
  
Inboedel  verworpen  nalatenschappen  
In  2016  signaleren  we  een  toename  in  het  verwerpen  van  
nalatenschappen.  De  overheid  wordt  na  constatering  eigenaar  van  
de  inboedel.  Dit  zorgt  voor  onzekerheid  over  het  tijdstip  waarop  de  
woning  weer  beschikbaar  komt  voor  verhuur.  Waterweg  Wonen  kan  
dan  worden  geconfronteerd  met  hoge  leegstandskosten.  Mogelijk  is  
er  een  verband  met  de  toenemende  schuldenproblematiek  in  
Nederland.  
  
Betalingsgedrag  
De  totale  huurachterstand  (inclusief  servicekosten)  van  de  groep  
zittende  bewoners  bedroeg  aan  het  eind  van  het  verslagjaar  1,10%  
van  de  brutohuuropbrengst  (€  770.000).  In  2015  was  
dit  1,11%  (€  805.000).  
  
Vanwege  de  introductie  van  de  huursombenadering  per  1  januari  
2017  zullen  we  het  huurprijsbeleid  begin  2016  nader  bekijken.  
Per  1  januari  2017  voert  het  Rijk  nieuw  huurprijsbeleid  in  met  als  
basis  de  huursombenadering.  De  maximaal  toegestane  stijging  van  
de  totale  huurinkomsten  van  de  corporatie  bedraagt  dan  inflatie  
plus  1%  (inclusief  de  harmonisatie-ineens  bij  vrijkomende  
woningen).    
Waterweg  Wonen  heeft  in  2016  gekozen  voor  een  
huursombenadering,  waarbij  de  nieuwe  huurder  dezelfde  huurprijs  
betaalt  als  de  vertrokken  huurder.  Vanaf  1  januari  2017  stoppen  we  
dus  met  harmonisatie-ineens  bij  vrijkomende  woningen,  hetgeen  
binnen  de  sector  geen  gebruikelijke  keuze  is.  De  huursomstijging  
realiseren  we  vanaf  2017  in  zijn  geheel  via  de  jaarlijkse  huurronde.  
Deze  nieuwe  werkwijze  bevordert  de  doorstroming  en  zorgt  er  
tevens  voor  dat  er  ruim  voldoende  woningen  voor  
huurtoeslaggerechtigden  beschikbaar  komen.  
Het  streefhuurpercentage  handhaven  we  op  81%  van  de  wettelijk  
maximale  toegestane  huurprijs.  Bij  de  jaarlijkse  huurverhoging  
hanteren  we  verschillende  percentages  huurverhoging  voor  de  
verschillende  categorieën:  ver  onder  de  streefhuur  (tot  en  met  70%  
van  het  wettelijke  maximum),  de  tussencategorie  (vanaf  70%  van  
het  maximum  tot  en  met  de  streefhuur  van  81%)  en  boven  de  
streefhuur.    
Op  deze  wijze  brengen  we  de  prijs-kwaliteitverhouding  van  de  
woningen  beter  in  evenwicht.  

In  het  kader  van  een  verkenning  van  de  toekomst  van  de  
huurtoeslag  zat  Waterweg  Wonen  onder  de  vlag  van  kennis-  en  
innovatieorganisatie  Platform31  met  een  aantal  corporaties,  Aedes  
en  de  Woonbond  aan  tafel  om  verbetervoorstellen  voor  de  
huurtoeslag  op  te  stellen  en  door  te  rekenen.  In  het  rapport  
‘Overstag  met  de  huurtoeslag’  zijn  naast  verbetervoorstellen  ook  
twee  op  nieuwe  leest  geschoeide  varianten  voor  de  toekomstige  
huurtoeslag-methodiek  belicht.  Die  varianten  vergen  politiek  keuzes  
die  we  in  de  vorm  van  enkele  ‘draaiknoppen’  inzichtelijk  hebben  
gemaakt.  Ook  op  deze  wijze  dragen  we  ons  steentje  bij  aan  
betaalbaar  wonen.  
  

  
  
De  doorstroming  van  oudere  bewoners  van  gezinswoningen  met  
een  tuin  en/of  van  mensen  met  hoge  inkomens  naar  passende  
appartementen  gaan  we  actiever  stimuleren.    
In  2016  heeft  Waterweg  Wonen  aan  oudere  huurders  een  
aantrekkelijk  doorstroomarrangement  voor  de  tweede  woontoren  
aan  het  Van  Hogendorpkwartier  aangeboden.  Dit  arrangement  is  
samen  met  de  Huurdersraad  ontwikkeld  en  als  pilot  toegepast.  Van  
de  50  huurders  van  een  appartement  in  de  tweede  woontoren  
maakten  16  huurders  van  Waterweg  Wonen  gebruik  van  het  
doorstroomarrangement.  Zij  lieten  een  eengezinswoning  achter.  Ook  
13  huurders  van  eengezinswoningen  van  de  Samenwerking  
betrokken  een  appartement  in  de  woontoren,  zonder  gebruik  te  
maken  van  enig  doorstroomarrangement.  

De heer en mevrouw Helledoorn, doorstromers naar Van Hogendorplaan 
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Aangezien  bijna  evenveel  huurders  doorgestroomd  zijn  die  geen  
gebruik  hebben  gemaakt  van  het  arrangement,  hebben  wij  geleerd  
dat  de  prikkels  van  het  doorstroomarrangement  niet  van  
doorslaggevende  betekenis  zijn  geweest  voor  huurders  om  ‘door  te  
stromen’.  Bovendien  is  bij  de  evaluatie  naar  voren  gekomen  dat  veel  
van  de  doorstromers  al  bij  voorbaat  de  keuze  om  te  verhuizen  
gemaakt  hadden.  De  nieuwe  woning  heeft  hen  er  eerder  toe  
aangezet  te  verhuizen,  dan  het  arrangement.  
Ook  voor  huurders  van  eengezinswoningen  die  niet  naar  het  Van  
Hogendorpkwartier  willen  verhuizen,  hebben  wij  in  2016  
doorstroomcoaches  ingezet.  Zij  bieden  hen  een  helpende  hand  om  
soepel  te  kunnen  doorstromen  naar  een  passend  appartement  in  
Vlaardingen.  Onze  ervaringen  zijn  positief,  ook  in  2017  zullen  wij  
doorstroomcoaches  inzetten.  
  

B)  Goede  kwaliteit  van  woningen  
  
Het  onderhoud  blijft  met  minder  geld  minimaal  op  hetzelfde  niveau.    
Het  onderhoudsbudget  is  in  2016  verminderd  met  ruim  €  1  mln.  Met  
minder  geld,  hetzelfde  resultaat  leveren.  Dat  is  de  opgave.  
Minimaal  85%  van  de  (nieuwe)  huurders  moet  (zeer)  tevreden  zijn  
over  het  onderhoud  van  hun  huurwoning  en  de  aanpak  daarvan.  Hun  
tevredenheid  meten  wij  bij  het  betrekken  de  woning,  na  twee  jaar  
huren  en  na  vier  jaar  huren.  De  onderhoudskosten  per  (gewogen)  
verhuureenheid  (vhe)  dalen  in  2016  tot  €  1.075.  
In  de  gehele  MJB-periode  2017-2026  verwachten  we  onder  deze  
grens  te  blijven  (gecorrigeerd  voor  inflatie).  De  onderhoudskosten  
komen  in  2016  uit  op  ongeveer  €  1.019  per  gewogen  verhuureenheid.  

We  werken  met  minder  partijen  intensiever  samen.  Waar  mogelijk  
benutten  we  kennis  en  ervaring  vanuit  de  markt.  We  doen  minder  
zelf  en  werken  meer  in  regie.  Bovendien  stappen  we  meer  over  van  
aanbod  naar  vraaggestuurd  en  integreren  we  duurzaamheid  in  ons  
handelen.  
  
Contractonderhoud  heeft  een  overschrijding  van  €  278.000.  Voor  
€  157.000  komt  dit  door  het  cv-onderhoud.  Vanaf  2017  zullen  deze  
kosten  sterk  dalen  doordat  onderhoudstechnisch  dure  (verbeterd  
rendement)  vr-ketels  worden  vervangen  door  onderhoudsefficiënte  
(hoogrendement)  hr-ketels.  Een  andere  overschrijding  betreft  de  
verlichtingskosten,  die  niet  meer  worden  doorberekend  aan  de  klant.  
  
Het  budget  Regulier  planmatig  onderhoud  is  overschreden  met  
€  251.000.  Dit  komt  door  het  besluit  dat  dit  jaar  genomen  is  om  de  
vr-ketels  versneld  te  vervangen  door  hr-ketels.  De  uitgaven  in  2016  
bestaan  uit  o.a.:    
   Schilderwerk   €  1,95  mln.  
   Liftwerkzaamheden   0,55  mln.  
   Kozijnvervanging   0,35  mln.  
   Collectieve  en  individuele  cv-installaties     0,7      mln.  
  
Voor  het  Keuken,  badkamer,  toilet  (kbt)  proces  is  in  2016  in  het  
meerjarenperspectief  (MJP)  een  besparing  ingerekend  
van  €  0,4  mln.,  gelijk  aan  het  bedrag  van  de  overschrijding.  
Ongeveer  €  65.000  van  de  overschrijding  is  het  gevolg  van  het  
gelijktijdig  uitvoeren  van  mutatiewerkzaamheden,  zoals  
asbestverwijdering  en  standleidingenvervangingen.  

Het  inkoop-  en  onderhoudsbeleid  is  uitgewerkt  in  een  beleidskader.  
  

Onderhoud Begroting 2016 Realisatie  Verschil 

Uitvoering planmatig onderhoud  €       6.368.000 €     7.255.142 €   -887.142 

Correctief onderhoud       

- reparatieonderhoud 
- mutatieonderhoud 

2.515.000 
2.274.000 

2.225.900  
1.917.357 

289.100 
356.643 

Totaal correctief onderhoud €       4.789.000 €     4.143.257 €     645.743 

        

Contractonderhoud 1.136.000 1.414.467 -278.467 

Overig onderhoud 1.566.000 1.688.245 -122.245 

Subtotaal onderhoud €     13.859.000 €   14.501.111 €    -642.111 

        

Af: onderhoudslasten werkapparaat -/-     588.000 -504.572 -83.428 

Af: activering onderhoud -/-  1.315.000 -1.975.095 660.095 

Totaal onderhoudskosten €     11.956.000 €   12.021.444  €     -65.444 
  
  

Uitsplitsing planmatig onderhoud Begroting 2016 Realisatie  Verschil 

Regulier planmatig onderhoud €      4.029.000 €   4.279.861 €    -250.861  

Keuken, badkamer, toilet vraaggestuurd 1.624.000    2.039.426      -415.426  

Asbest 515.000       758.881       -243.881  

Advieskosten 200.000       176.974          23.026  

Totaal planmatig onderhoud €      6.368.000 €   7.255.142 €   -887.142 
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Aangezien bijna evenveel huurders doorgestroomd zijn die geen 
gebruik hebben gemaakt van het arrangement, hebben wij geleerd 
dat de prikkels van het doorstroomarrangement niet van 
doorslaggevende betekenis zijn geweest voor huurders om ‘door te 
stromen’. Bovendien is bij de evaluatie naar voren gekomen dat veel 
van de doorstromers al bij voorbaat de keuze om te verhuizen 
gemaakt hadden. De nieuwe woning heeft hen er eerder toe 
aangezet te verhuizen, dan het arrangement. 
Ook voor huurders van eengezinswoningen die niet naar het Van 
Hogendorpkwartier willen verhuizen, hebben wij in 2016 
doorstroomcoaches ingezet. Zij bieden hen een helpende hand om 
soepel te kunnen doorstromen naar een passend appartement in 
Vlaardingen. Onze ervaringen zijn positief, ook in 2017 zullen wij 
doorstroomcoaches inzetten. 
 

B) Goede kwaliteit van woningen 
 
Het onderhoud blijft met minder geld minimaal op hetzelfde niveau.  
Het onderhoudsbudget is in 2016 verminderd met ruim € 1 mln. Met 
minder geld, hetzelfde resultaat leveren. Dat is de opgave. 
Minimaal 85% van de (nieuwe) huurders moet (zeer) tevreden zijn 
over het onderhoud van hun huurwoning en de aanpak daarvan. Hun 
tevredenheid meten wij bij het betrekken de woning, na twee jaar 
huren en na vier jaar huren. De onderhoudskosten per (gewogen) 
verhuureenheid (vhe) dalen in 2016 tot € 1.075. 
In de gehele MJB-periode 2017-2026 verwachten we onder deze 
grens te blijven (gecorrigeerd voor inflatie). De onderhoudskosten 
komen in 2016 uit op ongeveer € 1.019 per gewogen verhuureenheid. 

We werken met minder partijen intensiever samen. Waar mogelijk 
benutten we kennis en ervaring vanuit de markt. We doen minder 
zelf en werken meer in regie. Bovendien stappen we meer over van 
aanbod naar vraaggestuurd en integreren we duurzaamheid in ons 
handelen. 
 
Contractonderhoud heeft een overschrijding van € 278.000. Voor 
€ 157.000 komt dit door het cv-onderhoud. Vanaf 2017 zullen deze 
kosten sterk dalen doordat onderhoudstechnisch dure (verbeterd 
rendement) vr-ketels worden vervangen door onderhoudsefficiënte 
(hoogrendement) hr-ketels. Een andere overschrijding betreft de 
verlichtingskosten, die niet meer worden doorberekend aan de klant. 
 
Het budget Regulier planmatig onderhoud is overschreden met 
€ 251.000. Dit komt door het besluit dat dit jaar genomen is om de 
vr-ketels versneld te vervangen door hr-ketels. De uitgaven in 2016 
bestaan uit o.a.:  
• Schilderwerk € 1,95 mln. 
• Liftwerkzaamheden 0,55 mln. 
• Kozijnvervanging 0,35 mln. 
• Collectieve en individuele cv-installaties  0,7   mln. 
 
Voor het Keuken, badkamer, toilet (kbt) proces is in 2016 in het 
meerjarenperspectief (MJP) een besparing ingerekend 
van € 0,4 mln., gelijk aan het bedrag van de overschrijding. 
Ongeveer € 65.000 van de overschrijding is het gevolg van het 
gelijktijdig uitvoeren van mutatiewerkzaamheden, zoals 
asbestverwijdering en standleidingenvervangingen. 

Het inkoop- en onderhoudsbeleid is uitgewerkt in een beleidskader. 
 

Onderhoud Begroting 2016 Realisatie  Verschil 

Uitvoering planmatig onderhoud  €       6.368.000 €     7.255.142 €   -887.142 

Correctief onderhoud       

- reparatieonderhoud 
- mutatieonderhoud 

2.515.000 
2.274.000 

2.225.900  
1.917.357 

289.100 
356.643 

Totaal correctief onderhoud €       4.789.000 €     4.143.257 €     645.743 

        

Contractonderhoud 1.136.000 1.414.467 -278.467 

Overig onderhoud 1.566.000 1.688.245 -122.245 

Subtotaal onderhoud €     13.859.000 €   14.501.111 €    -642.111 

        

Af: onderhoudslasten werkapparaat -/-     588.000 -504.572 -83.428 

Af: activering onderhoud -/-  1.315.000 -1.975.095 660.095 

Totaal onderhoudskosten €     11.956.000 €   12.021.444  €     -65.444 
 
 

Uitsplitsing planmatig onderhoud Begroting 2016 Realisatie  Verschil 

Regulier planmatig onderhoud €      4.029.000 €   4.279.861 €    -250.861  

Keuken, badkamer, toilet vraaggestuurd 1.624.000    2.039.426      -415.426  

Asbest 515.000       758.881       -243.881  

Advieskosten 200.000       176.974          23.026  

Totaal planmatig onderhoud €      6.368.000 €   7.255.142 €   -887.142 
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In  2016  zijn  191  keukens,  131  badkamers  en  114  toiletten  
aangepakt.  In  2017  verwachten  we  dezelfde  aantallen.  Met  onze  
nieuwe  leverancier  en  aannemer  voor  keukens  besparen  we  25%  op  
deze  kosten,  €  200.000  op  jaarbasis.  Met  een  ander  bedrijf  voeren  
we  nu  pilots  uit  die  verdere  besparingen  moeten  opleveren  op  de  
werkzaamheden  voor  badkamers  en  toiletten.  
Voorgaande  jaren  gaven  we  aan  keukens,  badkamers  en  toiletten  
gemiddeld  €  2,5  mln.  per  jaar  uit.  Vraaggestuurd  werken  en  andere  
samenwerkingsverbanden  zorgen  dus  voor  een  aanzienlijke  
besparing.  
  
Bij  de  KWH-meting  geven  zittende  huurders  gemiddeld  een  7,5  voor  
hun  woning.  De  staat  van  onderhoud  van  de  binnenkant  en  de  
grootte  van  de  woning  zijn  redenen  waarom  huurders  een  hoog  
cijfer  geven  voor  hun  woning.  De  isolatie  (geluid,  tocht,  vocht,  
warmte)  is  de  meest  genoemde  reden  waarom  huurders  een  laag  
cijfer  geven  voor  hun  woning.  
  

Tevreden tot zeer tevreden 2016 2015 

De staat van de woning  74% 81% 

  
Tevredenheid  over  de  staat  van  de  woning  bij  het  betrekken  van  de  
woning  is  gedaald  ten  opzichte  van  vorig  jaar.  Redenen  waarom  
huurders  niet  tevreden  zijn  over  de  staat:  veel  werk  aan  het  
opknappen  (nicotineaanslag,  muren  felgeel  geschilderd),  muren  en  
deuren  in  slechte  staat,  vervuilde  woning  en  kwaliteit  van  de  woning  
viel  tegen.  Huurders  noemden  als  verbeterpunt  dat  een  aantal  
gebreken  ook  voor  de  nieuwe  verhuring  opgemerkt  en  verholpen  
kunnen  worden.  
  

Woonbeleving na 2 en 4 jaar 2016 2015 2014 Norm 

Tevreden over onderhoud 80% 73% 91% 85% 

  
Wat  betreft  het  onderhoud  vinden  huurders  dat  de  woningen  goed  
worden  onderhouden  (met  name  schilderwerk)  en  dat  reparaties  
goed  worden  opgepakt.  Een  aantal  huurders  vindt  dat  er  te  weinig  
onderhoud  wordt  gepleegd  of  is  niet  tevreden  met  de  kwaliteit  van  
de  woning.  
  
In  de  bestaande  voorraad  krijgen  de  kwaliteitsaspecten  ‘veiligheid’  
en  ‘gezondheid’  meer  expliciete  aandacht.    
  
Brandveiligheid  
De  brandveiligheid  binnen  de  woningvoorraad  is  geïnventariseerd.  
Hierbij  is  onderzocht  of  de  woningvoorraad  voldoet  aan  de  
brandveiligheidseisen,  die  in  het  bouwbesluit  worden  omschreven.  
Ook  is  onderzocht  of  eventuele  extra  maatregelen  noodzakelijk  zijn.  
Om  aan  het  bouwbesluit  te  voldoen,  moeten  diverse  maatregelen  
uitgevoerd  worden.  Het  betreft  voornamelijk  de  beperkte  
afdichtingen  van  leidingdoorvoeren  tussen  woningen,  de  
brandwerendheid  van  voordeuren  in  portieken  (het  portiek  is  een  
vluchtweg)  en  de  scheiding  (compartimentering)  van  de  ruimte  met  
bergingen  naar  het  portiek.  Besloten  is  om  €  6,8  mln.  te  reserveren  
voor  brandveiligheid  voor  de  periode  2017-2022.  
  

Actualisatie  rookmelderbeleid  
Rook  is  het  grootste  gevaar  bij  brand.  Mensen  worden  niet  tijdig  
gewaarschuwd.  Sinds  2003  zijn  rookmelders  in  nieuwbouwwoningen  
verplicht.  Maar  in  oudere  woningen,  zeker  in  (particuliere)  
huurwoningen  en  in  de  zogenaamde  achterstandswijken,  zijn  
rookmelders  het  minst  te  vinden.  Hier  komen  woningbranden  dan  
ook  vaker  voor.  Met  15  woningbranden  per  dag  in  Nederland,  is  de  
kans  op  een  woningbrand  bepaald  aanwezig.  Jaarlijks  raken  
circa  650  mensen  gewond  bij  woningbranden  en  vallen  ongeveer  
50  dodelijke  slachtoffers  te  betreuren.  Aantallen  die  helaas  niet  of  
nauwelijks  afnemen.  Door  de  vergrijzing  en  de  trend  langer  
zelfstandig  te  blijven  wonen,  zal  het  aantal  ouderen  dat  overlijdt  door  
brand  toenemen.  Proeven  tonen  aan  dat  het  sluiten  van  
binnendeuren  in  combinatie  met  het  ophangen  van  rookmelders  
bewoners  de  grootste  kans  biedt  de  brand  te  ontvluchten  en  dus  te  
overleven.  Vanaf  2017  zullen  alle  woningen  van  Waterweg  Wonen  
voorzien  worden  van  rookmelders.  
Vooruitlopend  op  het  nieuwe  beleid  is  op  1  maart  2016  het  convenant  
‘Veilig  wonen’  ondertekend  door  de  Veiligheidsregio  Rotterdam-
Rijnmond  en  Waterweg  Wonen.  In  2016  heeft  de  brandweer  ruim  
100  woningchecks  uitgevoerd  en  woningen  voorzien  van  rookmelders.  
  
Legionellabeleid  
In  2016  is  het  legionellabeleid  geactualiseerd.  Hierin  is  de  wijze  
waarop  wij  invulling  geven  aan  het  legionellabeheer  beschreven.  
Hierbij  wordt  duidelijk  onderscheid  gemaakt  tussen  de  prioritaire  en  
niet-prioritaire  locaties.  De  taken  en  verantwoordelijkheden  van  
huurder  en  verhuurder  op  grond  van  de  juridische  
verantwoordelijkheden  zijn  in  deze  notitie  uitvoerig  beschreven.  De  
huurovereenkomsten  voor  prioritaire  locaties  (huurovereenkomst  
beschermd  wonen  en  ROZ-model  230a  huurovereenkomst  
bedrijfsruimten)  zijn  aangepast.  
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Vergiftiging  
Open  verbrandingstoestellen  vormen  het  grootste  risico  op  
vergiftiging.  In  2016  is  uit  veiligheidsoverwegingen  besloten  de  open  
verbrandingstoestellen  (circa  1.100)  de  komende  jaren,  zowel  bij  
mutatie  als  bij  zittende  huurders,  te  verwijderen.  Het  open  
verbrandingstoestel  wordt  vervangen  voor  een  boiler  of  cv-ketel.  Dit  
traject  neemt  zo’n  2,5  jaar  in  beslag.  Het  zwaartepunt  van  de  
ingreep  ligt  in  2017.  
  
Voorlichting  aan  medewerkers  
In  december  is  een  voorlichtingsbijeenkomst  georganiseerd  voor  
medewerkers  over  de  thema’s  legionella  en  brandveiligheid.  Tijdens  
deze  bijeenkomst  zijn  de  beleidskeuzes  nader  toegelicht  en  is  vooral  
aandacht  besteed  aan  praktische  zaken  die  van  belang  zijn  bij  de  
uitvoering  van  het  dagelijks  werk.  Aan  deze  bijeenkomst  hebben  
32  medewerkers  deelgenomen.  In  2017  organiseren  we  opnieuw  
één  of  twee  bijeenkomsten.  

  
C)  Betaalbare  huisvesting  voor  
bijzondere  doelgroepen  
  
De  verhuur  bij  Wonen  &  Zorg  gaat  vaker  rechtstreeks  via    
Waterweg  Wonen.  
Als  gevolg  van  de  regelgeving,  gericht  op  het  scheiden  van  wonen  
en  zorg,  verhuren  wij  mogelijk  meer  sociale  huurwoningen  
rechtstreeks  aan  de  bewoners  in  plaats  van  via  een  zorgpartij.  Wij  
zorgen  ervoor  dat  de  noodzakelijke  behandeling,  zorg  of  begeleiding  
door  zorgpartijen  wordt  geregeld  via  een  samenwerkingsover-  
eenkomst.  
  
Deze  vernieuwde  overeenkomsten  zijn  in  2015  en  2016  afgesloten,  
in  2016  met  Stichting  Elckerlyc.  De  afspraken  in  de  samenwerkings-
overeenkomst  zijn  bepalend  voor  het  type  huurcontract  dat  in  geval  
van  behandeling,  zorg  of  begeleiding  met  zorgpartijen  en/of  haar  
cliënten  wordt  afgesloten.  In  de  samenwerkingsovereenkomst  zijn  
afspraken  vastgelegd  over  huisvesting,  het  gebruik  van  de  locaties  
aan  de  Oosthavenkade  en  Baanstraat  en  over  de  plusopvang,  de  
opvang  na  huiselijk  geweld  en  eventuele  uitstroom  of  huisvesting  van  
cliënten  uit  deze  opvanglocaties.  
  
In  2016  zijn  22  huurovereenkomsten  ten  behoeve  van  wonen  en  
zorg  afgesloten:  
  

Type contract Stichting Cliënt van Stichting Aantal 

Begeleid wonen Timon  3 

subtotaal   3 

Beschermd wonen Elckerlyc  4 

 Timon  3 

 De Spil  1 

subtotaal   8 

Huur-/zorgcontract  Timon 3 

  Elckerlyc 1 

  Pameijer 3 

  Profila Zorg 4 

subtotaal   11 

Totaal   22 

Door  de  gewijzigde  wet-  en  regelgeving  is  er  een  kleine  toename  
van  het  aantal  huurovereenkomsten  ten  behoeve  van  huisvesting  
van  bijzondere  doelgroepen  die  vallen  onder  Wonen  en  Zorg.  
Waterweg  Wonen  wil  de  huisvesting  van  bijzondere  doelgroepen  
zoveel  mogelijk  reguleren.  Dat  wil  zeggen  dat,  indien  nodig,  mensen  
die  zorg  of  begeleiding  behoeven  een  huurovereenkomst  met  zorg-  
of  begeleiding  afsluiten.  Hierbij  werken  wij  samen  met  verschillende  
zorgpartijen.  Zelfstandig  wonen  blijft  te  allen  tijde  het  doel.  Zodra    
het  zelfstandig  wonen  mogelijk  is,  wordt  een  reguliere  huurovereen-  
komst  afgesloten.  
 
Verhuurde woongelegenheden wonen en zorg 
  

Categorie (in aantallen) 2016 

Gehandicaptenzorg 12 

Gehandicaptenzorg verstandelijk 46 

Geestelijke gezondheidszorg  35 

Maatschappelijke opvang 54 

Totaal 2016 147 

Totaal 2015 141 

  
We  blijven  participeren  in  de  subregionale  nachtvoorziening  voor  
dak-  en  thuislozen:  De  Elementen.    
Met  onze  ketenpartners  blijven  we,  via  een  begeleidingsarrangement  
(‘Plusvoorziening’),  de  uitstroom  regelen  vanuit  De  Elementen  naar  
een  reguliere  sociale  huurwoning.  Daarnaast  werken  we  eind  2016  
aan  een  aanpassing  van  de  urgentieregels  om  meer  maatwerk  te  
kunnen  bieden.  
De  woningcorporaties  in  Maassluis,  Vlaardingen  en  Schiedam  hebben  
slechte  ervaringen  met  huurders  die  met  een  urgentie  (conform  de  
nieuwe  Woningwet)  snel  uitstromen  uit  de  dak-  en  thuislozenopvang.  
Oplopende  huurachterstanden  en  overlast  hebben  niet  zelden  tot  een  
hernieuwde  ontruiming  geleid.  De  vaak  aanwezige  meervoudige  
problematiek,  waaronder  psychische  problemen,  kan  alleen  worden  
aangepakt  bij  structurele  huisvesting.  De  gemeenten  en  corporaties  
zijn  in  2016  bijeengekomen  om  te  zoeken  naar  oplossingen.  In  2017  
wordt  hier  verder  invulling  aan  gegeven.  
  
Tot  en  met  2019  wordt  naar  verwachting  één  nieuwbouwproject  
gerealiseerd  dat  is  toegespitst  op  Wonen  &  Zorg.  
Eind  augustus  is,  in  de  Westwijk,  gestart  met  de  bouw  van  Villa  Delphia  
voor  Stichting  Philadelphia.  De  bouw  is  inmiddels  in  volle  gang.  
  

1e paal Villa Delphia, Westwijk 
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Het  gebouw  bevat  36  zorgwoningen,  4  groepsruimtes,  zorg  
ondersteunende  functies  en  12  sociale  huurappartementen.  De  
oplevering  is  gepland  eind  2017  (zie  verder  hoofdstuk  2C).  
  
In  de  Nieuwe  Vogelbuurt  is  in  2016  voor  Stichting  De  Spil  een  
kleinschalige  voorziening  voor  verstandelijk  gehandicapten  
gerealiseerd.  In  de  nieuwbouw  aan  de  Putterstraat  zijn  twee  
eengezinswoningen  aangepast,  zodat  acht  jongeren  onder  
begeleiding  zoveel  mogelijk  zelfstandig  kunnen  wonen.  Er  is  tevens  
plaats  voor  twee  bewoners  met  een  lichamelijke  beperking.  
  
Hoogstad  boerderij  
Waterweg  Wonen  is  benaderd  door  een  ouderinitiatief  om  voor  een  
groep  kinderen/volwassenen  met  meervoudige  verstandelijke  en  
lichamelijke  beperkingen  in  boerderij  Hoogstad  een  
woonvoorziening  te  realiseren.  Wij  verkennen  of  dit  initiatief  
haalbaar  is.  Naar  verwachting  stelt  de  gemeente  Vlaardingen  in  het  
voorjaar  2017  de  criteria  vast,  waaronder  zij  het  landgoed  op  de  
markt  wil  brengen.  
  
De  mogelijkheden  voor  een  permanent  woongebouw  voor  tijdelijke  
arbeidsmigranten  onderzoeken  wij.  
Gemeente  Vlaardingen,  corporaties  Waterweg  Wonen  en  
Woningstichting  Samenwerking  en  de  uitzendbureaus  Tradiro,  
Kon/AK,  Homeflex  en  United  Homes  ondertekenden  op  
12  december  2016  een  convenant  over  het  huisvesten  van  
arbeidsmigranten  in  Vlaardingen.  In  dit  Vlaardingse  convenant  staan  
onder  meer  afspraken  over  waar  goede  huisvesting  aan  moet  
voldoen,  over  het  voorkomen  van  overlast  voor  de  omgeving,  over  
correcte  arbeidsomstandigheden  en  arbeidsbeloning  en  over  de  
juiste  registratie  van  arbeidsmigranten.  
Wij  onderzoeken  samen  met  de  convenantpartners  de  
mogelijkheden  voor  een  permanent  woongebouw  voor  tijdelijke  
arbeidsmigranten.  Mogelijk  kan  De  Elementen  deze  functie  
vervullen.  De  besprekingen  daarover  lopen  door  in  2017.  Het  aantal  
te  slopen  woningen  dat  wij  kunnen  benutten  voor  arbeidsmigranten  
neemt  naar  verwachting  af.  Particuliere  organisaties  die  
convenantpartner  zijn,  zullen  naar  verwachting  in  grotere  mate  
huisvesting  bieden  aan  deze  doelgroep  in  panden  die  geen  
eigendom  zijn  van  Waterweg  Wonen.  Wij  gaan  er  vanuit  dat  wij  
in  2019  nog  minimaal  150  tijdelijke  arbeidsmigranten  huisvesten.  
Eind  2016  verhuren  we  191  woningen  aan  uitzendbureaus  ten  
behoeve  van  arbeidsmigranten:  Stipt  (22),  Homeflex  (27),  Villex  (11)  
en  Exploitatiebedrijf  Valkenhof  hoog  (131).  
  

Bij  de  huisvesting  van  verblijfsgerechtigden  sluiten  we  aan  op  
landelijke  ontwikkelingen.  
We  blijven,  in  principe,  de  huisvesting  van  verblijfsgerechtigden  
realiseren  in  zelfstandige  woningen.  Dit  blijft  haalbaar  gezien  de  
daling  van  de  taakstelling  voor  Vlaardingen  van  
97  verblijfsgerechtigden  in  de  tweede  helft  van  2016  naar  55  in  de  
eerste  helft  van  2017.  Wij  hebben  twee  woningen  verhuurd  aan  de  
Stichting  Timon  AMV  die  minderjarige  statushouders  opvangt  en  
begeleidt.  Ook  starten  wij  een  pilot  voor  het  huisvesten  van  
statushouders  die  als  alleenstaande,  minderjarige  statushouders  zijn  
gehuisvest  en  in  2017  18  jaar  worden.  We  hebben  twee  woningen  
gereserveerd  voor  deze  pilot.  Met  de  gemeente  zijn  afspraken  
gemaakt  over  de  begeleiding  van  de  jongeren  en  inrichting  van  de  
woningen.  
  
Overzicht huisvesting vergunninghouders Vlaardingen  
  

Periode 

Eerste 
helft 
2017 

Tweede 
helft 
2016 

Eerste 
helft 
2016 

Tweede 
helft 
2015 

Eerste 
helft 
2015 

Eind 
2014 

Taakstelling 55 97 85 63 59  

Gehuisvest  107 94 81 69  

Stand eind periode -36 -26 -17 1 11 

In  de  eerste  helft  van  2016  is  de  taakstelling  vergunninghouders/-
statushouders  voor  de  gemeente  Vlaardingen  85  personen,  in  de  
tweede  helft  van  het  jaar  97  personen,  samen  182.  Eind  2015  
rekenden  we  nog  met  een  taakstelling  van  rond  de  160.  Waterweg  
Wonen  huisvest  hiervan  circa  75%  en  Samenwerking  circa  25%.  
In  2016  zijn  201  personen  geplaatst,  19  meer  dan  de  taakstelling.  
In  2015  waren  28  personen  meer  dan  de  taakstelling  geplaatst,  tot  
en  met  2014  11  personen  minder  dan  de  taakstelling,  zodat  
eind  2016  36  statushouders  meer  zijn  gehuisvest  dan  de  
taakstelling.
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A)  Betrokken  bewoners  
  
In  de  participatie  van  de  Huurdersraad  en  bewonerscommissies  
blijven  wij  investeren.  In  2016  actualiseren  we  de  
samenwerkingsovereenkomst  in  het  licht  van  de  nieuwe  Woningwet  
en  de  gewijzigde  statuten.  Ons  doel  is  dat  de  Huurdersraad  en  
bewonerscommissies  aan  het  eind  van  elk  jaar  onze  overleggen  
positief  beoordelen.  Daarnaast  streven  we  naar  een  positief  oordeel  
van  de  Huurdersraad  over  het  driepartijenoverleg.  
  
De  Huurdersraad  is  overwegend  tevreden  over  de  met  Waterweg  
Wonen  gevoerde  overleggen  en  de  doorlopen  adviestrajecten.  De  
samenwerking  wordt  als  constructief  gezien.  De  Huurdersraad  is  
ook  tevreden  over  de  vorm  en  inhoud  van  het  driepartijenoverleg.  
Wel  is  de  raad  van  mening  dat  deze  overleggen  veel  van  hun  tijd  
vragen.  Samen  met  de  Huurdersraad  van  collega-corporatie  
Samenwerking  wordt  in  2017  onderzocht  hoe  het  tijdsbeslag  kan  
worden  teruggebracht.  
  

  
De  samenwerkingsovereenkomst  tussen  Waterweg  Wonen  en  de  
Huurdersraad  wordt  in  2017  geactualiseerd.  
  
Wij  stimuleren  Vlaardingers  hun  mening  met  ons  te  delen  via  het  
digitaal  platform  ‘Vlaardingen  doet  mee’.  
Wij  verwachten  dat  nieuwe  (digitale)  participatievormen  zich  verder  
zullen  ontwikkelen  en  dat  we  daarmee  meer  Vlaardingers  kunnen  
bereiken.  In  2016  zouden  we  oorspronkelijk  één  pilot  gaan  
uitvoeren,  maar  deze  is  doorgeschoven  naar  2017.  Vooralsnog  
leende  zich  geen  onderwerp  voor  een  geschikte  pilot.  
  
We  zetten  meer  in  op  leefbaarheidsinitiatieven  via  actieve    
DOE-participatie.  
Wij  bekijken  of  deze  innovatieve  pilots  een  goede  basis  vormen  voor  
een  bredere  vernieuwing  van  de  betrokkenheid  van  onze  huurders  
in  hun  woon-  en  leefomgeving.  We  streven  ernaar  dat  in  2016  
meerdere  grote(re)  projecten  -  zoals  Nieuwe  Buren  –  met  huurders  
opgezet  worden  en  actief  draaien.  
  

  
  

Activiteit Score Realisatie 

Beoordeling van de Huurdersraad en de bewonerscommissies over de  
overleggen met Waterweg Wonen is positief. 

+ De Huurdersraad van Waterweg Wonen is overwegend tevreden over de 
gevoerde overleggen en de doorlopen adviestrajecten. 

Beoordeling van de Huurdersraad over het driepartijenoverleg is positief. + De Huurdersraad van Waterweg Wonen is tevreden over de vorm en inhoud  
van het driepartijenoverleg. 

Wij stellen ons tot doel dat in 2016 76% van onze huurders (zeer)  
tevreden moet zijn over de woonomgeving.  

+ 82% van de huurders geeft na 2 en 4 jaar aan dat ze tevreden zijn met de  
woonomgeving. 

Het oordeel bij de buurtschouw moet in 2016 minimaal een 7,5 zijn. - Het gemiddeld oordeel is een 7,2. 

De herstructurering zetten we op basis van het Actieplan Wonen voort.  
In 2016 gaan we: 

de herstructurering van Babberspolder-Oost voltooien; 
 

de nieuwbouwfase starten in de herstructurering van Holy-Zuidoost;  
 

de volgende fase in de noodzakelijke vernieuwing van de Westwijk 
opstarten met prioriteit voor het Centrumgebied en het gebied rond 
Valkenhof en de Floris de Vijfdelaan;  
voorzien in voldoende passende woningen voor de wonen en zorg 
doelgroep. Om dit te realiseren leveren wij in 2016 een 
nieuwbouwcomplex in de Westwijk op. 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+/- 
 

 
 

De bouw van het laatste deel, Vlaardings Geluk III is gestart in 
Babberspolder-Oost. 
In Holy-Zuidoost zijn de nieuwbouw Broedvogel fase I, deelplannen 1 en  
2 opgeleverd. 
Waterweg Wonen sloot een samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente voor het Centrumgebied. Sporthallocatie: 50 appartementen, 
Floris de Vijfdelaan: 50 eengezinswoningen. 
De bouw van Villa Delphia is gestart. 

Wij zorgen voor sloop, renovatie en nieuwbouw van sociale 
huurwoningen. 

sloop van 10 sociale huurwoningen. 
aankoop van 69 sociale huurwoningen. 
renoveren van 423 sociale huurwoningen. 

 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
 

102 woningen (2015) gesloopt, sloop 10 woningen vertraagd. 
50 appartementen en 19 eengezinswoningen aangekocht. 
168 appartementen (2015) en 397 appartementen opgeleverd. 
26 appartementen uitgesteld. 

 
   +   Gerealiseerd    +/-   Deels gerealiseerd    -   Niet gerealiseerd    x   Vervallen 
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1.  Nieuwe  Buren    
Huurders  willen  graag  weten  wie  hun  nieuwe  buren  worden.  De  
innovatieve  pilot  ‘Nieuwe  Buren’  is  ontstaan  door  de  onvrede  bij  
bewoners  over  de  instroom  van  nieuwe  bewoners,  die  niet  bij  de  
sfeer  van  het  complex  zouden  passen.  In  deze  pilot  krijgen  huurders  
als  ambassadeurs  van  het  complex  Londenweg  een  rol  in  het  
proces  van  de  woningaanbieding.  Het  gaat  daarbij  vooral  om  het  
kandidaat-huurders  persoonlijk  rondleiden  in  en  informeren  over  het  
complex.  In  2016  zijn  vier  woningen  aan  de  Londenweg  
geadverteerd  en  verhuurd  onder  de  voorwaarden  van  het  project.  
De  nieuwe  huurders  vonden  het  prettig  dat  de  uitleg  over  het  wonen  
in  de  flat  van  bewoners  zelf  kwam.  De  bewoners  stelden  het  
vroegtijdig  kennis  maken  met  nieuwe  bewoners  bijzonder  op  prijs.  In  
mei  heeft  er  een  tussentijdse  evaluatie  plaatsgevonden  met  de  
ambassadeurs  (bewoners).  Een  verbeterpunt  van  deze  nieuwe  
manier  van  werken  is  de  communicatie  tussen  de  consulent  verhuur  
en  de  ambassadeur.  Afgesproken  is  om  direct  na  de  intake  contact  
op  te  nemen  met  de  ambassadeur.  In  december  heeft  de  
eindevaluatie  plaatsgevonden.  De  nieuwe  huurders  zijn  (zeer)  
tevreden  over  de  dienstverlening,  klantvriendelijkheid  en  de  
verstrekte  informatie.  De  ambassadeurs  zetten  het  project  in  2017  
voort.  Het  project  heeft  tot  publiciteit  geleid  binnen  de  branche  en  op  
de  site  van  kennis-  en  innovatiecentrum  Platform31.  Waterweg  
Wonen  heeft  de  intentie  om  de  nieuwe  werkwijze  op  te  schalen.  
Mochten  bewoners  in  andere  complexen  het  project  ‘Nieuwe  Buren’  
omarmen  en  bereid  zijn  om  als  ambassadeur  in  hun  complex  op  te  
treden,  dan  ondersteunt  Waterweg  Wonen  dit  initiatief  van  harte.  De  
Schiedamse  overkoepelende  bewonersorganisatie  (SOBO)  en  HBV  
Woonpartners  hebben  met  Waterweg  Wonen  contact  gezocht  voor  
meer  informatie.  
  
2.  Participatiepilot  complex  Eksterlaan  
In  het  complex  Eksterlaan  10-hoog  is  de  afgelopen  jaren  de  
leefbaarheid  onder  druk  komen  te  staan  doordat  de  leefstijlen  van  
de  oudere  bewoners  en  die  van  de  jonge  gezinnen  uiteen  lopen.  
Invalshoek  van  de  pilot  is  om  de  bewoner  het  probleem  eerst  zelf  
aan  te  laten  pakken,  eventueel  in  samenwerking  met  de  
wijkmeester.  Het  doel  is  om  de  bewoner  zelf  meer  
verantwoordelijkheid  te  geven  voor  een  prettig  woon-  en  leefklimaat.  
De  pilot  heeft  ertoe  bijgedragen  dat  onder  andere:  
   overlast  is  aangepakt,  vernieling  en  vervuiling  zijn  verminderd;;    
   woonafspraken  zijn  geactualiseerd  en  onderdeel  uitmaken  van  
de  nieuwe  huurovereenkomsten;;  

   een  tijdelijke  complexbeheerder  is  aangesteld;;  
   een  groeps-WhatsApp  voor  bewoners  in  het  complex  is  
aangemaakt;;  

   met  de  wijkagent  is  kennisgemaakt.  
  
In  samenspraak  met  de  bewoners  is  besloten  om  de  participatiepilot  
te  beëindigen.  
  
Voor  het  project  Ondersteuning  initiatieven  Sociale  
Wijkonderneming  ‘Vrienden  van  Vlaardingen-Ambacht’  is  budget  
gereserveerd.  Op  dit  moment  zijn  er  nog  geen  initiatieven  ingediend.  
  
Naast  deze  pilots  zijn  de  volgende  bewonersinitiatieven  van  start  
gegaan:  
  
Schoonmaakacties  in  Zwaluwlaan  (On)Even  en    
de  Hoofdstedenbuurt  
Een  aantal  bewoners  uit  de  complexen  Zwaluwenlaan  Even,  
Oneven  en  de  Hoofdstedenbuurt  heeft  op  eigen  initiatief  een  
schoonmaakactie  georganiseerd  in  en  om  het  complex.  Daarnaast  
maken  meerdere  bewoners  van  de  Zwaluwenlaan  Oneven  met    
  

  
regelmaat  schoon  rond  het  complex.  Als  tegenprestatie  heeft  
Waterweg  Wonen  op  verzoek  van  bewoners  de  keldergang    
  (Madridweg  en  Zwaluwenlaan  Even)  geschilderd.  Waterweg  Wonen  
heeft  bovendien  budget  beschikbaar  gesteld  voor  o.a.  
papierprikkers.  
  
Social  Design  gemeenschappelijke  hal  tweede  Toren    
van  Hogendorpkwartier  
Op  verzoek  van  twee  bewoners  van  de  nieuwe  flat  Rotterdamseweg  
wordt  de  hal  van  het  complex  aangepakt.  Naast  klachten  over  de  
kou  en  de  slechte  verlichting  klagen  bewoners  over  het  stallen  van  
fietsen  in  de  hal.  Waterweg  Wonen  heeft  in  de  aanpak  van  deze  
klachten  bewust  de  keuze  gemaakt  voor  een  innovatieve  wijze  van  
werken.  Een  architect  en  studenten  zijn  uitgenodigd  om  via  de  
principes  van  ‘social  design’  in  gesprekken  met  de  bewoners  samen  
vanuit  het  menselijk  gedrag  tot  een  mooie  functionele,  comfortabele  
oplossing  te  komen.  Zo  is  onder  de  betrokken  bewoners  aan  de  
hand  van  sfeerfoto’s  een  inventarisatie  gemaakt,  welke  uitstraling  en  
gebruik  de  hal  zal  moeten  krijgen.  Tijdens  een  bewonersavond  
konden  de  bewoners,  onder  begeleiding  van  de  architect,  aan  de  
hand  van  een  maquette  met  objecten  de  hal  inrichten.  Hiervan  zijn  
foto’s  gemaakt.  De  architect  heeft  een  definitief  ontwerp  gemaakt.  
Dit  ontwerp  wordt  begin  2017  aan  de  bewoners  gepresenteerd.  
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Op  verzoek  dragen  wij  ook  op  kleine  schaal  bij  aan  activiteiten  in  
Vlaardingen.    
Wij  hebben  besloten  om  in  2016  niet  langer  evenementen  en  
activiteiten  in  de  stad  te  ondersteunen.  Dit  komt  voort  uit  de  
Woningwet,  waarin  sponsoruitgaven  door  woningcorporaties  niet  
langer  worden  toegestaan.  Wel  blijven  we  leefbaarheidsinitiatieven  
en  in  beperkte  mate  kleinere  activiteiten  ondersteunen,  die  een  
directe  link  hebben  met  onze  huurders  of  kerntaken.  
  
Dag  van  het  huren  
Op  zaterdag  1  oktober  organiseerde  Aedes  samen  met  
woningcorporaties  de  tweede  editie  van  de  Dag  van  het  Huren.  Op  
deze  dag  heeft  Waterweg  Wonen  250  bestuursleden  van  
bewonersorganisaties  en  andere  vrijwilligers  uitgenodigd,  die  zich  
vrijwillig  inzetten  voor  hun  wijk  of  woongebouw.  Wij  waarderen  de  
inzet  van  deze  mensen  enorm,  omdat  ze  een  belangrijke  bijdrage  
leveren  aan  een  prettige  leefomgeving.  De  huurders  zijn  feestelijk  
ontvangen  op  ons  nieuwe  kantoor  met  een  gezamenlijke  lunch  en  
hebben  een  rondleiding  gekregen.  
  

B)  Door  huurders  gewaardeerde  
omgeving  
  
Het  werken  aan  leefbaarheid  doen  we  vanuit  ons  motto  ‘niet  bij  
stenen  alleen’.  Wij  richten  ons  daarbij  op  de  directe  omgeving  van  
onze  sociale  huurwoningen.  Speerpunten  daarbij  zijn  ‘schoon,  heel  
en  veilig’  en  de  versterking  van  sociale  cohesie.  Zaken  als  overlast,  
hennepteelt  en  woonfraude  worden  aangepakt.  
  
Oordeel  huurders  over  de  woonomgeving  
Wij  stellen  ons  ten  doel  dat  in  2016  76%  van  onze  huurders  (zeer)  
tevreden  moet  zijn  over  de  woonomgeving.  Het  oordeel  over  de  
buurtschouw  moet  in  2016  minimaal  een  7,5  zijn.  De  groep  huurders  
verdelen  we  onder  in:  zittende  huurders,  vertrokken  huurders  en  
bewonerscommissies.  
  
Zittende  huurders  
De  zittende  huurders  geven  gemiddeld  een  7  voor  hun  buurt.  
Huurders  kijken  hierbij  vooral  naar  de  mate  van  rust  in  de  buurt,  de  
voorzieningen  en  de  sfeer.  
  
Woonbeleving na 2 en 4 jaar1) 

  

Gemiddelde van na 2 en 4 jaar 2016 2015 2014 Norm 

Tevreden over de woning 82% 78% 81% 75% 

Tevreden over Waterweg Wonen 87% 68% 77% 75% 

Tevreden over woonomgeving 82% 72% 81% 76% 

Ervaart geen overlast 73% 67% 71%  
  
1)Totaal 60 huishoudens per jaar: 30 huishoudens na 2 jaar en 30 huishoudens na 
4 jaar, uitkomst is het gemiddelde van deze twee. 
  
De  meeste  huurders  zijn  na  een  aantal  jaren  nog  tevreden  met  hun  
keuze  voor  de  woning  en  wonen  prettig.  Huurders  die  niet  zo  
tevreden  zijn  met  hun  woning  noemen  als  redenen  het  onderhoud  of  
de  kwaliteit  van  de  woning.  87%  is  tevreden  over  Waterweg  Wonen,  
omdat  wij  klaar  staan  voor  de  huurders  als  dat  nodig  is.  Ruimte  voor  
verbetering  is  er  bij  de  aanpak  van  overlast,  het  onderhoud  bij  
vochtklachten  en  bij  de  uitvoering  van  complexe  reparaties  (duren  
soms  lang).  
  
82%  is  tevreden  over  de  woonomgeving  vanwege  de  rust,  netheid,  
voorzieningen  en  omdat  de  buurt  kindvriendelijk  is.  Huurders  maken  
zich  zorgen  over  de  veranderende  samenstelling  door  instroom  van  
nieuwe  huurders  en  de  gevolgen  voor  de  omgeving.  Ook  is  in  een  
aantal  gevallen  de  buurt  achteruit  gegaan  of  voelen  huurders  zich  
niet  veilig  in  hun  woonomgeving.  Bij  de  stelling  ‘Ik  woon  in  een  
gezellige  buurt  met  veel  saamhorigheid’  zit  een  opmerkelijk  verschil  
tussen  het  percentage  van  de  doelgroep  dat  het  hiermee  eens  is  na  
twee  jaar  (37%)  en  na  vier  jaar  (57%)  wonen.  Bijna  alle  
huurders  (88%)  voelen  zich  thuis  in  de  buurt.  Dit  komt  door:  
bekendheid  met  de  buurt  en  stad,  rust  in  de  buurt,  goede  
voorzieningen  en  een  veilige  woonomgeving.  27%  ervaart  overlast.  
Dit  komt  vanuit  de  omgeving,  van  directe  buren,  leefgeluiden  
doordat  de  woning  gehorig  is  of  door  vervuiling.  Facebookbericht Dag van het Huren 

Ina Reiffers en Nelie Meininger hebben samen met kinderen kleur aangebracht in  
Pieter Karel Drossaartstraat 
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Vertrokken  huurders  
Van  de  vertrokken  huurders  geeft  68%  aan  prettig  te  hebben  
gewoond,  19%  heeft  redelijk  prettig  gewoond  en  13%  heeft  niet  
prettig  gewoond.  Redenen  waarom  huurders  niet  zo  prettig  hebben  
gewoond  zijn:  overlast  van  directe  buren  (35%),  achteruitgang  van  
de  buurt  (35%)  en  kwaliteit  van  de  (sloop)woning  (30%).  Het  aantal  
huurders  dat  verhuisd  is  vanwege  teveel  overlast  (17%)  is  
verdubbeld  ten  opzichte  van  vorig  jaar.  
  
Maar  liefst  70%  van  de  huurders  die  niet  prettig  hebben  gewoond,  
wijten  dit  aan  de  woonomgeving.  De  overlast  van  directe  buren  
bestaat  voornamelijk  uit  geluidsoverlast  en  bedreiging.  Dit  betrof  de  
buurten  Babberspolder-Oost,  Hoogkamer,  Indische  Buurt  en  
Hoofdstedenbuurt.  Achteruitgang  van  de  buurt  heeft  betrekking  op  
Indische  Buurt  in  het  Centrum,  Wetering  en  Zuidbuurt  in  de  
Westwijk,  Holy-Zuidwest  en  Hoofdstedenbuurt  in  Holy.  
  
Bewonerscommissies  
De  bewonerscommissies  zijn  overwegend  tevreden  over  de  
woonomgeving.  Het  gemiddeld  oordeel  is  een  7,2  (2015:  7,2),  
waarbij  de  commissies  Babberspolder-West,  Parkweg,  Patrimonium  
en  de  Indische  Buurt  de  woonomgeving  met  een  8  beoordelen.  
Negatieve  uitschieters  hierop  vormen  de  commissie  Zwaluwenlaan  
Oneven  en  MUWI  1.  
De  bewonerscommissie  Zwaluwenlaan  Oneven  geeft  als  algemeen  
oordeel  een  cijfer  5.  De  commissie  vindt  zich  niet  altijd  serieus  genomen  
door  Waterweg  Wonen  en  is  ontevreden  over  de  telefonische  
bereikbaarheid.  Ook  krijgt  de  staat  van  de  woning  aan  de  buitenzijde  
een  dikke  onvoldoende  (4).  Redenen  zijn:  de  vloeren  van  de  galerij  laten  
los,  scheurvorming  in  de  galerijvloer,  veel  water  blijft  op  de  galerijvloeren  
staan  en  rvs  hoekstrippen  ontbreken.  Ook  is  de  commissie  van  mening  
dat  er  veel  te  weinig  groen  rond  het  complex  aanwezig  is,  hiervoor  geeft  
men  een  score  drie.  Met  de  leverancier  van  de  vloer  gaan  we  hierover  
het  gesprek  aan.  Voor  het  verbeteren  van  de  woonomgeving  is  
inmiddels  meer  groen  aangebracht.  De  bewonerscommissie  MUWI  1  
gaf  met  het  cijfer  zes  aan  niet  tevreden  te  zijn  over  de  woonomgeving,  
vooral  over  de  uitstraling  van  het  groen  en  de  nabijgelegen  straten  
heerste  grote  onvrede.  Ook  is  de  commissie  van  mening  dat  de  
uitstraling  van  het  complex  minder  verzorgd  oogt,  dan  de  naastgelegen  
nieuwbouwcomplexen.  
  
In  Holy  zijn  met  de  bijbehorende  bewonerscommissies  drie  
schouwen  verricht  in  de  Hoevenbuurt,  de  Toekomst  en  de  Fazant-
/Aalscholverlaan  (Baf).  De  bewonerscommissie  van  de  Hoevenbuurt  
geeft  op  alle  onderdelen  gemiddeld  een  acht.  De  Toekomst  gaf  een  
acht  op  de  onderdelen:  schoon  en  veilig,  staat  van  de  woning  en  het  

groen.  Alle  andere  onderdelen  hebben  een  zeven  gekregen.  De  Baf  
gaf  in  haar  beoordeling  aan  niet  tevreden  te  zijn,  zowel  voor  de  staat  
van  de  woning  als  de  onderdelen  schoon  en  veilig  werd  een  zes  
gegeven.  Met  een  vijf  laat  vooral  de  staat  van  het  groen  in  hun  ogen  
te  wensen  over.  De  bewonersvereniging  Tramonta  heeft  zelf  een  
ronde  gedaan  door  de  buurt  en  een  aantal  zaken  doorgegeven  aan  
Waterweg  Wonen  met  betrekking  tot  het  groenonderhoud.  Deze  zijn  
opgepakt.  
  
Speerpunten  schoon,  heel  en  veilig  
Schoonmaakwerkzaamheden  
De  controle  op  de  schoonmaakwerkzaamheden  vindt  plaats  door  
complexbeheerders  en  wijkmeesters.  In  2016  is  het  aantal  klachten  
over  de  schoonmaak  door  het  schoonmaakbedrijf  toegenomen.  Met  
het  schoonmaakbedrijf  zijn  hierover  afspraken  gemaakt.  De  
complexbeheerders  en  wijkmeesters  voeren  samen  met  de  voorman  
evaluaties  uit  over  het  uitgevoerde  werk.  
  
Bij  de  Eksterlaan  en  Lissabonweg  is  als  pilot  ‘resultaatgericht  
samenwerken:  schoonmaken’  toegepast.  Hierbij  dient  het  
schoonmaakprogramma  nog  wel  als  leidraad,  maar  krijgen  
schoonmaakbedrijven  de  vrijheid  om  naar  eigen  inzicht  het  werk  uit  
te  voeren.  Zo  kunnen  zij  meer  tijd  besteden  aan  de  
schoonmaakwerkzaamheden  die  op  dat  moment  en  op  die  plaats  
echt  nodig  zijn.  Deze  werkwijze  wijkt  af  van  de  standaard  manier  
van  schoonmaken,  waarbij  een  vast  programma  wordt  gevolgd.  Het  
resultaatgericht  schoonmaken  op  de  Lissabonweg  lijkt  goed  te  
werken.  Via  de  bewonerscommissie  ontvangen  we  hier  veel  
complimenten  over.  Het  resultaatgericht  schoonmaken  op  de  
Eksterlaan  loopt  vooralsnog  minder  goed.  Nogal  wat  klachten  van  
bewoners  hebben  betrekking  op  het  schoonmaakprogramma.  Dit  
programma  is  niet  veelomvattend  genoeg.  Voor  de  
schoonmaakprogramma’s  waar  de  huurders  voor  dienen  te  betalen,  
is  nagenoeg  geen  interesse.  De  pilot  wordt  in  2017  geëvalueerd.  
  
Actie  ‘portieken  leeghalen’  
De  acties  voor  en  werkwijze  van  het  leeghalen  van  de  portieken,  in  
verband  met  de  brandveiligheid,  verliepen  succesvol.  In  2016  zijn  op  
tien  opruimdagen  de  reguliere  portieken  leeggehaald.  Veel  
brandgevaarlijke  spullen  en  zo’n  150  fietsen  zijn  weggehaald.  
Verwijderde  fietsen  die  niet  door  hun  eigenaren  worden  opgehaald,  
worden  na  drie  maanden  overgedragen  aan  Vlaardingen  Werkt.  
Vlaardingen  Werkt  knapt  deze  fietsen  op  en  geeft  ze  in  bruikleen  
aan  mensen  in  de  bijstand  en  aan  mensen  die  het  minimumloon  
ontvangen.  In  2017  zullen  op  soortgelijke  wijze  de  galerijen  
aangepakt  worden.  

Vertrokken huurders (interne enquête) 

Prettig gewoond 2016 % 2015 % 2014 % 

Ja 78 68% 89 77% 88 72% 

Gaat wel 22 19% 17 15% 20 16% 

Nee 15 13% 9 8% 14 12% 

Totaal 115 100% 115 100% 122 100% 
  

  
    

              
Redenen niet prettig gewoond 2016 % 2015 % 2014 % 

Overlast directe buren 13 35% 8 31% 13 38% 

Achteruitgang buurt 13 35% 11 42% 11 33% 

Het lag aan de woning  11 30% 7 27% 10 29% 

Totaal 37 100% 26 100% 34 100% 
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Het  streven  is  om  in  2016  een  goede  kritieke  prestatie-indicator  
(KPI)  te  formuleren  voor  het  meten  van  de  overlast.  
Met  de  implementatie  van  het  nieuwe  primaire  systeem  wordt  de  
procedure  overlast  geactualiseerd.  De  noodzakelijke  stappen  om  tot  
een  leefbaarheidsdossier  te  komen  en  welke  stappen  in  het  dossier  
moeten  worden  vastgelegd  vormen  hiervoor  de  basis.  In  het  
verlengde  hiervan  wordt  in  2017  een  prestatie-indicator  voor  overlast  
benoemd.  
  
Overlast  
In  2016  zijn  in  totaal  138  nieuwe  klachten  binnengekomen  
gerelateerd  aan  specifieke  woningen.  Net  als  in  voorgaande  jaren  
heeft  ruim  de  helft  van  het  aantal  klachten  betrekking  op  
geluidsoverlast  (houten  vloeren,  harde  muziek).  
  

 2016 2015 

Geluidsoverlast 80 78 

Stank/rommel 25 16 

Psychiatrie 6 8 

Onderhuur 5 - 

Agressie/bedreiging 6 11 

Vernieling - 2 

Hanggroepen 1 4 

Verslavingsproblematiek/drugs 4 5 

Overig 11 3 

Totaal 138 127 
  
  
Convenanten  
Woonoverlast  en  illegale  hennepteelt  zijn  zaken  die  het  woongenot  
van  omwonenden  ernstig  kunnen  verstoren.  In  een  regionale  
bijeenkomst  met  politie,  gemeenten  en  corporaties  is  onderzocht  of  
het  mogelijk  is  om  op  een  breed  gebied  gezamenlijke  afspraken  te  
maken  voor  de  aanpak  daarvan.  Hieruit  is  een  tweetal  convenanten  
gekomen,  waarin  de  afspraken  zijn  vastgelegd.  Voor  Vlaardingen  
zijn  de  bestaande  afspraken  met  gemeente,  energiebedrijven  etc.  
voortgezet.  
  
We  werken  gebiedsgericht,  met  extra  aandacht  en  budget  voor    
de  Westwijk.  
Waterweg  Wonen  meet  in  2016  de  kwetsbaarheid  van  haar  bezit.  
Om  dit  te  kunnen  doen,  stelt  de  gemeente  gegevens  beschikbaar.  
Delen  van  de  Westwijk  krijgen  gezien  de  kwetsbare  situatie  extra  
aandacht  door  de  inzet  van  een  extra  wijkmeester.  We  zetten  tijdelijk  
een  brede  gebiedsgerichte  sociale  aanpak  in,  mede  op  basis  van  de  
Wet  Bijzondere  Maatregelen  Grootstedelijke  Problematiek.  Deze  
brede  aanpak  onderscheidt  zich  van  de  andere  wijken.  
  
Wet  Bijzondere  Maatregelen  Grootstedelijke  Problematiek  
(WBMGP)  
Als  onderdeel  van  een  integrale  gebiedsaanpak  Westwijk  wil  de  
gemeente  samen  met  Waterweg  Wonen  bewerkstelligen  dat  de  
leefbaarheid  in  de  specifieke  wooncomplexen  niet  verder  onder  druk  
komt  te  staan.  De  gemeente  heeft  op  15  december  2015  besloten  
om  een  aanvraag  voor  toepassing  van  de  Wet  Bijzondere  
Maatregelen  Grootstedelijke  Problematiek  (Rotterdamwet)  bij  de  
minister  voor  Wonen  en  Rijksdienst  in  te  dienen.  Op  8  april  2016  
heeft  de  minister  positief  besloten.  Dit  betekent  dat  voor  specifieke  
wooncomplexen  in  deze  buurten  voortaan  voorrang  kan  worden  

verleend  aan  woningzoekenden  op  grond  van  sociaal  economische  
kenmerken.  Op  29  juni  is  het  raadsbesluit  gepubliceerd.  Hierna  zijn  
de  voorbereidingen  binnen  Waterweg  Wonen  gestart  en  is  gestart  
met  het  aanpassen  van  de  woningadvertenties.  
In  de  periode  oktober-december  2016  zijn  19  nieuwe  verhuringen  
gedaan  in  de  complexen  die  onder  WBMGP  vallen.  Voor  deze  
verhuringen  zijn  zes  advertenties  geplaatst  onder  de  voorwaarden  
WBMGP.  Tot  nu  toe  is  één  woning  verhuurd  aan  niet-
huurtoeslaggerechtigden  met  een  inkomen  lager  dan  €  43.786.  
  
Sociale  Aanpak  Westwijk  
Door  een  combinatie  van  factoren  wonen  er  in  de  Westwijk  relatief  
meer  mensen  met  financiële  problemen.  In  november  2015  heeft  de  
Gemeenteraad  daarom  besloten  tot  extra  inzet  op  
schuldhulpverlening  en  armoede  in  de  wijk,  in  het  kader  van  de  
Sociale  Aanpak  van  de  Westwijk.  Onderdeel  van  deze  aanpak  is  het  
project  Achter  de  Voordeur  waarbinnen  verschillende  organisaties  
met  elkaar  samenwerken  en  andere  organisaties  aanjagen  om  aan  
te  haken.  
In  januari  zijn  gemeente,  Waterweg  Wonen,  politie,  Humanitas  en  
Minters  (de  laatste  twee  in  opdracht  van  gemeente)  gestart  met  een  
pilot  onder  veertig  huishoudens.  Bewoners  zijn  thuis  benaderd  door  
medewerkers  van  Minters  en  Waterweg  Wonen  om  na  te  gaan  in  
hoeverre  zij  hulp  kunnen  gebruiken  bij  (huur)schulden  of  andere  
problemen,  of  om  hen  de  weg  te  wijzen  naar  het  sociale  wijkteam.  
  
Wij  hebben  besloten  in  de  Westwijk  een  wijkmeester  sociale  aanpak  
aan  te  stellen  voor  een  periode  van  twee  jaar.  Deze  medewerker  
houdt  zich  bezig  met  het  bevorderen  van  gewenst  gedrag  bij  
bewoners  en  het  signaleren  van  problematiek  ‘achter  de  voordeur’.  
Ter  illustratie  volgen  hieronder  enkele  (geanonimiseerde)  
voorbeelden  van  de  multi-problematiek  die  de  sociale  wijkmeesters  
hebben  opgepakt.  
   Bewoner  heeft  een  verzamelwoede,  de  voordeur  kan  niet  
gewoon  open  door  de  ’rommel’.  Bewoner  is  door  ons  aangemeld  
bij  het  sociaal  wijkteam.  Inmiddels  is  meneer  onder  behandeling  
van  een  psycholoog,  en  heeft  langdurige  zorg  aangeboden  
gekregen.  

   Buren  hadden  enorm  stankoverlast  van  onderbuurvrouw,  deze  
heeft  namelijk  dekens  op  het  balkon  gehangen,  die  zijn  
ondergepoept  door  duiven.  Bewoner  is  analfabeet  en  verstaat  
geen  Nederlands,  alleen  Arabisch.  Na  meerdere  gesprekken  en  
brieven,  is  in  het  Arabisch  met  bewoner  gesproken,  dit  leidde  tot  
een  positief  resultaat.  

  
We  faciliteren  bewoners  bij  leefbaarheidsinitiatieven  en  verrichten  
zelf  ook  inspanningen.  
Bij  leefbaarheid  gaat  het  primair  om  de  inspanningen  en  activiteiten  
die  vanuit  de  bewoners  zelf  komen.  Van  kleine  activiteiten  tot  
grotere  initiatieven,  zoals  bijvoorbeeld  een  sociale  wijkonderneming.  
Onze  inspanningen  op  het  terrein  van  leefbaarheid  blijven  -  ondanks  
het  afnemend  aantal  woningen  -  over  het  algemeen  op  een  
financieel  vergelijkbaar  niveau:  €  0,9  mln.  per  jaar  (exclusief  
personeelslasten).  Het  project  ‘Thuis  in  uw  Wijk’  ontwikkelen  we  per  
1  januari  2016  van  een  complexgerichte  aanpak  tot  een  
persoonsgerichte  aanpak.  
  
Leefbaarheidsinitiatieven  
We  zien  in  de  leefbaarheidsuitgaven  een  duidelijke  verschuiving  
naar  de  aanpak  van  fysieke  zaken.  Circa  €  82.000  is  uitgegeven  aan  
aanvragen  van  bewoners,  bewonerscommissies  of  collega’s  op  dit  
gebied.  Denk  hierbij  aan  het  aanbrengen  van  inbraakwerende  
voorzieningen  als  opklimbeveiligingen,  secu-anti-inbraak  strips  en  
extra  verlichting  bij  inbraakgevoelige  locaties  en  het  plaatsen  van  
vitrinekasten.  Ook  is  een  gemeenschappelijke  tuin  aan  de  
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Zwaluwenlaan  Even  aangepakt.  Aan  juridische  kosten  om  overlast  
op  te  lossen  hebben  we  bijna  €  55.000  uitgegeven.  
Op  het  gebied  van  bewonersactiviteiten  is  er  in  2016  weinig  
georganiseerd,  slechts  €  44.000  van  het  begrote  bedrag  van  
€  75.000  is  uitgegeven.  Door  bewoners  ondernomen  activiteiten  zijn  
onder  andere:  opfleuracties,  portiekacties,  kookactiviteiten  gericht  op  
ontmoeting,  koffie-uurtjes,  burendag,  kleedjesmarkt  en  het  
aanbrengen  van  muurschilderingen.  Ook  is  op  verzoek  van  de  
bewoners  gesurveilleerd  op  de  Floris  de  Vijfdelaan  ten  tijde  van  het  
uitverhuizen.  Andere  uitgaven  hadden  betrekking  op  
schoonmaakacties  van  portieken  in  de  Indische  Buurt,  de  inzet  van  
Ipse  de  Bruggen  in  Babberspolder  en  Westwijk.  In  totaal  is  circa  
€  262.000  van  het  leefbaarheidsbudget  van  €  398.000  besteed.  
  
Van  het  totale  leefbaarheidsbudget  van  €  868.000  is  €  661.000  
uitgegeven,  naast  €  262.000  aan  leefbaarheidsactiviteiten,  
€  378.000  aan  groenonderhoud,  €  20.000  aan  stedelijke  
voorzieningen  en  €  1.000  aan  technische  knelpunten  beheer.  
  

  
  
Waterweg  Wonen  onderhoudt  grote  delen  openbaar  groen.  Dit  is  
overeengekomen  bij  de  verzelfstandiging  van  het  gemeentelijk  
woningbedrijf.  Op  zich  is  dit  een  bijzondere  oplossing  waarvan,  in  
overleg  met  de  gemeente,  gekeken  wordt  hoe  dit  kan  worden  
beëindigd.  Per  1  januari  2017  doet  de  gemeente  het  feitelijke  werk;;  
de  mogelijke  afkoop  die  wij  verschuldigd  zijn  bij  de  overdracht  van    
het  beheer  moet  nog  bepaald  worden.  De  nieuwe  Woningwet  legt  
het  onderhoud  van  openbaar  groen  neer  bij  de  gemeente.  
  
Thuis  in  uw  wijk:  van  zelfontwikkelde  niche  naar  reguliere  
werkwijze    
De  wortels  van  Thuis  in  uw  wijk  liggen  in  een  zelf  ontwikkelde  
innovatieve  intake  van  woningzoekenden  in  kwetsbare  complexen  in  
de  Westwijk.  Die  intake  heeft  tot  doel  huishoudens  een  warme  
woonstart  te  bieden.  Nadat  deze  intake  al  eerder  werd  
doorontwikkeld  en  opgeschaald  naar  een  groter  aantal  kwetsbare  
complexen  is  het  in  februari  2016  bij  nieuwe  verhuringen  de  
reguliere  werkwijze  van  Waterweg  Wonen  geworden  
(‘persoonsgerichte  aanpak’).  In  2016  zijn  bij  776  nieuwe  verhuringen  

52  Pluscontracten  afgesloten.  Met  Minters  zijn  gesprekken  gevoerd  
over  het  aanbieden  van  ondersteuning  aan  nieuwe  huurders  met  
een  Pluscontract.  Wij  geven  de  gegevens  van  de  huurders  met  een  
Pluscontract  door  aan  Minters  en  de  sociale  wijkteams  maken  een  
afspraak  met  deze  huurders  voor  extra  ondersteuning.  Vanaf  medio  
mei  zijn  27  nieuwe  huurders  aangemeld  bij  de  sociale  wijkteams.  Al  
deze  huishoudens  zijn  bezocht  door  de  sociale  wijkteams.  
  
Waterweg  Wonen  heeft  een  signalerende  functie  en  zorgt  ervoor  dat  
zij  goede  lijnen  heeft  met  de  sociale  wijkteams,  het  Lokaal  
Zorgnetwerk  en  de  politie.  
We  gaan  onze  wijkmeesters  en  complexbeheerders  trainen  in  het  
herkennen  van  gedrag  dat  bij  specifieke  problematieken  past.  
  
De  wijkmeesters  Sociale  Aanpak  hebben  deelgenomen  aan  de  
training  ‘Inzicht  in  radicalisering  en  polarisatie  voor  sleutelfiguren’.  
Deze  training  helpt  hen  om  o.a.  kwetsbare  groepen  en  risicofactoren  
op  het  gebied  van  radicalisering  te  onderscheiden  en  hier  handelend  
mee  om  te  gaan.  Ook  is  informatie  gegeven  over  de  do’s  en  don’ts  
bij  het  bespreekbaar  maken  van  gevoelige  onderwerpen.  In  2017  
vindt  een  vervolg  op  deze  training  plaats.  
  

C)  Herstructurering  van  vastgoed  
  
Gezamenlijk  met  de  gemeente,  Woningstichting  Samenwerking  en  
de  Huurdersraden  blijven  we  werken  aan  het  Actieplan  Wonen  en  
prestatieafspraken.    
Gemeente,  beide  Vlaardingse  woningcorporaties  en  beide  
Huurdersraden  hebben  gezamenlijk  afspraken  gemaakt  over:  
   het  op  basis  van  de  gemeentelijke  woonvisie  uitbrengen  van  een  
jaarlijks  ‘bod’  van  de  corporaties  aan  de  gemeente  over  de  
voorgenomen  activiteiten;;  

   de  jaarlijkse  actualisatie  van  prestatieafspraken.  
  
Conform  de  afspraken  heeft  Waterweg  Wonen  eind  mei  een,  met  de  
Huurdersraad  afgestemd,  meerjarig  bod  gedaan  op  de  
gemeentelijke  woonvisie.  In  juni  heeft  hierover  gezamenlijk  overleg  
met  de  gemeente  en  de  Huurdersraad  plaatsgevonden.  
Begin  september  is  het  tripartiet1  overleg  gestart,  inclusief  
Woningstichting  Samenwerking  en  hun  Huurdersraad.  Besproken  
zijn:  1)  de  resultaten  van  het  WoON2015-onderzoek  op  basis  van  
het  onderzoeksrapport  van  bureau  ABF  2)  de  biedingen  van  beide  
corporaties  en  3)  een  daaruit  voortvloeiende  inventarisatie  van  de  te  
actualiseren  woonvisie  en  daarmee  samenhangende  
prestatieafspraken.  Uitkomst  op  hoofdlijnen  is  dat  de  nagestreefde  
daling  van  de  sociale  voorraad  in  Vlaardingen  tot  12.000  sociale  
huurwoningen  geen  bijstelling  behoeft.  
  
Op  6  december  hebben  de  vijf  partijen  de  prestatieafspraken  2017-
2021  ondertekend.  De  gemeente  Vlaardingen  heeft  de  
voorgenomen  actualisatie  van  de  woonvisie  eind  2016  ter  
raadpleging  ingebracht  en  hier  op  de  Dag  van  de  Vlaardingse  
Woningmarkt  uitgebreid  aandacht  aan  besteed  en  meningen  
opgehaald.  Naar  verwachting  wordt  begin  2017  de  geactualiseerde  
gemeentelijke  woonvisie  vastgesteld.  
  
     

                                                                                                                                        
1 Overleg tussen gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Samenwerking en 
de huurdersverenigingen van Waterweg Wonen en Samenwerking. Deze vorm van 
overleg is vastgelegd in de Woningwet. 

Holy 
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De  belangrijkste  prestatieafspraken  2017-2021  
(prijspeil  2016)  
  
Welke  afspraken  zijn  onveranderd?  
   In  Vlaardingen  streven  we  naar  12.000  sociale  
huurwoningen  in  2030;;  

   Waterweg  Wonen  zorgt  voor  ten  minste  8.400  sociale  
huurwoningen  in  2030;;  

   Waterweg  Wonen  streeft  ernaar  dat  in  2030  80%  van  de  
woningen  een  A-,  B-  of  C-label  heeft;;  

   In  Holy-Zuidoost  en  Westwijk  gaat  de  herstructurering    
door,  met  als  doel  gevarieerde  en  aantrekkelijke    
woonwijken.  

  
Wat  is  nieuw?  
   Waterweg  Wonen  zorgt  dat  ten  minste  5.640  woningen  met  
een  huurprijs  tot  €  628  beschikbaar  blijven;;  

   Jongeren  tot  23  jaar  krijgen  voorrang  bij  een  deel  van  de  
sociale  huurwoningen  die  blijvend  een  huurprijs  tot  €  410  
hebben;;  

   De  gemeente  bekijkt  of  regionale  urgentieregels  voor  te  
hoge  woonlasten  kunnen  aansluiten  bij  de  landelijke  regels  
voor  passend  toewijzen;;  

   Portiekwoningen  in  de  Indische  Buurt  worden  niet  gesloopt,  
maar  gerenoveerd;;  

   In  de  Samuel  Esmeijerstraat  gaat  Waterweg  Wonen  
zogenaamde  Nul-op-de-meterwoningen  (NOM)  bouwen;;  

   In  twee  wooncomplexen  (650  woningen)  gaat  Waterweg  
Wonen  biomassa  in  plaats  van  fossiele  brandstof  
gebruiken.  

  
  
  
Aan  leefbaarheid  geeft  Waterweg  Wonen  meer  uit  dan  het  door  het  
Rijk  genoemde  maximum  bedrag  van  €  126,25  per  sociale  
huurwoning.  Dit  komt  met  name  door  het  verrichten  van  
groenonderhoud  van  het  buitengebied  rondom  haar  complexen.  Dit  
is  overeengekomen  bij  de  verzelfstandiging  van  het  gemeentelijk  
woningbedrijf.  Zonder  dit  onderhoud  blijven  we  binnen  de  rijksnorm.  
Hierover  vindt  afzonderlijk  overleg  plaats  tussen  de  gemeente  en  
Waterweg  Wonen.  Dit  overleg  is  nog  niet  afgerond.  Mocht  naar  
aanleiding  van  dit  overleg  een  wijziging  optreden  in  het  bedrag,  dan  
zal  desgewenst  daarover  een  aanvullende  prestatieafspraak  worden  
gemaakt.  
  
Hieronder  wordt  een  korte  beschrijving  gegeven  over  de  voortgang  
van  de  huidige  prestatieafspraken.  
  
  

  
Prestatieafspraken  2015-2020,  terugblik  2015-2016:  
  
Ontwikkeling  van  de  woningvoorraad  
De  ontwikkeling  naar  een  kleinere  sociale  voorraad  als  gevolg  
van  sloop/nieuwbouw  en  verkoopbeleid  gaat  in  hoofdlijnen  
volgens  de  afspraken.  De  herstructurering  loopt  in  de  drie  vroeg  
naoorlogse  herstructureringswijken  Babberspolder-Oost,  Holy-
Zuidoost  en  Westwijk:  de  afgesproken  projecten  zijn  in  aanbouw,  
maar  nog  niet  allemaal  opgeleverd.  Projecten  in  het  centrum  van  

  
  
  
  
    

  
de  stad  (Leski,  Hoogvliet)  boekten  daarentegen  weinig  
voortgang.  De  pilot  Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap  
(CPO)  is  uitgevoerd  en  geëvalueerd,  de  tweede  fase  wordt  
woningen  (NOM).  Conform  afspraak  heeft  Waterweg  Wonen  
werk  gemaakt  van  gerichte  doorstromingsbevordering  (o.a.  via  
doorstroomcoaches  en  een  doorstroomarrangement  Van  
Hogendorpkwartier)  en  is  het  sloop-  en  renovatiereglement  
vastgesteld.  
  
Betaalbaarheid  en  beschikbaarheid  
Met  het  lokale  kennisatelier  Betaalbaarheid,  een  actieve  bijdrage  
aan  werkgroepen  van  Platform31  op  dit  thema  (Overstag  met  de  
Huurtoeslag  en  Corporaties  op  eigen  kracht)  en  een  rol  in  het  
landelijke  IBO-onderzoek  Toekomst  Huurtoeslag  (min.  Fin./Bzk.)  
namen  we  actief  deel  in  de  discussie  op  lokaal  en  landelijk  
niveau.  In  2016  is  het  SVB  en  het  huurprijsbeleid  met  oog  voor  
betaalbaarheid  en  passend  toewijzen  geactualiseerd.  Doordat  we  
de  huren  van  vrijkomende  sociale  huurwoningen  vanaf  
1  januari  2017  niet  meer  optrekken,  vergroten  we  de  
beschikbaarheid  voor  Huurtoeslaggerechtigden.  
  
Huisvesting  specifieke  doelgroepen  
Wat  betreft  de  specifieke  doelgroepen  zijn  de  activiteiten  
opgepakt  met  bijzondere  aandacht  voor  de  extra  instroom  van  
vergunninghouders.  Weerbarstige  punten  blijven  nieuwe  
projecten  voor  jongeren  in  het  centrum  (gebrek  aan  beschikbare  
en  geschikte  locaties/  panden)  en  de  uitstroom  uit  De  Elementen  
(ook  nog  aanpassing  urgentieregels  nodig).  
  
Kwaliteit  en  duurzaamheid  van  de  woningvoorraad  en  de  
woonomgeving  
De  afgesproken  ruim  900  renovaties  en  ‘verketelingen’  zijn  afgerond  
of  in  uitvoering  met  uitzondering  van  de  13  woningen  Emaus  
(subsidievraagstuk)  en  26  woningen  Van  Riebeeckstraat  (wordt  
opgepakt  na  verhuizing  Philadelphia  naar  in  aanbouw  zijnde  gebouw  
Dr.  Wiardi  Beckmansingel).  De  benodigde  groei  van  het  aantal  
levensloopvriendelijke  woningen  krijgt  beleidsmatig  aandacht  mede  
n.a.v.  een  verdere  verdieping  van  de  resultaten  van  het  WoON2015-
onderzoek.  Dit  pakken  we  met  de  gemeente  op  in  het  kader  van  het  
up  to  date  houden  van  het  Actieplan  Wonen.  
De  verduurzaming  en  CO2-reductie  is  opgepakt  conform  de  
afspraken.  Op  dit  punt  is  inmiddels  een  tandje  bijgezet  in  de  
nieuwe  afspraken  (NOM,  zo  dicht  mogelijk  bij  energieneutraal  
renoveren  en  duurzame  bronnen  zoals  biomassa).  Waterweg  
Wonen  heeft  in  2016  een  energievisie  gemaakt,  met  de  
gemeente  is  afgesproken  dat  zij  dit  in  2017  doet.  
  
Leefbaarheid,  participatie  en  maatschappelijk  vastgoed  
Op  het  gebied  van  Leefbaarheid  blijven  de  door  bewoners  
geïnitieerde  activiteiten  achter  bij  het  budget  dat  Waterweg  
Wonen  ervoor  beschikbaar  heeft  gesteld.  Thuis  in  uw  Wijk  is  van  
een  aanpak  gericht  op  kwetsbare  complexen  inmiddels  
standaard  geworden  bij  alle  nieuwe  verhuringen  van  Waterweg  
Wonen.  Een  opvallende  nieuwe  DOE-activiteit  van  bewoners  is  
Nieuwe  Buren,  waar  ook  bij  Platform31  en  min.  Bzk.  aandacht  
voor  was.  In  2016  is  een  bredere  sociale  aanpak  Westwijk  tot  
stand  gekomen,  (o.a.  Achter  de  Voordeur),  waar  de  toepassing  
van  de  Wet  Bijzondere  Maatregelen  Grootstedelijke  Problematiek  
deel  vanuit  maakt.  
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De  herstructurering  zetten  we  op  basis  van  het  Actieplan  Wonen  
voort.  
De  hoofdlijnen  van  het  gezamenlijke  Actieplan  Wonen  (APW)  
vormen  het  fundament  voor  ons  Strategisch  Voorraadbeleid.  
Daarvoor  is  breed  politiek  draagvlak.  Bovendien  is  onze  vastgoed-
strategie  ingebed  in  de  (sub)regionale  afspraken.  In  2016  gaan  we:  
   verdere  stappen  zetten  in  de  vermindering  van  het  aantal  
gedateerde  sociale  huurwoningen;;    

   de  grootschalige  complexgewijze  onderhouds-  en  
renovatieprojecten  afronden;;  we  gaan  naar  vraaggestuurd  
onderhoud  en  zetten  in  op  verdere  verduurzaming;;  

   de  herstructurering  van  Babberspolder-Oost  voltooien;;  
   de  nieuwbouwfase  starten  in  de  herstructurering  Holy-Zuidoost;;  
   de  volgende  fase  in  de  noodzakelijke  vernieuwing  van  de  
Westwijk  opstarten  met  prioriteit  voor  het  Centrumgebied  en  het  
gebied  rond  Valkenhof  en  de  Floris  de  Vijfdelaan.  

  (Zie  verder  hieronder  uitgesplitst  per  wijk)  
  
Samen  met  de  gemeente  en  Woningstichting  Samenwerking  is  een  
social  mediabeleid  ontwikkeld  om  de  Vlaardingers  zo  nog  beter,  
sneller  en  op  aantrekkelijker  wijze  te  informeren  over  de  
ontwikkelingen  van  hun  stad.  Ook  via  andere  communicatiemiddelen  
is  aandacht  besteed  aan  het  APW,  bijvoorbeeld  in  Watermerk  en  
een  special  in  Groot-Vlaardingen.  
  
Babberspolder-Oost  
De  herstructurering  Babberspolder-Oost  met  grootschalige  sloop  en  
nieuwbouw  nadert  zijn  voltooiing.  Voornamelijk  kleine  slecht  
geïsoleerde  portiekwoningen  zonder  lift  en  vaak  ook  zonder  centrale  
verwarming  maakten  plaats  voor  duurzame,  comfortabele  
eengezinswoningen  en  appartementen.  
  
De  basis  van  het  succes  van  de  Babberspolder  is  in  de  afgelopen  
jaren  gelegd  met  de  realisatie  van  Vlaardings  Geluk  I  en  II  en  het  
winkelcentrum  Van  Hogendorpkwartier.  In  2016  is  de  eerste  paal  
geslagen  van  Vlaardings  Geluk  III.  Aan  de  Van  Hogendorplaan  zijn  
een  woontoren  en  het  nieuwe  bedrijfspand  van  Waterweg  Wonen  
opgeleverd.  Daarnaast  zijn  drie  scholen  en  gymzaal  gerealiseerd.  
In  2017  zal  de  openbare  ruimte  van  Babberspolder-Oost  verder  
worden  ingericht.  
  
  

  
  
Vlaardings  Geluk  II  (deelplan  7&8)  
Alle  55  koopeengezinswoningen  waren  in  2015  al  verkocht.  De  
laatste  17  woningen  zijn  in  2016  opgeleverd.  
  
Vlaardings  Geluk  III  (deelplan  6)  
Na  wijzigingen  van  het  oorspronkelijke  programma  uit  2008  bestaat  
dit  deelplan  uit  een  mix  van  koop-  (68)  en  huurwoningen  (7):  
16  appartementen,10  waterwoningen  (eengezinswoningen  aan  het  
water),  29  Parkwoningen  (eengezinswoningen  aan  het  park),  
13  eengezinswoningen  ‘in  de  wolken’  (met  overal  mooi  uitzicht)  en  
7  sociale  huureengezinswoningen.  In  december  is  de  bouw  gestart  
van  het  eerste  deel  (koop):  10  eengezinswoningen  en  
16  appartementen.  Vlaardings  Geluk  III  is  in  rap  tempo  verkocht.  
  
Tweede  woontoren  en  bedrijfshuisvesting  Waterweg  Wonen  
(deelplan  10)  
De  tweede  woontoren  met  50  appartementen  en  het  nieuwe  
bedrijfspand  van  Waterweg  Wonen  zijn  opgeleverd.  De  toren  was  
bestemd  om  de  doorstroming  te  bevorderen  vanuit  (sociale  huur)    

Projecten Babberspolder-Oost  nieuwbouw   

 begroot in uitvoering opgeleverd gesloopt renovatie 

Vlaardings Geluk II, deelplan 7 & 8, 55 koopeengezinswoningen: 
Laatste woningen opgeleverd in 2015 (20) en 2016 37  17   

Vlaardings Geluk III, deelplan 6, 7 huureengezinswoningen,  
52 koopeengezinswoningen, 16 koopappartementen: 
Start eerste 10 koopeengezinswoningen en 16 koopappartementen 26 26    

Babberspolder deelplan 10a ‘toren 2’, 50 huurappartementen en 
bedrijfspand Waterweg Wonen 51  51   

Totaal 114 26 68 0 0 
  

Van Hogendorpkwartier, Babberspolder 

Aanbouw kantoorpand en woningen Van Hogendorplaan, Babberspolder 
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eengezinswoningen.  31  huishoudens  kozen  ervoor  om  hun  
eengezinswoning  in  te  ruilen  voor  een  comfortabel  appartement    
met  lift.  
Het  nieuw  betrokken  bedrijfspand  van  Waterweg  Wonen  heeft  het  
duurzaamheidslabel  Very  Good  op  basis  van  de  BREEAM  methode.  
  
Van  der  Palmstraat  
In  2016  is  het  complex  Van  der  Palmstraat  van  Woningstichting  
Samenwerking  door  ruiling  verkregen.  Het  complex  is  ook  
bouwkundig  onderzocht  om  tot  een  strategiebesluit  en  uitvoering  
in  2017  te  komen.  
  
Holy-Zuidoost  
In  de  herstructurering  van  Holy-Zuidoost  is  de  nieuwbouwfase  
gestart  met  de  oplevering  van  de  eerste  eengezinswoningen  in  de  
Nieuwe  Vogelbuurt.  Daarmee  is  de  basis  gelegd  voor  de  realisatie  
van  nog  eens  350  eengezinswoningen  de  komende  jaren.  Ook  de  
vernieuwing  van  de  Kindervallei  is  gestart  met  de  realisatie  van  
nieuwe  speelvoorzieningen.  De  komende  jaren  wordt  de  Kindervallei  
in  fasen  aangepakt.  
  
Nieuwe  Vogelbuurt,  Broedvogel  (deelplannen  1  en  2)  
De  72  eengezinswoningen  van  het  eerste  en  tweede  deelplan  zijn  in  
de  eerste  helft  van  het  jaar  opgeleverd.  In  deelplan  1  (19  huur-  en  
19  koopwoningen)  is  ook  de  woonvoorziening  voor  stichting  De  Spil  
gevestigd.  Deze  bestaat  uit  twee  aangepaste  en  samengevoegde  

eengezinswoningen  voor  negen  cliënten  met  een  verstandelijke  
beperking.  Alle  koopwoningen  zijn  verkocht.  
  
Nieuwe  Vogelbuurt,  Broedvogel  (deelplan  3  e.v.)  
De  start  van  de  bouw  van  32  koopeengezinswoningen  (deelplan  3)  
was  voorzien  voor  december  2016  en  is  verschoven  naar  
begin  2017.  Er  zijn  nog  enkele  woningen  te  koop.  
De  deelplannen  4  en  5  volgen  zo  spoedig  mogelijk,  afhankelijk  van  
de  verkoopsnelheid.  
  
Sloop  en  uitverhuizen  
De  laatste  102  woningen  van  de  Toekomst  Noord  
(deelplannen  4  en  5)  zijn  gesloopt.    
Eind  2016  is  gestart  met  de  sloop  van  36  woningen  aan  de  
Torenvalklaan  e.o.(deelplan  6).  Deze  woningen  zijn  de  afgelopen  
jaren  bewoond  geweest  door  arbeidsmigranten.  
De  uitverhuizing  van  het  gebied  De  Laat  (fase  4)  is  gefaseerd  op  
gang  gekomen.  In  totaal  worden  96  eengezinswoningen  
leeggemaakt.  De  uitverhuizing  verloopt  voorspoedig:  ondanks  de  
schaarste  van  eengezinswoningenvonden  vinden  bijna  alle  
huishoudens  met  een  urgentie  binnen  één  jaar  een  nieuwe  woning.  
15  bewoners  hebben  een  nieuw  thuis  in  de  nieuwbouw  van  de  
Putterstraat  (deelplan  1).  
  
Renovaties  
De  kwaliteitsverbeteringen  en  het  onderhoud  vinden  in  de  toekomst  
meer  vraaggestuurd  op  woningniveau  plaats.  In  2016  en  2017  
voeren  we  vooral  in  de  Holy/Hoofdstedenbuurt  de  laatste  
complexgewijze  renovaties  uit  om  woningen  op  kwaliteitsniveau  te  
brengen.  
  
Het  project  Zwaluwenlaan  Even  is  afgerond.  De  werkzaamheden  
in  2015  bestonden  uit  de  aanpak  van  scheurvorming  en  vervanging  
van  de  collectieve  cv-installatie  door  individuele  cv-ketels  per  
woning.  Dit  jaar  zijn  onder  meer  de  galerijen  opgehoogd  en  een  
kopgevel  is  afgewerkt  met  zonnepanelen.  Met  de  verhoging  van  de  
STEP  subsidie  per  1  juli  2016  is  in  het  najaar  het  volledige  complex  
voorzien  van  HR++  glas  en  is  energielabel  A  verkregen.  
Ook  aan  de  Madrid-,  Luxemburg-  en  Londenweg  worden  de  
collectieve  cv-ketels  vervangen  door  individuele  cv-ketels.  
Bovendien  brengen  we  HR++  glas  aan.  De  Madrid-  en  
Luxemburgweg  zijn  inmiddels  gereed,  de  Londenweg  is  in  
voorbereiding  om  te  kunnen  starten  vanaf  maart  2017.  

  
Projecten Holy-Zuidoost  nieuwbouw   

 begroot in uitvoering opgeleverd gesloopt renovatie 

De Nieuwe Vogelbuurt fase 1, Broedvogel deelplan 1 (2015) 19 huur- en 
19 koopeengezinswoningen en deelplan 2 (2016)  
34 koopeengezinswoningen: beide deelplannen opgeleverd 34  72   

De Nieuwe Vogelbuurt fase 1, Broedvogel deelplan 3,  
32 koopeengezinswoningen, start bouw verschoven naar 2017 32     

Sloop 144 woningen Toekomst Noord (42 gesloopt in 2015)    102  

Zwaluwenlaan even fase 2 (begroot in 2015), opgeleverd     168 

Madridweg, opgeleverd 150    150 

Luxemburgweg, opgeleverd 150    150 

Extra stopplaatsen liften Bern-, Brussel-, en Madridweg opgeleverd (2016)     

Londenweg, in voorbereiding      

Totaal 366 0 72 102 468 
  
  

Projecten  nieuwbouw   

       

Sleuteloverdracht De Nieuwe Vogelbuurt 
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Aan  de  Madridweg  vroeg  het  relatief  veel  inzet  om  de  
benodigde  70%  instemming  met  de  plannen  te  verkrijgen.  Meerdere  
huisbezoeken  zijn  afgelegd  om  de  bewoners  te  informeren  over  de  
voorgenomen  werkzaamheden  en  het  belang  ervan.  De  gang  naar  
de  rechter  was  nodig  voordat  de  renovatie  van  start  kon  gaan.  Na  
afronding  van  de  werkzaamheden  hebben  vijf  huurders  nog  een  
geschil  aanhangig  gemaakt  bij  de  Huurcommissie.  Waterweg  
Wonen  is  in  alle  procedures  in  het  gelijk  gesteld,  ook  vanwege  het  
grote  belang  van  duurzame  woningen.  
De  Luxemburgweg  is  aanbesteed  conform  Economisch  Meest  
Voordelige  Inschrijving  (EMVI)  met  het  plan  van  aanpak  deels  als  
selectiecriterium.  Deze  wijze  van  aanbesteden  heeft  een  
interessante  ervaring  opgeleverd,  maar  de  selectie  bleek  vooral  een  
theoretisch  verschil  tussen  aannemers  te  geven.  
Voor  de  Londenweg  hebben  we  een  plan  van  aanpak  gevraagd  van  
de  aannemers  ERA  Contour  (renovatie  Madridweg)  en  Hemubo  
(renovatie  Luxemburgweg).  Deze  beide  aannemers  werken  
regelmatig  samen  als  HEMERA.  De  ervaring  van  de  eerste  twee  
flats  wordt  hiermee  gebundeld  tot  een  efficiënter  en  
klantvriendelijker  project.  
  
Extra  stopplaatsen  liften  
In  een  aantal  complexen  voldoet  de  lift  niet  aan  de  actuele  
gebruikersbehoeften  of  gebouwbestemming  en  stopt  de  lift  alleen  op  
de  even  of  oneven  verdiepingen.  Op  het  natuurlijk  
onderhoudsmoment  worden  liften  gerenoveerd  zodat  deze  op  iedere  
verdieping  stoppen.  Deze  ingreep  is  dit  jaar  in  de  Madrid-,  Bern-  en  
Brusselweg  uitgevoerd.  
  
Westwijk  
De  noodzakelijke  herstructurering  van  de  Westwijk  krijgt  inmiddels  
vorm.  Prioriteit  hebben  het  Centrumgebied  en  het  gebied  rond  de  
Valkenhof/  Floris  de  Vijfdelaan.  
  
Waterweg  Wonen  heeft  in  2016  een  samenwerkingsovereenkomst  
met  de  gemeente  voor  het  Centrumgebied  afgesloten.  Gezamenlijk  
is  een  visie  opgesteld  en  de  aanbesteding  gestart  voor  
50  appartementen  en  een  sporthal.  Synchroon  zal  als  
gebiedsontwikkelaar  circa  70  appartementen  realiseren.  
In  het  gebied  Valkenhof  slopen  wij  onze  panden  en  de  gemeente  
haar  twee  sporthallen.  Zo  ontstaat  er  een  nieuw  gebied  voor  
woningbouw,  een  mix  van  appartementen  en  eengezinswoningen.  
De  eerste  stap  zet  Waterweg  Wonen  met  de  uitverhuizing  van  het  
complex  Valkenhof  Laag.  Vanwege  de  hoge  gemiddelde  leeftijd  is  
speciale  aandacht  en  zorg  voor  de  bewoners.  In  het  tweede  
kwartaal  van  2018  slopen  wij  zowel  Valkenhof  Laag  als  Valkenhof  
Hoog.  Dit  laatste  complex  is  de  afgelopen  jaren  volledig  bewoond  
door  arbeidsmigranten.  
In  samenhang  met  het  gebied  Valkenhof  wordt  de  Floris  de  
Vijfdelaan  ontwikkeld.    

Dit  jaar  start  de  uitverhuizing  van  de  woningen  en  winkels  van  de  
Floris  de  Vijfdelaan.  Vooralsnog  zijn  hier  50  sociale  
huureengezinswoningen  gepland.  Als  onderdeel  van  het  
coalitieakkoord  zijn  binnen  de  gemeente  afspraken  gemaakt  over  
het  slooptraject.  Voortaan  telt  de  mening  van  bewoners  bij  de  
beslissing  over  de  aanvraag  tot  intentie  tot  sloop  ook  in  het  geval  er  
geen  bewonerscommissie  is.  Waterweg  Wonen  raadpleegt  vooraf  
de  bewoners  over  de  toekomstige  sloopplannen.  Daarom  hebben  
medewerkers  huisbezoeken  afgelegd  en  meningen  en  wensen  
geïnventariseerd  over  de  sloop.  Op  een  bewonersavond  voor  de  
Floris  de  Vijfdelaan  waren  11  van  de  60  huishoudens  aanwezig.  
Inmiddels  is  de  vergunning  aangevraagd  en  verleend.  De  bewoners  
zijn  met  ingang  van  1  juli  2016  stedelijk  vernieuwingsurgent.  
  
Samuel  Esmeijerstraat,  fase  I,  Collectief  Particulier  
Opdrachtgeverschap  
Het  project  Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap  (CPO)  aan  de  
Samuel  Esmeijerstraat  is  dit  jaar  opgeleverd.  Bewoners  hebben  met  
professionele  begeleiding  zelf  hun  woning  ontwikkeld.  De  evaluatie  
van  dit  project  leerde  dat  er  andere  verwachtingen  waren  ten  
aanzien  van  de  doelstelling  van  het  project.  Desondanks  hebben  
bewoners  een  prachtig  project  gerealiseerd,  waar  ze  met  veel  
plezier  wonen.  Alle  19  woningen  zijn  verkocht.  
  
Samuel  Esmeijerstraat,  fase  II  
Ook  door  de  gewijzigde  regelgeving  voor  corporaties  zijn  andere  
inzichten  ontstaan  voor  de  tweede  kavel  aan  de  Samuel  
Esmeijerstraat.  Wij  hebben  het  voornemen  op  deze  kavel  20  zeer  
duurzame  sociale  eengezinswoningen  te  realiseren.  Na  een  
uitgebreide  marktconsultatie  is  in  december  2016  een  aannemer  
geselecteerd.  De  verwachting  is  dat  in  2017  de  paal  de  grond  in  gaat  
voor  de  eerste  zogenoemde  Nul-op-de-meterwoningen  in  Vlaardingen.  
  
Wiardi  Beckmansingel,  Villa  Delphia  
Om  te  voorzien  in  voldoende  passende  woningen  voor  de  wonen  en  
zorg  doelgroep  realiseren  wij  een  woongebouw.  In  de  Westwijk  is  
het  project  Villa  Delphia  gestart.  Aan  de  Wiardi  Beckmansingel  
worden  48  appartementen  gerealiseerd  met  een  aantal  
gemeenschappelijke  ruimten.  36  appartementen  zijn  bestemd  voor  
cliënten  van  zorginstelling  Philadelphia.  Het  betreft  jongeren  met  
een  licht  verstandelijke  handicap  of  lichamelijke  beperking,  die  
zelfstandig  wonen.  De  overige  appartementen  liggen  op  de  
bovenste  etages  en  worden  verhuurd  in  het  sociale  segment.  
Het  project  is  in  uitvoering  en  wordt  naar  verwachting  eind  2017  
opgeleverd.  
  
     

  
  

Projecten Westwijk  nieuwbouw   

 begroot in uitvoering opgeleverd gesloopt renovatie 

Wiardi Beckmansingel Philadelphia ‘Villa Delphia’ 48 appartementen,  
4 woonkamers en 1 kantoorruimte 53 53   

 

Collectief particulier opdrachtgeverschap fase 1 Samuel Esmeijerstraat,  
19 koopeengezinswoningen (2017) 19  19  

 

Sporthallocatie, 50 huurappartementen      

Floris de Vijfdelaan, 50 huureengezinswoningen      

Totaal 72 53 19 0 0 
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Centrum  
Integraal  plan  Vettenoordse  polder  (VOP)  
De  gemeente  Vlaardingen  heeft  in  juni  twee  brainstormsessies  
georganiseerd  voor  wijkbewoners  en  organisaties,  die  werkzaam  
zijn  in  de  VOP.  Hierbij  zijn  allerlei  ideeën  opgehaald.  Er  wordt  
gewerkt  aan  een  kansenkaart  voor  de  wijk.  
  
Leski  pand  
In  2016  is  het  Leski  pand  door  een  nieuwe  ontwikkelaar  verworven.  
Helaas  was  de  gevel  van  het  pand  zeer  kwetsbaar  en  is  besloten  
het  pand  te  slopen.  De  ontwikkelaar  koerst  op  start  bouw  voor  de  
bouwvak  2017.  Waterweg  Wonen  is  nog  altijd  voornemens  om  
11  woningen  af  te  nemen.  
  
Pieter  Karel  Drossaartstraat  221-239  (PKD)  
In  maart  is  de  samenwerkingsovereenkomst  getekend  voor  de  
nieuwbouw  van  10  eengezinswoningen  in  de  Pieter  Karel  
Drossaartstraat.  Waterweg  Wonen  sloopt  haar  panden  (nr.  221-239)  
en  draagt  de  grond  over  aan  de  eigenaar  van  het  aanpalende  
perceel  (nr.  241-243).  Deze  zal  vervolgens  op  de  samengevoegde  
percelen  10  koopwoningen  realiseren.  De  architect  werkt  de  plannen  
uit.  De  verwachting  is  dat  in  het  voorjaar  van  2017  de  
inspraakprocedure  voor  de  omgevingsvergunning  start.  
Voorbereidingen  voor  de  sloop  van  de  oude  woningen  van  
Waterweg  Wonen  zijn  gestart.  
  
Van  Riebeeckstraat  
Wanneer  Stichting  Philadelphia  verhuist  naar  de  nieuwbouw  in  de  
Westwijk  zal  de  huidige  huisvesting  aan  de  Van  Riebeeckstraat  
geschikt  worden  gemaakt  voor  reguliere  verhuur.  Dit  zal  eind  2017,  
begin  2018  zijn.  
  
De  Bolder  Laag  
De  Bolder  Laag  is  het  laatste  van  14  seniorencomplexen  dat  een  
zogenaamde  ‘sterren  aanpak’  onderging,  dus  geschikt  gemaakt  
wordt  voor  senioren  en  mensen  met  een  beperking.  Het  budget  voor  
het  vernieuwen  van  keukens,  badkamers  en  toiletten  is  niet  gebruikt  
in  verband  met  het  vraaggestuurd  uitvoeren  van  deze  activiteiten.  
Dit  complex  is  in  de  methodiek  Resultaatgericht  Samenwerken  met    

De  Goede  Vastgoedonderhoud  uitgevoerd.  Op  aanraden  van  De  
Goede  zijn  de  hekwerken  vervangen,  waardoor  het  complex  een  
veel  betere  uitstraling  kreeg.  Met  de  aanpassing  van  dit  laatste  
complex  zijn  3.500  woningen  rollatordoorgankelijk  en  
rolstoeltoegankelijk  gemaakt.  
  
Hoogvliet-locatie  
In  samenwerking  met  de  supermarkt  Hoogvliet  bv  is  de  ontwikkeling  
opgestart  voor  de  realisatie  van  een  nieuwe  supermarkt  met  
39  sociale  huurappartementen.  Naar  verwachting  zullen  we  in  2017  
komen  tot  afspraken  met  Hoogvliet  en  gemeente.  In  2018  is  de  
bouw  voorzien.  
  
Hoogstad  boerderij  
Waterweg  Wonen  is  benaderd  door  een  ouderinitiatief  om  voor  een  
groep  kinderen/volwassenen  met  meervoudige  verstandelijke  en  
lichamelijke  beperkingen  in  boerderij  Hoogstad  een  
woonvoorziening  te  realiseren.  Wij  verkennen  of  dit  initiatief  
haalbaar  is.  Naar  verwachting  stelt  de  gemeente  Vlaardingen  in  
februari  2017  de  criteria  vast,  waaronder  zij  het  landgoed  op  de  
markt  wil  brengen.  
  
Rivierzone  
Voor  het  aangekochte  complex  Maasboulevard  is  in  2016  de  
investeringsstrategie  afgewogen.  Gekozen  is  voor  een  aanpak  van  
energetische  verbetering  en  individuele  cv-ketels  met  als  resultaat  
energielabel  A.  In  2017  wordt  dit  plan  ter  goedkeuring  aan  de  
bewoners  aangeboden  en  vindt  de  uitvoering  plaats.    
  
Intentieovereenkomst  Vijfsluizen  
Het  programma  voor  de  gronden  van  Vijfsluizen  zal  gewijzigd  
worden  naar  woningbouw  in  een  campusachtige  setting.  Waterweg  
Wonen  heeft  met  de  ontwikkelaar  een  intentieovereenkomst  
getekend  voor  de  realisatie  van  100  sociale  huurwoningen  in  dit  
gebied.  Het  woonmilieu  in  dit  gebied  is,  voor  Vlaardingen,  zeer  
specifiek  te  noemen  en  ligt  aan  de  vervoersassen  en  -knooppunten  
van  de  regio.  Wij  vinden  het  passen  om  op  deze  nieuwe  Vlaardingse  
woonlocatie  ook  een  aandeel  sociale  huurwoningen  te  
programmeren.  
  

Projecten Centrum  nieuwbouw   

 begroot in uitvoering opgeleverd gesloopt renovatie 

Leski-pand: aankoop 11 (voorheen 12) appartementen (2017)      

Sloop Pieter Karel Drossaartstraat (PKD), vertraagd 10     

Van Riebeeckstraat, renovatie uitgesteld naar 2017/2018 26     

Hoogvliet: aankoop 39 (voorheen 40) huurappartementen (2018)      

Hoogstad: woonvoorziening (wonen en zorg)      

De Bolder laag, opgeleverd 97    97 

Totaal 133 0 0 0 97 
  
  

Projecten Diversen  nieuwbouw   

 begroot in uitvoering opgeleverd gesloopt renovatie 

Bijdrage openbaar gebied Hoofdstedenbuurt opgeleverd (2016)     

Totaal 114 26 68 0 0 
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Openbaar  gebied  Hoofdstedenbuurt  
De  nieuwe  Woningwet  gaat  ervanuit  dat  het  onderhoud  van  het  
openbaar  gebied  wordt  verzorgd  door  de  gemeente.  De  
achterliggende  gedachte  is  dat  alle  inwoners  gelijk  bijdragen  aan  het  
onderhoud  van  het  openbaar  gebied.  Waterweg  Wonen  heeft  eerder  
een  afspraak  gemaakt  met  de  gemeente  over  de  inrichting  en  
ophoging  van  het  openbaar  gebied.  Door  ons  wordt  in  2015  en  2016  
totaal  €  1  mln.  bijgedragen.  
Het  uiteindelijke  omgevingsplan  is  in  samenspraak  met  de  
bewonersorganisatie  ontwikkeld.  Daarbij  is,  naast  de  hoognodige  
ophoging  van  het  terrein  en  de  rioleringen,  veel  aandacht  besteed  
aan  het  verbeteren  van  de  overzichtelijkheid  en  de  veiligheid  van  de  
woonomgeving  en  de  kwaliteit  van  de  speelvoorzieningen  en  
verblijfsgebieden.  
  
Verantwoording  stichtingskosten  nieuwbouw  
In  2016  zijn  18  eengezinswoningen  opgeleverd  in  de  Nieuwe  
Vogelbuurt  waarvan  één  (dubbele)  ten  behoeve  van  Stichting    
De  Spil.  De  stichtingskosten  per  woning  zijn  €  173.300  waarvan  
grond  €  39.300.  
Daarnaast  zijn  50  appartementen  naast  ons  bedrijfspand  
opgeleverd.  De  stichtingskosten  per  appartement  zijn  €  189.500,  
waarvan  grondkosten  €  3.900.  
  
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  2016  zijn  de  onrendabele  toppen  op  basis  van  marktwaarde  in  
verhuurde  staat  berekend.  
Er  zijn  besluiten  genomen  voor  de  renovatie  van  de  Londenweg  
(€  2,3  mln.),  De  Bolder  laag  (€  0,7  mln.)  en  Maasboulevard  
(€  1,0  mln.).  Daarnaast  worden  er  aanpassingen  gedaan  om  
woningen  veiliger  te  maken  in  geval  van  brand.  Deze  investering  
van  €  7,0  mln.  is  in  zijn  geheel  onrendabel.  
Het  besluit  tot  het  afnemen  in  de  Westwijk  van  50  woningen  boven  
de  sporthal  brengt  een  onrendabele  top  van  €  1,6  mln.  met  zich  
mee.  
  
Verliezen  nieuwbouw  
Het  verlies  op  de  grondexploitatie  Holy-Zuidoost  zal  naar  
verwachting  €  350.000  hoger  zijn  dan  vorig  jaar  ingeschat.  Dit    
wordt  veroorzaakt  door  een  lagere  inflatieverwachting  die  vooral    
van  invloed  is  op  de  opbrengsten  die  grotendeels  nog  niet    
gerealiseerd  zijn.    
Het  CPO-project  aan  de  Samuel  Esmeijerstraat  laat  een  negatief  
resultaat  zien  van  €  63.000  in  plaats  van  €  105.000.  
  
  

Vogelvlucht Vlaardings Geluk III 
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A)    Duurzaam  vastgoed  
  
Wij  investeren  extra  in  de  verduurzaming  van  ons  vastgoed.  Zo  
nodig  ook  onrendabel.  De  verdere  verduurzaming  van  de  voorraad  
verdient  blijvende  aandacht.  €  10  mln.  extra  wordt  hiervoor  
gereserveerd  voor  de  jaren  2016-2019.  
In  het  bedrijfsplan  2016-2019  heeft  Waterweg  Wonen  een  bedrag  
van  Є  10  mln.  opgenomen  om  de  verduurzaming  van  ons  bezit  extra  
aan  te  jagen.  Om  de  reservering  zo  zinvol  mogelijk  in  te  zetten,  is  dit  
jaar  in  samenwerking  met  een  extern  bureau  een  energievisie  
opgesteld.  
In  essentie  komt  de  energievisie  erop  neer  dat  wij  toewerken  naar  
een  energieneutraal  gebouwde  omgeving  in  2050,  waar  geen  plaats  
meer  is  voor  het  gebruik  van  aardgas  en  elektriciteit  die  opgewekt  is  
met  fossiele  brandstoffen.  De  energievisie  draagt  ook  bij  aan  de  
ambities  uit  het  Parijsakkoord  (december  2015)  om  de  
temperatuurstijging  van  de  aarde  te  beperken  tot  twee  graden,  bij  
voorkeur  1,5  graad.  Wij  constateren  bij  de  uitwerking  dat  we  
bestaande  doelstellingen  op  de  middellange  termijn  vermoedelijk  
kunnen  realiseren  zonder  dat  de  €  10  mln.  al  te  zeer  aangesproken  
wordt.  Enkele  duurzame  alternatieve  technieken  voor  cv-installaties  
kunnen  in  de  bestaande  bouw  toegepast  worden  zonder  dat  extra  
middelen  nodig  zijn,  terwijl  de  CO2  reductie  wel  zeer  behoorlijk  is.  
Bovendien  zien  we  dat  een  deel  van  onze  bestaande  voorraad  in  de  
voorbije  jaren  op  een  bepaald  niveau  is  gebracht,  waarbij  naar  de  
stand  van  de  huidige  techniek  het  zeer  bewerkelijk  is  om  grote  
stappen  te  zetten.  ‘Nul  op  de  Meter’  (NOM)  is  in  de  nieuwbouw  door  
de  invoering  van  Energie  Prestatie  Vergoedingen  (EPV)  financieel  
een  stuk  aantrekkelijker  geworden.  Dit  leidt  voor  de  komende  jaren  
tot  de  volgende  keuzes:    

  
Nieuwbouw  
Bij  nieuwbouw  gaan  we  naar  het  ‘Nul  op  de  Meter’-concept  toe.  
NOM  is  bij  grondgebonden  nieuwbouw  technisch  en  financieel  goed  
haalbaar,  bij  gestapelde  bouw  is  dit  momenteel  nog  een  behoorlijke  
uitdaging.  Hier  streven  we  vooralsnog  naar  tenminste  
energieneutraal.  
  
Nul  op  de  meter  woningen  (NOM)    
In  2016  is  een  selectieproces  doorlopen  om  een  aannemer  te  
selecteren  voor  de  bouw  van  20  grondgebonden  Nul  Op  de  Meter  
(NOM)  woningen  aan  de  Samuel  Esmeijerstraat.    
  

  
  

Activiteit Score Realisatie 

De CO2-uitstoot van ons bezit gemeten vanaf 1 januari 2008 ligt eind 2016 
naar verwachting 23,2% lager en daarmee is het gemiddelde 
energielabel C bereikt. 

- De CO2-uitstoot van ons bezit gemeten vanaf 1 januari 2008 ligt eind 2016 
22,7% lager, waarvan 2,7% behaald in 2016. 

Zo streven wij ernaar om eind 2016 100 woningen met zonnepanelen in 
ons bezit te hebben. 

- In 2016 zijn 16 eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen. Op de 
kopgevel van complex Zwaluwenlaan Even zijn 15 sets zonnepanelen (in totaal 
90 zonnepanelen) geplaatst. Hiermee staat het totaal aantal woningen met 
zonnepanelen op 88 woningen. 

Regisserend opdrachtgeverschap en ketensamenwerking willen we 
uitbouwen. 

+ Eind 2016 heeft Waterweg Wonen een contract afgesloten voor het correctief, 
preventief en planmatig onderhoud van circa 8.000 individuele cv-ketels. In 
december 2016 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar 
getekend met een nieuwe keukenleverancier. 

Ons doel is het totale percentage van ongesorteerd restafval te reduceren 
en het gebruik van milieubelastende stoffen en mineralen te verminderen. 

- Binnen het nieuwe bedrijfspand wordt in beperkte mate aan afvalscheiding 
gedaan. Nulmeting circulaire materialen niet gehouden. 

Bij de keuze voor een dienst, werk of levering laten wij de keuze niet 
langer bepalen door de traditionele prijs/kwaliteitverhouding van de 
concrete dienst, werk of levering. Ook duurzaamheid en maatschappelijke 
winst gaan meewegen in deze beoordeling. 

+ In 2016 zijn twee contracten afgesloten, waarbij prestatieafspraken zijn 
gemaakt met betrekking tot MVO en duurzaamheid. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het duurzaam-MVO inkoopmodel. 

 
   +   Gerealiseerd    +/-   Deels gerealiseerd    -   Niet gerealiseerd    x   Vervallen 

Samuel Esmeijerstraat 
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Bijzonder  aan  dit  project  is  dat  het  woningen  met  twee  lagen  en  een  
plat  dak  zijn.  Deze  variant  NOM  woningen  is  nog  nergens  
gerealiseerd  of  ontwikkeld.  In  2017  zullen  we  gezamenlijk  het  
ontwerp  voor  deze  woningen  maken  en  naar  verwachting  in  het  
vierde  kwartaal  starten  met  de  bouw.  Dit  is  nog  wel  afhankelijk  van  
de  archeologie.  De  woningen  zullen  de  eerste  nieuwbouw  NOM  
woningen  zijn  in  onze  portefeuille  en  in  Vlaardingen.  Het  werken  met  
Energie  Prestatie  Vergoedingen  (EPV)  is  voor  Waterweg  Wonen  
nieuw  en  zal  extra  aandacht  krijgen.  
  
Bestaande  bouw  
Een  gefaseerde  uitvoering  door  het  benutten  van  de  natuurlijke  
momenten,  die  zich  de  komende  35  jaar  voor  zullen  doen  
(onderhoud,  verbeteren  en  vervanging  van  bouwdelen  en  
installaties).  Voor  complexen  waar  een  ingreep  is  ingepland,  
betekent  dit  dat  per  complex  een  onderzoek  wordt  ingesteld  naar  de  
meest  kansrijke  aanpak  om  het  complex  (in  de  context  van  de  
omgeving)  energieneutraal  maken.  In  2017  zal  als  eerste  project  de  
renovatie  van  bijna  200  appartementen  in  de  Indische  Buurt  worden  
opgepakt.  
  
Aanpak  duurzaamheid  Villa  Delphia    
In  Nederland  waren  bij  het  maken  van  het  ontwerp  maar  twee  
woongebouwen  bekend  met  een  EPC  <  0,4.  Zij  maken  beide  
gebruik  van  Warmte  Koude  Opslag  (WKO-opslag)  in  de  bodem.  Dit  
is  een  collectieve  installatie,  die  via  servicekosten  wordt  
geëxploiteerd.  Met  een  collectieve  warmtepomp  wordt  met  gemak  
de  EPC-norm  van  0,4  gehaald.  Waterweg  Wonen  wil  dit  type  
collectieve  installaties  echter  zoveel  mogelijk  vermijden  vanwege  de  
administratieve  lasten,  de  eisen  uit  de  Warmtewet  en  de  jaarlijkse  
afrekening  van  servicekosten.  
Voorwaarde  bij  de  ontwikkeling  van  het  complex  is  dat  het  complex  
wordt  voorzien  van  individuele  installaties.  Een  uitdaging  waarvoor  
verschillende  scenario’s  zijn  uitgewerkt.  Gekozen  is  voor  Ecolution  
warmtepompen  op  de  ventilatielucht  met  cv-ondersteuning  en  
warmwater  door  hr-combiketel  met  douche  warmteterugwinning  
(WTW).  Met  deze  oplossing  wordt  de  EPC-norm  van  0,4  gehaald  en  
past  het  binnen  de  stichtingskosten.  
  
Collectieve  ketels  
In  de  verduurzaming  van  de  woningvoorraad  hebben  we  onderzoek  
verricht  naar  slecht  presterende  complexen  met  collectieve  cv-
ketels.  Een  aantal  ketels  is  vervangen  door  individuele  cv-ketels  bij  
de  complexen  Zwaluwenlaan  Even,  Madridweg  en  Luxemburgweg.  
De  komende  jaren  zijn  collectieve  ketelvervangingen  gepland  bij  
onder  andere  de  Londenweg,  Koninginnelaan,  Zwaluwenlaan  
Oneven,  Marnixlaan,  Billitonlaan  en  Renessehoeve.    

Vooruitlopend  daarop  is  onderzoek  gedaan  naar  duurzame  
alternatieven  van  collectieve  cv-ketels.  Hierbij  is  gekeken  naar  
gasabsorptie  en  houtpelletkachels.  Houtpelletkachels  lijken  een  
goed  duurzaam  alternatief  voor  collectieve  cv-ketels.  In  2017  wordt  
een  keuze  gemaakt.  
  
We  kijken  breder  naar  de  energieprestatie  van  ons  vastgoed.  Dus  
niet  alleen  naar  de  verbetering  van  het  energielabel.  
Zo  streven  wij  ernaar  om  eind  2016  100  woningen  met  
zonnepanelen  in  ons  bezit  te  hebben.  

  
De  CO2-uitstoot  van  ons  bezit,  gemeten  vanaf  1  januari  2008,  zou  
naar  verwachting  eind  2016  23,2%  lager  liggen  en  daarmee  het  
gemiddelde  energielabel  C  bereiken.  De  uiteindelijke  besparing  
is  22,7%,  waarvan  2,7%  in  2016  is  gerealiseerd.  Het  gemiddelde  
label  is  D  (index  1,6).  De  doelstelling  uit  het  convenant  Aedes-Rijk  
bedraagt  een  lagere  energieindex  dan  1,4  en  wordt  in  2020  bereikt.  
Ook  heeft  Waterweg  Wonen  bijgedragen  aan  het  terugdringen  van  
de  CO2-uitstoot  door  weinig  duurzame  woningen  te  slopen  en  de  
vrijgekomen  gronden  deels  over  te  dragen  aan  projectontwikkelaars,  
die  duurzame  koopwoningen  realiseren.  
  
Belangrijkste  wijzigingen  in  2016:  renovatie  300  woningen  Madrid-  
label  A/B,  168  woningen  Zwaluwenlaan  Even  door  dubbel  glas  naar  
label  A,  330  verspreide  woningen  door  alle  complexen  door  hr-ketels  
één  label  verbetering,  50  woningen  nieuwbouw  tweede  toren  
Babberspolder-Oost  Rotterdamseweg  label  A+,  ruilen  van  
31  woningen  label  E  met  Samenwerking  voor  de  Van  der  Palmstraat  
48  woningen  met  label  G,  verkoop  van  diverse  woningen  met  een  
gemiddeld  label  C.  
Met  ingang  van  2017  maken  we  voor  de  normstelling  gebruik  van  de  
energie-indexen  van  woningen  in  plaats  van  Energielabels.  
  

A

B

C

D

E

F

G

jan 2016

A

B

C

D

E

F

G

jan 2017

  

Verdeling woningen naar Epa-label 
Totaal eind 

2016 

Aantal  
niet-Daeb  
eind 2016 

Aantal 
Daeb  

eind 2016 
Bedr.pl. Daeb  

eind 2016 
Totaal eind 

2015 

Aantal 
niet-Daeb 
eind 2015 

Aantal 
Daeb 

eind 2015 

A 1.038 185 853 379 639 184 455 

B 2.984 18 2.966 2.715 2.828 19 2.809 

C 2.985 8 2.977 3.123 3.219 8 3.211 

D 2.807 2 2.805 2.948 2.866 2 2.864 

E 1.012 3 1.009 1.360 1.021 3 1.018 

F 319  319 610 325  325 

G 345 1 344 199 599 1 598 

Totaal 11.490 217 11.273 11.334 11.497 217 11.280 
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Aantal  geplaatste  zonnepanelen  in  2016  
In  2016  zijn  16  eengezinswoningen  voorzien  van  zonnepanelen.  Op  
de  kopgevel  van  complex  Zwaluwenlaan  Even,  die  in  juni  is  
opgeleverd,  zijn  15  sets  zonnepanelen  (in  totaal  90  zonnepanelen)  
geplaatst.  Hiermee  staat  het  totaal  aantal  woningen  met  
zonnepanelen  op  88  woningen.  In  2016  is  het  leasecontract  met  
Eneco  afgelopen  en  is  besloten  zelf  zonnepanelen  aan  te  schaffen.  
We  kopen  de  sets  vraaggestuurd  aan.  De  zonnepanelen  hebben  
een  terugverdientijd  van  ongeveer  8  jaar.  De  onderdelen  zijn  
onderling  uitwisselbaar,  waardoor  we  een  beter  product  kunnen  
aanbieden  aan  onze  huurders.  We  sluiten  hierbij  aan  bij  de  keuze  
van  Vereniging  Eigen  Huis  en  het  Vlaardings  Energie  Collectief  
(VEC).  Voor  de  collectieve  inkoop  van  zonnepanelen  schakelt  
Vereniging  Eigen  Huis  onafhankelijke  partijen  in,  die  bij  fabrikanten  
het  productieproces  op  kwaliteit  beoordelen  en  de  productielocaties  
op  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  (kinderarbeid,  
arbeidsuren,  salaris  etc.).  Alleen  als  de  fabrikanten  voldoen  aan  
strenge  en  hoge  minimumeisen  komen  ze  in  aanmerking  om  te  
leveren  voor  de  inkoop  Zonnepanelen.  
  
Duurzaam  en  energiebewust  woongedrag  zullen  wij  stimuleren.  Om  
duurzaam  en  energiebewust  woongedrag  van  onze  huurders  te  
stimuleren,  werken  wij  zoveel  mogelijk  mee  aan  gemeentelijke  
initiatieven  op  dit  vlak.  Wij  bekijken  of  we  bij  dergelijke  initiatieven  
kunnen  aansluiten,  zodat  ook  onze  huurders  worden  bereikt  en  
kunnen  deelnemen.  De  inzet  van  de  duurzaamheidcoaches  en  de  
pilot  afvalscheiding  in  de  Londenweg  gaan  we  evalueren.  

Duurzaamheidcoaches  
De  duurzaamheidcoaches  hebben  hun  werkzaamheden  voortgezet  
onder  regie  van  de  gemeente  Vlaardingen.  Zij  worden  ingezet  voor  
duurzaamheidevenementen  en  voorzien  inwoners  van  Vlaardingen  
van  duurzaamheidadviezen.  
  
Vlaardings  Energie  Collectief  
Naar  aanleiding  van  de  duurzaamheidontbijten  die  door  de  
gemeente  Vlaardingen  in  2015  zijn  georganiseerd,  heeft  een  aantal  
maatschappelijke  organisaties  het  initiatief  genomen  tot  het  
oprichten  van  het  Vlaardings  Energie  Collectief  (VEC).  Waterweg  
Wonen  is  als  kennispartner  betrokken  geweest  bij  de  eerste  
bijeenkomsten.  Het  VEC  is  een  burgerinitiatief  en  heeft  als  doel  
Vlaardingen  te  voorzien  van  wind-  en  zonne-energie.  Hiertoe  zijn  
twee  werkgroepen  opgericht,  Wind  en  Zon.  Waterweg  Wonen  heeft  
vooral  haar  kennis  gedeeld  in  de  werkgroep  Zon,  maar  maakt  
formeel  geen  onderdeel  uit  van  het  energiecollectief.  De  
gemeenteraad  heeft  inmiddels  het  beleidskader  windenergie  
vastgesteld.  De  werkgroep  Zon  heeft  20  huishoudens  kunnen  
stimuleren  tot  het  plaatsen  van  zonnepanelen.  
  
Afvalscheiding  
Binnen  de  gemeente  is  het  beleidsplan  afval  aangevuld  met  extra  
maatregelen  voor  de  korte  termijn  en  ambities  voor  de  lange  termijn.  
Vlaardingen  wil  minder  restafval  en  hogere  afvalscheiding.  
Vanaf  2017  zal  nascheiding  van  afval  worden  uitgebreid  naar  100%  
aanvullend  op  bronscheiding.  Eén  van  de  kortetermijnmaatregelen  
vloeit  voort  uit  de  pilot  afvalscheiding  in  hoogbouw,  die  in  2015  is  
uitgevoerd.  Het  plaatsen  van  extra  afvalcontainers  ten  behoeve  van  
bronscheiding  was  één  van  de  aandachtspunten  die  uit  de  pilot  naar  
voren  kwam.  De  gemeente  heeft  ons  in  2016  benaderd  om  te  
onderzoeken  of  het  mogelijk  is  afvalscheiding  in  hoogbouw  te  
optimaliseren,  bijvoorbeeld  door  het  afsluiten  van  stortkokers  en  het  
uitbreiden  van  het  aantal  Afval  Apart  Punten  (AAP).  
  
Voor  de  eigen  bedrijfsvoering  geldt  dat  de  nieuwe  huisvesting  van  
Waterweg  Wonen  aan  de  Van  Hogendorplaan  een  extra  impuls  zal  
geven  aan  de  verduurzaming.  
Op  31  oktober  2016  hebben  we  voor  het  nieuwe  gebouw  het  
BREEAM-certificaat2  Very  Good  ontvangen.    
  

B)  MVO  inkoop-  en  
aanbestedingsbeleid  
  
Het  regisserend  opdrachtgeverschap  en  ketensamenwerking  willen  
we  uitbouwen.  
In  plaats  van  altijd  vooraf  zelf  het  optimaal  haalbare  resultaat  te  
berekenen  en  als  opdracht  mee  te  geven,  gaan  we  de  markt  
uitdagen  om  met  innovatieve  oplossingen  te  komen  tot  hoever  ze  
een  duurzaamheidsambitie  kunnen  bereiken.  Bovendien  
verminderen  we  het  aantal  processtappen,  maken  we  eerder  en  
meer  gebruik  van  de  kennis  en  ervaring  van  de  in  te  schakelen  
bedrijven  en  gaan  we  voor  een  langere  periode  
samenwerkingsverbanden  aan  met  deze  bedrijven.  
  
Raamovereenkomst  resultaat  gericht  onderhoud  individuele    
cv-installaties  
Eind  2016  heeft  Waterweg  Wonen  een  contract  afgesloten  voor  het  
correctief,  preventief  en  planmatig  onderhoud  van  circa  
8.000  individuele  cv-ketels.  In  deze  overeenkomst  is  vastgelegd  dat  

                                                                                                                                        
2 BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te 
bepalen. 

Zonnepanelen kopgevel complex Zwaluwenlaan Even 
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opdrachtgever  en  opdrachtnemer  een  actieve  samenwerkingsvorm  
zoeken  om  doelstellingen  van  de  overeenkomst  te  realiseren.  In  
ketensamenwerking  werken  partijen  aan  optimale  samenwerking  in  
verantwoordelijkheids-  en  risicoverdeling.  
  
Ketensamenwerking  keuken,  badkamer,  toilet  (KBT)  –  verloop  
samenwerking  2016  
Het  huidige  KBT-proces  leverde  weinig  tot  geen  innovatie  op.  
Innovatie  is  één  van  de  onderdelen  die  al  van  het  begin  van  het  
proces  hoog  op  de  agenda  staat  en  waar  we  de  huidige  partners  in  
uitdagen  om  met  ideeën  te  komen.  In  april  dit  jaar  hebben  we  
afscheid  genomen  van  één  van  de  contractpartners,  omdat  we  niet  
tevreden  zijn  over  de  uitgevoerde  kwaliteit  van  het  werk.  Met  de  
andere  twee  contractpartners  zijn  er  intensieve  gesprekken  gevoerd  
over  de  verdere  invulling  van  het  contract.  De  keuken  maakt  geen  
onderdeel  meer  uit  van  de  verdere  samenwerking.  Daarnaast  is  er  
vooral  aangestuurd  op  innovatie.  Eén  van  de  contractpartners  heeft  
dit  opgepakt  en  heeft  een  plan  geschreven  om  de  duur  van  een  
renovatie  van  een  badkamer  te  verkorten  van  10  naar  5  dagen.  
Begin  2017  starten  we  met  een  proef.  
  
Nieuwe  keukenleverancier  
In  mei  is  gekozen  voor  een  andere  keukenleverancier.  De  nieuwe  
keukens  zijn  opgebouwd  uit  Balance  Board,  veruit  het  meest  
milieuvriendelijke  spaanplaat.  In  dit  spaanplaat  zijn  onder  andere  
eenjarige  gewassen,  zoals  maïs,  verwerkt.  De  nieuwe  keuken  is  een  
100%  Nederlands  product,  zeer  milieuvriendelijk  en  oersterk.  Zo  
wordt  door  het  gebruik  van  lichtgewicht  spaanplaat  30%  uitstoot  op  
het  transport  bespaard.  
De  keukenleverancier  heeft  een  eigen  montagedienst,  dus  de  
leverancier  is  ook  aannemer.  Zij  werken  met  allrounders,  waardoor  
we  het  huidige  proces  voor  het  plaatsen  van  een  keuken  kunnen  
verkorten  van  5  naar  2  dagen  en  door  een  efficiënter  proces  een  
kostenreductie  tot  circa  30%  realiseren.  Kortom  verhoging  van  
klantwaarde  (minder  overlast)  en  verlaging  van  kosten  tegelijk.  Als  
proef  zijn  dit  jaar  twee  woningen  voorzien  van  een  nieuwe  keuken.  
In  december  hebben  wij  een  samenwerkingsovereenkomst  voor  
3  jaar  getekend.  Vanaf  2017  worden  de  keukens  aangeboden  aan  
de  huurders  van  Waterweg  Wonen.  
  
Ons  doel  is  het  totale  percentage  van  ongesorteerd  restafval  te  
reduceren  en  het  gebruik  van  milieubelastende  stoffen  en  mineralen  
te  verminderen.  
Voor  onze  eigen  bedrijfsvoering  streven  we  in  2016  naar  een  
vermindering  van  het  ongesorteerde  restafval.  Het  is  onze  
doelstelling  om  dit  jaar  bij  de  inkoop  van  materialen  (Servicedienst)  
en  aanbestedingen  het  percentage  circulaire  materialen  inzichtelijk  
te  maken  (nulmeting).  Dit  zijn  materialen  die  steeds  opnieuw  kunnen  
worden  gebruikt.  Waterweg  Wonen  wil  bovendien  de  directe  en  
indirecte  CO2-uitstoot  verminderen,  bijvoorbeeld  het  
brandstofgebruik  van  haar  materieel  en  bedrijfsauto’s.  Bij  het  
vervangen  van  bedrijfsauto’s  onderzoeken  wij  in  2017  of  lease-,  
elektrische  of  wisselauto’s  een  goed  alternatief  vormen.  Bij  de  sloop  
en  renovatie  van  onze  huurwoningen  zetten  wij  ons  ervoor  in  om  
nagenoeg  alle  materialen  opnieuw  te  kunnen  (laten)  gebruiken.  
  
Eind  2016  zijn  de  voorbereidingen  gestart  voor  de  nulmeting  van  de  
circulaire  materialen.  Bij  de  Servicedienst  worden  metaal,  karton,  
purschuimbussen  en  batterijen  vooralsnog  gescheiden  aangeleverd.  
Voor  het  overige  afval  (hout/houtproducten,  plastic  
verpakkingsmateriaal,  oud  sanitair  en  sloopmaterialen)  is  nog  geen  
goede  oplossing  gevonden.  Wel  heeft  er  een  gesprek  
plaatsgevonden  met  de  leverancier  om  vuil  centraal  af  te  voeren,  
met  name  logistiek  lijkt  dit  lastig  te  organiseren.  

Zoals  eerder  genoemd  maken  wij  met  ketenpartners  
prestatieafspraken  met  betrekking  tot  MVO  en  duurzaamheid.  Zo  
wordt  gezocht  naar  oplossingen  voor  afvalscheiding.  De  resultaten  
verschillen  per  werksoort.  Zo  worden  er  bij  Resultaat  gericht  
schilderwerk  (RGS)  proeven  gedaan  met  nieuwe  duurzame  
verfsoorten,  worden  onderdelen  van  cv-ketels  hergebruikt  en  wordt  
de  CO2-uitstoot  verminderd  door  het  gebruik  van  lichtgewicht  
materialen.  Het  blijft  echter  lastig  om  resultaten  meetbaar  te  maken,  
terwijl  we  wel  degelijk  resultaten  behalen.  In  2017  gaan  we  
onderzoeken  of  de  resultaten  meer  inzichtelijk  kunnen  worden  
gemaakt.  
  
Waterweg  Wonen  wil  een  bijdrage  leveren  aan  de  inzet  van  mensen  
met  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt.    
De  inzet  van  mensen  met  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  maakt  
onderdeel  uit  van  het  MVO-inkoopmodel.  Dit  betekent  dat  het  een  
structureel  onderdeel  van  gesprek  is  bij  inkoop  en  aanbestedingen.  
Het  gaat  hierbij  niet  expliciet  om  de  inzet  per  werk,  dienst  of  
levering.  De  inzet  hoeft  niet  op  de  contractafspraken  met  Waterweg  
Wonen  van  toepassing  te  zijn.  Het  kan  ook  bedrijfsbreed  worden  
ingezet,  bijvoorbeeld  op  administratieve  of  facilitaire  functies.  
In  2016  hebben  wij  afspraken  gemaakt  met  twee  opleidingsbedrijven  
op  MBO-niveau.  Partijen  waar  we  mee  samenwerken,  worden  zo  
nodig  doorverwezen  naar  deze  opleidingsbedrijven.  Op  deze  manier  
hoopt  Waterweg  Wonen  bedrijven  te  stimuleren  Social  Return  in  te  
zetten.  Social  return  is  in  2016  ingezet  bij  RGS  en  er  is  een  
medewerker  met  een  bijstandsuitkering  ingezet  voor  de  
klantcontacten  bij  cv-onderhoud.  
  
Social  return  
In  2016  hebben  twee  stagiaires  van  de  opleiding  HBO  Bouwkunde  
onderzoek  gedaan  naar  de  mogelijkheden  om  stapsgewijs  te  komen  
tot  NOM.  In  totaal  hebben  in  2016  zeven  stagiaires  ervaring  
opgedaan  bij  Waterweg  Wonen.  
  
Bij  de  keuze  voor  een  dienst,  werk  of  levering  laten  wij  de  keuze  niet  
langer  puur  door  de  traditionele  prijs/kwaliteitverhouding  van  de  
concrete  dienst,  werk  of  levering  bepalen.  Ook  duurzaamheid  en  
maatschappelijke  winst  gaan  meewegen  in  deze  beoordeling.  Wij  
verwachten  van  leveranciers,  bouw-  en  onderhoudsbedrijven  en  
ontwikkelaars  dat  zij  minimaal  werken  volgens  de  nieuwste  
technologie  en  beschikken  over  de  laatste  kennis  (‘state  of  the  art’).  
Met  een  nieuw  ontwikkeld  toetsingsmodel  en  alternatieve  
inkoopvormen  doen  we  ervaringen  op.  Dit  model  bespreken  we  met  
marktpartijen  in  concrete  projecten.  Per  werksoort  gaan  we  in  
overleg  met  onze  contractpartners  en  bepalen  op  welke  wijze  we  
samen  een  bijdrage  kunnen  leveren  aan  onze  bedrijfsdoelstellingen.  
  
Duurzaam  inkopen  en  aanbesteden  
Sinds  2016  wegen  duurzaamheid  en  maatschappelijke  winst  mee  in  
de  beoordeling  bij  de  selectie  van  markpartijen  en  is  duurzaamheid  
en  MVO  structureel  onderwerp  van  gesprek.  Dit  jaar  is  het  
onderhoudsbeleid  aangevuld  met  een  duurzaam  inkoop-  en  
aanbestedingsbeleid.  Het  MVO-/duurzaam  inkoopmodel  maakt  
onderdeel  uit  van  de  selectieprocedure  bij  langdurige  
contractafspraken  met  ketenpartners.  Zo  kunnen  wij  aan  de  
voorkant  de  afweging  maken  om  bij  voorkeur  te  contracteren  aan  
partijen  die  op  het  gebied  van  MVO  en  duurzaamheid  uitblinken.  
Hierin  komen  vraagstukken  naar  voren  als:  wat  betekent  een  partij  
voor  de  lokale  werkgelegenheid  en  economie,  wat  draagt  zij  bij  aan  
duurzaamheid,  innovaties,  beperken  energievraag,  beperking    
CO2-uitstoot,  afvalscheiding,  circulariteit,  materiaal  gebruik  etc.  
Contractafspraken  (MVO-/duurzaam  inkoopmodel)  worden  als  
‘prestatieafspraken’  aan  het  contract  toegevoegd.  Met  name  bij  de  
samenwerking  met  meerdere  partijen  en  langdurige  contracten  blijkt  
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het  zinvol  het  model  toe  te  passen.  Tijdens  het  (kwartaal)overleg  
wordt  de  voortgang  op  het  gebied  van  MVO  en  duurzaamheid  
besproken.  Samen  met  de  partijen  wordt  onderzocht  op  welke  
manier  met  elkaar  invulling  kan  worden  gegeven  aan  MVO  en  
duurzaamheid.  
  
Het  gebruik  van  Big  Data  is  een  vorm  van  innovatie.  Hoe  kunnen  wij  
met  dit  relatief  nieuwe  fenomeen  beter  sturen  op  vastgoed  
onderhoud.  Voor  Waterweg  Wonen  is  de  eerste  toepassing  
gevonden  in  het  onderhoud  van  individuele  cv-ketels.  Samen  met  
onze  partners  maken  we  keuzes  voor  reparatie  of  vervanging.  De  
opmerkelijke  uitkomst  hiervan  is  dat  we  versneld  al  onze  vr-ketels  
vervangen,  ook  al  zijn  deze  nog  niet  op  de  gebruikelijke  
vervangingsleeftijd.  De  verwachting  is  dat  binnen  afzienbare  tijd  ook  
op  andere  onderdelen  keuzes  gemaakt  zullen  gaan  worden  op  basis  
van  verzamelde  en  gecombineerde  gegevens,  bijvoorbeeld  
schilderwerk.  
  
Er  zijn  twee  contracten  afgesloten,  waarbij  prestatieafspraken  zijn  
gemaakt  met  betrekking  tot  MVO  en  duurzaamheid.  Deze  afspraken  
zijn  vastgelegd  in  het  duurzaam-MVO  inkoopmodel.  Afspraken  zijn  
vastgelegd  in  de  volgende  contracten:    
  

Contracten  2016  
   raamovereenkomst  resultaat  gericht  cv-onderhoud  individuele  
installaties;;  

   keukens.  
  
Lopende  contracten  2016  waarin  MVO-/duurzaamheid  is  
opgenomen:  
   (K)BT  (Keuken,  badkamer,  toilet);;  
   RGS  (Resultaat  gericht  schilderwerk).  
  
Kortlopende  contracten  
Bij  kortlopende  contracten  waarbij  de  kosten  relatief  laag  zijn  en  er  
weinig  afbreukrisico  is  doordat  er  voldoende  aanbieders  zijn,  blijkt  
het  lastig  contractafspraken  over  MVO  en  duurzaamheid  te  maken.  
In  2017  gaan  we  onderzoeken  of  de  partijen  waarmee  we  regelmatig  
samenwerken  een  bijdrage  (kunnen)  leveren  aan  MVO  en  
duurzaamheid.  
  
  

Molen Aeolus in Vlaardingen 
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A)  Slimme  primaire  processen  
  
Waterweg  Wonen  is  er  voor  haar  klanten.  Wij  zullen  als  organisatie  
inspelen  op  vragen  van  klanten.  
De  medewerkers  van  Waterweg  Wonen  werken  elke  dag  gedreven  
samen  om  de  kwaliteit  van  dienstverlening  voor  onze  klanten  te  
waarborgen.  Deze  blijft  op  het  goede  niveau  van  de  afgelopen  jaren.  
In  de  Aedes-benchmark  willen  wij  in  2016  tot  de  bovenste  helft  van  
de  middenpositie  (B-score)  behoren  op  het  prestatieveld  ‘kwaliteit  
dienstverlening’.  
  
Aedes-benchmark:  huurdersoordeel  
De  Aedes-benchmark  vergelijkt  resultaten  van  corporaties  onderling  
op  het  gebied  van  bedrijfslasten  en  huurdersoordeel.  De  Aedes-
benchmark  2016  had  als  meetperiode  voor  de  bedrijfslasten  het  
voorgaande  jaar  (2015)  en  voor  het  huurdersoordeel  januari  tot  en  
met  augustus  2016.  Er  is  sprake  van  een  beperkte  verlaging  op  de  
tevredenheid  over  reparatieverzoeken.  Door  de  verbetering  van  de  
prestaties  van  de  sector  in  zijn  geheel,  gaat  Waterweg  Wonen  van  
een  lage  A  in  2015  naar  een  hoge  B.  De  tevredenheid  van  de  
huurders  over  de  andere  onderdelen  van  onze  dienstverlening  is  
gestegen.  Ook  het  gemiddelde  van  alle  onderdelen  steeg  iets  
vergeleken  met  het  jaar  ervoor.  
  

 
Scores Aedes-benchmark 2016 
  

Onderdeel  
Waterweg 

Wonen 2016 Landelijk 2016 
Waterweg 

Wonen 2015 

Reparaties 7,6 7,6 7,8 

Nieuwe woning 7,9 7,7 7,5 

Huur opzeggen 7,5 7,4 7,2 

Totaal score 7,7 7,5 7,6 
  
Bij  reparatieverzoeken  is  onze  score  gedaald  van  een  7,8  naar  
een  7,6.  Voornaamste  reden  hiervoor  is  dat  de  reparatie  te  lang  
duurde.  Dit  ligt  deels  aan  de  uitvoering  en  deels  aan  verwachtingen  
van  huurders  over  termijnen  voor  een  afspraak.  
  
Bij  nieuwe  woning  en  huur  opzeggen  is  de  klantwaardering  voor  de  
dienstverlening  toegenomen.  Hier  zien  we  een  verschuiving  in  het  
cijfer  van  een  7  naar  een  8  of  hoger.  Huurders  vinden  dat  zij  goed  
en  snel  worden  geholpen  en  dat  de  informatie  duidelijk  is.  
  

  
  

Activiteit Score Realisatie 

In de Aedes-benchmark willen wij in 2016 tot de bovenste helft van de 
middenpositie (B-score) behoren op het prestatieveld ‘kwaliteit 
dienstverlening’. 

+ We hebben een hoge B-score.  

Bij de tevredenheidmetingen over het gedrag van onze medewerkers, 
zoals de metingen ‘woning betrekken’, ‘woning verlaten’ en ‘reparaties’, 
moet minimaal 90% van de respondenten de score ‘(zeer) tevreden’ 
geven. Voor het planmatig onderhoud moet dit minimaal 85% zijn. 

+ 
+ 
- 
- 

Woning betrekken ligt op de norm met 90%. 
Woning verlaten ligt ruim boven de norm met 94%. 
Reparaties ligt net onder de norm met 89%. 
Planmatig onderhoud ligt onder de norm met 79%.  

Door onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen willen wij onder andere de 
mutatieleegstand van sociale huurwoningen verminderen van 1,0% 
(2014) naar maximaal 0,8% in 2016. 

+ De leegstand woningen was eind 2016 0,7%. 

Minimaal 90% van de binnengekomen klachten wordt op tijd afgehandeld + 97% van de klachten is binnen de afgesproken termijn afgehandeld. 

Ons streven is om de digitale dienstverlening te laten groeien: 
reparatieverzoeken van ruim 1.800 in 2014 naar 2.500 in 2016 en het 
opzeggen van een huurcontract van circa 130 naar 250.  

+ 
- 

Er zijn digitaal 3.110 reparatieverzoeken ingediend. 
Er zijn digitaal 199 huurcontracten opgezegd. 

Wij streven ernaar dat in 2016 minimaal 75% van onze klanten (zeer) 
tevreden is over het contact met Waterweg Wonen. 

+ 93% is tevreden over het contact.  

 
   +   Gerealiseerd    +/-   Deels gerealiseerd    -   Niet gerealiseerd    x   Vervallen 
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KWH  
De  totaalscore  van  7,8  is  hoger  dan  vorig  jaar.  Het  cijfer  voor  huur  
opzeggen  is  gestegen,  doordat  de  vraag  over  het  maken  van  
afspraken  over  de  overname  van  goederen  niet  meer  bij  de  score  
wordt  meegerekend.  Voor  deze  vraag  scoren  we  een  stuk  lager,  dan  
voor  de  overige  vragen  (2016:  6,4).  Het  cijfer  voor  onderhoud  valt  
tegen  door  een  project  reinigen  van  gevels.  Huurders  waren  niet  zo  
tevreden  over  het  resultaat.  
  
Elsevier  Onderzoek  ‘De  Beste  Gemeenten’  
Jaarlijks  doet  het  tijdschrift  Elsevier  een  onderzoek  naar  ‘de  beste  
gemeenten’  van  Nederland.  Hierin  wordt  vrij  veel  gewicht  gegeven  
aan  ‘rust  en  ruimte’,  waar  Vlaardingen  -  net  als  Maassluis,  Schiedam  
en  Rotterdam  -  slecht  op  scoort.  Vlaardingen  neemt  in  2016  de  
273e  plaats  in  (2015:  291,  2014:  306,  2013:  299)  op  de  ranglijst  van  
390  gemeenten  van  Nederland.  Er  is  sprake  van  een  positieve  
trend.  
  
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.  
  
De  houding  van  de  medewerkers  komt  tot  uitdrukking  in  de  aspecten  
‘aandacht’  (zowel  menselijk  als  zakelijk),  ‘betrouwbaar’  (beloofd  is  
beloofd  en  het  gebeurt  deskundig),  ‘geruisloos’  (de  interne  
processen  zijn  voor  de  klant  ‘onzichtbaar’)  en  ‘daadkracht’  (het  snel,  
gericht,  creatief  en  flexibel  oplossen  van  vragen).  Bij  
tevredenheidmetingen  over  het  gedrag  van  onze  medewerkers  
(zoals  de  metingen  ‘woning  betrekken’,  ‘woning  verlaten’  en  
‘reparaties’)  moet  minimaal  90%  van  de  respondenten  de  score  
‘(zeer)  tevreden’  geven.  Voor  het  planmatig  onderhoud  moet  dit  
minimaal  85%  zijn.  
  

Imago  onderzoek  
KWH  heeft  landelijk  een  imago  onderzoek  gehouden,  waaraan  
119  huurders  van  Waterweg  Wonen  hebben  meegedaan.  Het  
onderzoek  bestond  uit  stellingen  die  betrekking  hebben  op  vijf  
kernwaarden,  die  voor  corporaties  van  belang  zijn:  
betrouwbaarheid  (3,9),  transparantie  (3,7),  dicht  bij  de  huurder  (3,3),  
lokale  betrokkenheid  (3,6)  en  financiële  doelmatigheid  (3,7).  Onze  
totaalscores  liggen  op  bijna  alle  onderdelen  boven  de  norm  van  3,5.  
Dit  onderzoek  sluit  mooi  aan  op  een  aantal  aspecten  die  wij  
benoemd  hebben  in  ons  bedrijfsplan  met  betrekking  tot  de  houding  
van  medewerkers.  Dit  zijn  ‘aandacht’  (zowel  menselijk  als  zakelijk),  
‘betrouwbaar’  (beloofd  is  beloofd  en  het  gebeurt  deskundig),  
‘geruisloos’  (de  interne  processen  zijn  voor  de  klant  ‘onzichtbaar’)  en  
‘daadkracht’  (het  snel,  gericht,  creatief  en  flexibel  oplossen  van  
vragen).  Onze  score  voor  het  nakomen  van  afspraken  (4)  ligt  ruim  
boven  de  norm  en  laat  zien  dat  wij  doen  wat  wij  beloven.  Bij  de  
doorlopende  KWH-meting  is  betrouwbaarheid  een  van  de  meest  
genoemde  woorden,  die  bij  onze  huurders  opkomen  als  zij  aan  
Waterweg  Wonen  denken.  Op  het  aspect  aandacht  scoren  we  goed  
op  de  klantvriendelijkheid,  maar  is  nog  verbetering  mogelijk  bij  
weten  wie  de  huurders  zijn  (2,8)  en  weten  wat  er  speelt  onder  de  
huurders  (3,1).  Bij  daadkracht  blijkt  dat  we  duidelijk  zijn  in  onze  
communicatie  (3,9),  maar  we  scoren  onder  de  norm  bij  het  
meedenken  met  de  huurders  en  het  bieden  van  oplossingen  (3,4).  
Ook  vinden  huurders  dat  we  flexibeler  met  ons  beleid  kunnen  
omgaan.  Wij  worden  vooral  herkend  op  de  termen  klantvriendelijk,  
toegankelijk  en  komt  afspraken  na.  Deze  typeringen  zijn  landelijk  
ook  het  meest  genoemd.  
  

Scores KWH-meting 2016 

Labelonderdeel  
Norm  
KWH  

Score  
2016  

Score  
2015  

Regio  
(van  de  52)  

Grootte  klasse  
(van  de  28)  

Totaalscore        7,8     7,6   23ste   6de  

Klantcontact                           

Contact   7   7,9   7,7   30ste   9de  

Bereikbaarheid   7   7,2   7,4            

Verhuizen                           

Woning  zoeken   7   7,8   7,8   10de   4de  

Nieuwe  woning   7   7,9   8   13de   2de  

Huur  opzeggen   7   7,9   7,5   19de   4de  

Onderhoud                           

Reparaties   7   7,8   8   20ste   6de  

Onderhoud   7   7,3   8,3   46ste   23ste  
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Tevredenheidsenquêtes  
  

Klanttevredenheid reparatieverzoeken (ontvangst) 
(tevreden tot zeer tevreden) 2016 2015 

Aantal enquêtes 676 703 

Klantvriendelijkheid van de medewerker die het verzoek aannam 90% 92% 

Deskundigheid van de medewerker die het reparatieverzoek 
aannam 88% 88% 

Bereikbaarheid van de corporatie bij het melden van 
reparaties 86% 86% 

Totaal 88% 89% 
  

Klanttevredenheid reparatieverzoeken (uitvoering) 
(tevreden tot zeer tevreden) 2016 2015 

Aantal enquêtes 676 703 

Klantvriendelijkheid van de medewerker die het verzoek 
uitvoerde 93% 92% 

Uitvoering van werkzaamheden in de woning  86% 87% 

Afspraak voor het uitvoeren van de reparatie nagekomen 94% 94% 

Totaal 91% 91% 
  
Het  gemiddelde  van  Woonpunt,  Planning  en  Wachtdienst  ligt  
met  88%  net  onder  de  norm.  Daling  van  het  totaal  gemiddelde  ten  
opzichte  van  2015  komt  door  een  lichte  daling  in  de  
klantvriendelijkheid  van  92%  naar  90%.  De  scores  van  overige  
onderdelen  zijn  ongewijzigd.  We  merken  dat  de  gewijzigde  
openingstijden  een  impact  hebben  op  de  tevredenheid  over  de  
bereikbaarheid.  Ook  de  langere  wachttijden  in  de  ochtend  en  het  
keuzemenu  (voor  spoedmeldingen)  dragen  hieraan  bij.  
Servicedienst  en  externe  aannemers  hebben  net  als  vorig  jaar  een  
gemiddelde  van  91%.  Uitvoering  van  de  werkzaamheden  scoort  wat  
lager  dan  de  overige  onderdelen.  Ontevredenheid  over  de  uitvoer  
komt  het  meest  voor  bij  cv-storingen,  lekkages  en  verstoppingen.  
Huurders  geven  aan  dat  het  niet  goed  gemaakt  was  of  er  meerdere  
afspraken  nodig  waren  om  de  klacht  op  te  lossen,  ook  wensen  zij  
meer  informatie  over  de  uitvoer  (bijvoorbeeld  bij  onderzoeken).  
Huurders  die  (zeer)  tevreden  zijn  over  de  uitvoer  geven  als  
pluspunten  aan:  reparatie  goed  opgelost,  vakkundige  uitvoer,  
vriendelijke  monteur  en  afspraken  zijn  nagekomen.  
  
Ontevredenheid  over  de  uitvoer  van  de  reparatie  neemt  toe,  
naarmate  de  uitvoer  langer  duurt.  74%  van  de  reparaties  is  in  een  
keer  uitgevoerd,  hiervan  is  93%  tevreden  over  de  uitvoer.  13%  is  in  
twee  keer  uitgevoerd,  hiervan  is  81%  tevreden.  5%  is  in  drie  keer  
uitgevoerd,  hiervan  is  63%  tevreden.  8%  was  bij  het  invullen  van  de  
enquête  nog  niet  uitgevoerd,  hiervan  is  nog  maar  33%  tevreden.  
  

Woning betrekken (tevreden tot zeer tevreden) 2016 2015 

Aantal enquêtes 121 120 

Dienstverlening 85% 93% 

Ontvangen informatie 92% 93% 

Klantvriendelijkheid van de medewerker 94% 97% 

Totaal  90% 94% 
  

Woning verlaten (tevreden tot zeer tevreden) 2016 2015 

Aantal enquêtes 115 117 

Dienstverlening 93% 88% 

Ontvangen informatie 97% 93% 

Klantvriendelijkheid van de medewerker 91% 90% 

Totaal  94% 90% 
  
De  tevredenheid  over  de  dienstverlening  bij  woning  betrekken,  is  
gedaald  ten  opzichte  van  2015.  Reden  hiervoor  is  dat  de  
dienstverlening  rondom  mutatiewerkzaamheden  niet  altijd  optimaal  
verloopt  voor  klanten.  De  uitvoer  van  reparaties  duurt  soms  lang  en  
het  proces  is  onduidelijk  voor  huurders.  Ook  de  renovatie  van  
keuken,  badkamer,  toilet  duurt  lang  voor  nieuwe  huurders.  Een  
aantal  huurders  krijgen  bij  sleutelontvangst  een  voucher  voor  
uitvoering  van  de  werkzaamheden  en  moeten  daar  dan  een  
afspraak  voor  maken.  Hierdoor  kunnen  zij  dan  niet  direct  verder  met  
het  opknappen  van  de  woning.  Huurders  vinden  het  wel  prettig  dat  
zij  de  mogelijkheid  krijgen  om  zelf  uit  te  kiezen.  Als  pluspunten  aan  
de  dienstverlening  noemen  huurders  dat  zij  goed  geholpen  zijn,  
goede  uitleg  krijgen  en  dat  de  informatie  duidelijk  is.  
  
De  tevredenheid  over  dienstverlening  bij  woning  verlaten  is  
toegenomen  ten  opzichte  van  vorig  jaar.  Het  proces  is  goed  
geregeld  en  huurders  zijn  positief  over  de  inzet  van  de  opzichters.  
Soms  vinden  huurders  de  oplevereisen  te  streng,  met  name  ten  
aanzien  van  het  schoonmaken  van  de  woning  en  bij  de  oplevering  
van  een  sloopwoning.  
  
Het  verhuizen  naar  een  koopwoning  of  een  ander  soort  huurwoning  
is  de  meest  genoemde  reden  van  vertrek.  Twee  derde  van  onze  
huurders,  die  bij  ons  de  huur  hebben  opgezegd  is  binnen  
Vlaardingen  verhuisd.    
  

Reden van vertrek  2016 2015 

Koopwoning 19% 20% 

Ander soort huurwoning (beneden/goedkoper/kleiner/groter) 18% 25% 

Overlast 17% 9% 

Sloop/ renovatie 17% 0% 

Wijziging gezinssamenstelling 
(trouwen/samenwonen/scheiden/geboorte) 16% 13% 

Woning met meer/betere voorzieningen/beter onderhouden  5% 14% 

Woning in een andere buurt 5% 14% 

Niet meer zelfstandig kunnen wonen 2% 3% 

Ontevreden over Waterweg Wonen 1% 0% 

Werk/studie 0% 2% 

Totaal 100% 100% 
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Eigenaar nieuwe woning  2016 2015 

Waterweg Wonen 37% 31% 

Koopwoning  32% 36% 

Andere woningcorporatie 27% 25% 

Ben gaan inwonen 2% 7% 

Particuliere verhuurder  2% 1% 

Totaal 100% 100% 
  
Via  de  lean-methodiek  en  verdergaande  digitalisering  stroomlijnen  
wij  onze  bedrijfsprocessen.  
Lean  is  een  belangrijk  hulpmiddel  om  overbodige  stappen  in  onze  
bedrijfsprocessen  te  schrappen.  Dit  resulteert  onder  meer  in  kortere  
afhandeltermijnen.  Ook  het  verder  digitaliseren  van  onze  
bedrijfsprocessen  en  dienstverlening  en  het  stimuleren  van  het  
gebruik  van  ons  digitale  huurdersportaal  -  mijn.waterwegwonen.nl  -  
moeten  daaraan  bijdragen.  Door  onze  bedrijfsprocessen  te  
stroomlijnen,  willen  wij  onder  andere  de  mutatieleegstand  van  
sociale  huurwoningen  verminderen  van  1,0%  (2014)  naar  
maximaal  0,8%  in  2016.  
  
Gedurende  de  overgang  naar  het  nieuwe  primaire  systeem  staan  
projecten  op  het  terrein  van  Lean-methodiek  on-hold,  omdat  nog    
niet  alle  (on)mogelijkheden  van  het  nieuwe  primaire  systeem  in  
beeld  zijn.  
  
Leegstand  
  
Leegstand verhuur woningen (regulier) (%) 

  
Ondanks  dat  de  norm  voor  ‘leegstand  verhuur’  in  2016  naar  
beneden  is  bijgesteld  van  0,9%  naar  0,8%,  wordt  deze  glansrijk  
gehaald.    
De  leegstand  is  afgenomen  van  0,92%  eind  2015  naar  0,70%  
eind  2016.  Eind  2016  stonden  81  woningen  leeg.  De  kosten  voor  
leegstand  van  deze  woningen  bedragen  €  473.000  tegen  €  539.000  
in  2015  en  €  807.000  in  2014.  
  
Aan  het  dalen  van  de  leegstandskosten  kunnen  we  zien  dat  de  
volgende  maatregelen  effect  hebben:  
   Het  woonruimteverdelingssysteem  biedt  vanaf  juli  2015  de  
mogelijkheid  om  dagelijks  woningen  te  publiceren;;  

   Alleen  kandidaat-huurders  die  ingeschreven  zijn,  kunnen  
reageren  op  een  woning.  De  kosten  bedragen  €  10  op  jaarbasis.  
Als  gevolg  hiervan  zijn  de  reacties  serieuzer  en  hoeven  we  
minder  inschrijvers  te  benaderen  om  een  succesvolle  match  tot  
stand  te  brengen;;  

   De  ‘no  show’-regeling  is  consequent  toegepast:  als  een  
woningzoekende  binnen  12  maanden  drie  keer  een  
bezichtigingsafspraak  mist,  dan  wordt  de  inschrijving  voor  drie  
maanden  geblokkeerd;;  

   De  processen  zijn  gestroomlijnd.  De  asbestverwijdering  is  nog  
strakker  gepland.  De  woningen  worden  gepubliceerd  
voorafgaand  aan  de  uitslag  van  de  asbestanalyse.  

  
De  overige  leegstandskosten  zijn  onder  andere:  
   Verhuur  niet-woningen:  €  160.000/  5,4%.  Dit  is  een  daling  
vergeleken  met  het  voorgaande  jaar:  €  201.000/  6,2%;;  

   Leegstand  verkoop:  €  208.000,  gemiddeld  €  2.950  per  verkochte  
woning.  De  cijfers  voor  2015  waren:  €  341.000/  €  5.250  per  
verkochte  woning.  

   Leegstand  vrije  sector  huur:  €  11.000  (2015:  €  44.000).  
  
Aantal woningen dat per 31-12-2016 langer dan drie maanden leegstond 
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De  leegstand  sloop  bestaat  voornamelijk  uit  19  leegstaande  
woningen  aan  de  Sperwerlaan  en  de  Vinken-  en  Meeuwenstraat  in  
Holy-Zuidoost.  Deze  woningen  hebben  onvoldoende  kwaliteit  om  in  
de  tijdelijke  verhuur  aan  te  bieden.  
  
Binnen  48  uur  geven  wij  een  reactie  op  een  klacht  van  een  klant.  
Uiterlijk  vijf  werkdagen  na  ontvangst  van  de  klacht,  is  deze  
inhoudelijk  behandeld  en  heeft  de  betreffende  klant  een  antwoord  
van  ons  ontvangen.  Bij  minstens  90%  van  de  ingediende  klachten  
moeten  deze  normen  behaald  worden.  
  
Op  Facebook  en  Twitter  hebben  we  enkele  klachten  ontvangen  van  
klanten.  Het  merendeel  van  de  klachten  wordt  op  dezelfde  dag  
opgepakt.  Alle  klachten  zijn  binnen  48  uur  opgepakt.  
  
Van  elke  klacht  willen  we  leren,  in  enkele  gevallen  leidt  een  klacht  
tot  een  aanpassing  van  ons  beleid,  proces  of  werkwijze.  Van  de  
476  binnengekomen  klachten  in  2016  zijn  er  447  gegrond  bevonden.  
Een  groot  deel  van  de  ongegronde  klachten  had  meer  het  karakter  
van  een  verzoek  tot  schadevergoeding/ongeriefvergoeding  of  het  
afboeken  van  een  servicefactuur.  Per  categorie  zien  we  geen  grote  
procentuele  verschillen  vergeleken  met  2015.  Klachten  over    liften  
vormen  de  uitzondering.  
  
Dit  jaar  is  97%  van  de  klachten  afgehandeld  binnen  de  daarvoor  
gestelde  termijn,  een  kleine  verbetering  vergeleken  met  2015  
toen  96%  tijdig  was  afgehandeld.  Dit  ligt  boven  de  door  ons  gestelde  
norm  van  90%.  Steekproefsgewijs  bellen  wij  klanten  om  te  vragen  of  
ze  tevreden  zijn  over  de  geboden  oplossing.  Nagenoeg  alle  klanten  
waren  tevreden  over  de  uiteindelijke  afhandeling  van  de  klacht.  
  
Het  aantal  gegronde  klachten  in  2016  ligt  met  447  een  stuk  lager  
dan  de  546  in  2015.  We  hebben  wat  kritischer  bekeken  of  een  klacht  
moest  worden  behandeld  door  de  klachtencoördinator.  Klanten  
geven  al  snel  een  reparatieverzoek  op  als  klacht,  terwijl  het  in  
sommige  gevallen  een  eerste  melding  betreft.  Deze  klachten  zijn  dit  
jaar  rechtstreeks  doorgestuurd  naar  het  woonpunt  of  de  planning.  
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Mutatieklachten  
In  2015  waren  13%  van  de  klachten  mutatieklachten.  Dat  had  te  
maken  met  de  nieuwe  werkwijze  vanaf  1  januari  2014,  waarbij  de  
opzichters  verantwoordelijk  zijn  geworden  voor  de  voor-  en  
eindinspectie.  In  2016  verminderden  de  mutatieklachten  naar  9%,  
41  klachten.  Het  afwijzen  van  een  mutatieklacht  onderbouwen  we  
goed  met  foto’s  van  de  oplevering  van  de  woning.  Dit  leidt  ertoe  dat  
de  klant  vaak  overgaat  tot  het  betalen  van  de  in  rekening  gebrachte  
kosten.  
  
Klachten  over  liften  
Het  aandeel  klachten  over  liften  is  fors  toegenomen  van  1%  naar  
10%.  Liften  stonden  vaker  stil,  ook  vanwege  de  levertijd  van  nieuwe  
onderdelen.  Dit  geeft  grote  problemen,  vooral  in  complexen  waar  
veel  ouderen  wonen  die  afhankelijk  zijn  van  een  rolstoel  of  rollator.  
(De  liften  die  alleen  op  (on)even  etages  stoppen,  verbouwen  we  
zodat  ze  op  elke  etage  kunnen  stoppen).  
  
We  constateren  dat  defecten  aan  liften  vaak  ontstaan  door  
vandalisme  en  dit  neemt  fors  toe.  Vanwege  vandalisme  zijn  we  
in  2016  in  diverse  complexen  overgegaan  tot  camerabewaking.  In  
de  liften  en  op  strategische  plekken  zijn  camera’s  en  spiegels  
geplaatst,  zodat  er  altijd  beeldmateriaal  is.  Het  aantal  vernielingen  is  
hierna  drastisch  afgenomen.  
  
We  krijgen  weinig  klachten  binnen  via  social  media.  
  

Klachten         2016        2015 

  Aantal % Aantal % 

Meerdere onderwerpen/diversen 83 19% 111 21% 

Onderhoudsklacht/reparatieverzoek 64 14% 75 14% 

Liften 46 10% 8 1% 

Klachten over aannemerij 43 10% 48 9% 

Mutatieklachten 41 9% 73 13% 

Overlast 31 8% 43 8% 

Lekkage 34 8% 44 8% 

Fouten Waterweg Wonen 20 4% 43 8% 

Schoonmaak 13 3% 11 2% 

Verwarming 15 3% 24 4% 

Woonwinkel 14 3%   

Klachten medewerkers  
Waterweg Wonen 

12 3% 8 1% 

Renovatie 11 2% 12 2% 

Omgeving (vb. groen) 6 1% 15 3% 

Woonruimteverdeling 6 1% 5 1% 

Vocht/schimmel 4 1% 11 2% 

Stookkostenafrekening 4 1% 9 2% 

Niet nagekomen afspraak   6 1% 

Totaal gegronde klachten 447 100% 546 100% 

Totaal niet gegronde klachten 29   37  

Totaal aantal klachten 476   583  

B)  Digitalisering  van  
dienstverlening  en  gericht  
klantcontact  
  
In  onze  dienstverlening  richting  de  klant  werken  wij  digitaal,    
met  name  via  ons  huurdersportaal:  mijn.waterwegwonen.nl.    
Het  gebruiksgemak  van  mijn.waterwegwonen.nl  willen  we  verder  
vergroten  en  het  gebruik  van  dit  medium  tegelijkertijd  verder  
stimuleren  bij  onze  huurders.  
  

  
Ons  streven  is  het  om  de  digitale  dienstverlening  te  laten  groeien:  
reparatieverzoeken  van  ruim  1.800  in  2014  naar  2.500  in  2016  en  
het  opzeggen  van  een  huurcontract  van  circa  130  naar  250.  Wij  
verwachten  dat  op  deze  wijze  het  aantal  binnenkomende  
telefoontjes  met  tenminste  5%  kan  verminderen.  De  reductie  kan  
nog  groter  zijn  als  we  in  het  kader  van  ‘lean’  een  deel  van  de  
reparatieverzoeken  rechtstreeks  doorzetten  naar  de  bedrijven,  die  
op  contract  onderhoud  uitvoeren.  Wij  streven  ernaar  dat  in  2016  
minimaal  75%  van  onze  klanten  (zeer)  tevreden  is  over  het  contact  
met  Waterweg  Wonen.  
  
Het  aantal  reparatieverzoeken  dat  is  ingediend  via  het  
huurdersportaal  in  2016  was  3.110,  een  toename  vergeleken  
met  2015  (2.677).  Het  aantal  huuropzeggingen  via  het  portaal  is  
gestegen  van  139  naar  199.  Met  de  telefooncentrale  is  het  technisch  
gezien  nog  niet  mogelijk  om  het  aantal  binnengekomen  telefoontjes  
te  meten.  In  2017  zal  er  bij  de  leverancier  op  aangedrongen  worden  
dit  te  verhelpen.  
  
Bij  de  KWH-meting  naar  het  digitaal  contact  met  Waterweg  Wonen  
vindt  84%  (2015:  72%)  van  de  deelnemers  dat  zij  via  dit  kanaal  snel  
genoeg  antwoord  krijgen.  90%  heeft  de  voorkeur  voor  een  
reactietermijn  van  een  tot  drie  werkdagen  via  mail  of  website.  
70%  heeft  het  liefst  contact  via  de  telefoon,  17%  heeft  een  voorkeur  
voor  digitaal  contact  en  11%  voor  persoonlijk  contact.  In  totaal  heeft  
21%  digitaal  contact  gezocht  (2015:  13%).  Uit  onze  eigen  enquêtes  
blijkt  dat  huurders  tevreden  zijn  over  het  gebruik  van  
mijn.waterwegwonen.nl.  De  tevredenheid  is  gestegen  van  85%  
naar  92%.  In  elke  editie  van  Watermerk  verwijzen  we  naar  de  online  
communicatiemiddelen.  
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Uit  een  analyse  van  KWH  blijkt  dat  contact  via  het  digitale  kanaal  
hoger  wordt  gewaardeerd,  dan  via  de  andere  kanalen.  Het  gemak  
waarmee  huurders  in  contact  kunnen  komen  met  de  corporatie  
scoort  met  een  8,3  het  hoogst  bij  digitaal  contact,  tegenover  een    
7,1  bij  telefonisch  contact.  Uit  de  KWH-meting  blijkt  dat  93%  van  de  
huurders  tevreden  is  over  het  contact  met  Waterweg  Wonen.  
  
Social  Media  
In  2016  hebben  we  188  Facebookberichten  geplaatst  en  we  hebben  
het  jaar  afgesloten  met  1.262  fans  (2015:  1.075).  Ook  op  Twitter  zijn  
we  actief;;  we  hebben  98  berichten  geplaatst  en  het  jaar  afgesloten  
met  2.415  volgers  (2015:  2.217).    

Verder  hebben  we  twee  filmpjes  gelanceerd  op  YouTube.  Eén  over  
het  Actieplan  Wonen  en  één  over  het  aanvragen  van  een  nieuwe  
keuken,  badkamer  of  toilet.  
  
Geschillencommissie  
Er  zijn  15  geschillen  ingediend  (2015:  20),  waarvan  er  zeven  zijn  
behandeld  en  waarvoor  hoorzittingen  hebben  plaatsgevonden.  Van  
de  zeven  geschillen  zijn  er  vijf  niet  gegrond  verklaard.  Een  geschil  is  
gegrond  verklaard  en  een  geschil  is  opgelost  door  de  organisatie.  
Twee  geschillen  lopen  nog.  We  zien  dit  jaar  verhoudingsgewijs  een  
toename  van  het  aantal  niet-ontvankelijke  klachten.  De  
geschillencommissie  was  meer  tijd  kwijt  aan  de  beoordeling  van  de  
binnengekomen  geschillen,  omdat  niet  altijd  direct  helder  was  waar  
het  geschil  inhoudelijk  over  ging.  
  

Huurcommissie  
In  2016  is  13  maal  een  geschil  aanhangig  gemaakt  bij  de  
Huurcommissie,  in  2015  waren  vier  geschillen  inhoudelijk  
behandeld.  Eén  geval  over  servicekosten  gaf  een  geringe  bijstelling  
van  de  in  rekening  te  brengen  kosten.  Vijf  huurders  van  de  
Madridweg  vroegen  een  oordeel  over  de  huurverhoging  na  
renovatie.  De  Huurcommissie  oordeelde  dat  deze  onder  de  
maximale  huurverhoging  lag  en  gaf  de  huurders  ongelijk.  
Drie  geschillen  zijn  niet  inhoudelijk  bekeken,  omdat  de  leges  niet  
waren  voldaan.  Vier  huurders  vroegen  om  een  huurverlaging  
vanwege  onderhoudsgebreken.  Twee  huurders  werden  in  het  
ongelijk  gesteld,  de  overige  zaken  worden  in  2017  inhoudelijk  
behandeld.  
  
Bezwaarschriften  naar  aanleiding  van  de  huurverhoging  
Doordat  de  huurverhoging  in  2016  niet  inkomensafhankelijk  was,  
zijn  in  dit  jaar  op  dit  punt  geen  bezwaarschriften  binnengekomen.  
In  2014  ontvingen  we  nog  171  bezwaarschriften  en  in  2015  
81  bezwaarschriften.  In  2016  dienden  vier  huurders  een  verzoek  tot  
huurverlaging  in,  omdat  hun  inkomen  in  2014  (als  basis  voor  de  
huurverhoging  2015)  naar  beneden  was  bijgesteld.  De  huur  is  in  alle  
gevallen  aangepast  (in  2015  en  2016).  
  
Media  
In  2016  werd  Waterweg  Wonen  61  (2015:  86,  2014:  117)  keer  
genoemd  in  de  pers.  Van  deze  61  berichten  hadden  9  (2015:  16,  
2014:  5)  berichten  een  negatief  karakter.  Dit  betekent  dat  85%  
(2015:  81%,  2014:  94%)  van  de  berichten  neutraal/positief  was,  
waarmee  de  doelstelling  van  90%  niet  helemaal    is  behaald.  Positief  
was  het  nieuws  over  o.a.  de  verlenging  van  het  KWH-huurlabel,  het  
versieren  van  een  muur  in  de  PKD  en  het  betrekken  van  huurders  bij  
de  komst  van  een  nieuwe  buur.  De  negatieve  berichten  gingen  over:  
een  zwartboek  over  de  Westwijk  (3x),  tevreden  huurders  van  de  
Valkenhof  Laag  die  moeten  verhuizen  vanwege  de  sloop  van  hun  
complex  (3x)  en  het  na  ontruiming  vermeend  doneren  van  inboedels  
aan  vluchtelingen  (3x).  Dat  laatste  nieuwsitem  stond  niet  in  de  
reguliere  Vlaardingse  of  Rotterdamse  pers,  maar  op  diverse  
weblogs.  
  
Geen  sponsoring  meer  door  de  nieuwe  Woningwet  
Vanuit  duurzaamheidsoogpunt  verstuurt  Waterweg  Wonen  al  jaren  
geen  kerstkaarten  meer.  In  de  voorgaande  jaren  konden  huurders  –  
in  december  –  stemmen  naar  welk  goed  doel  het  
kerstkaartenbudget  (€  1.500)  ging.  In  2016  is  hier  een  streep  
doorgehaald.  Deze  activiteit  viel  onder  sponsoring  en  in  de  nieuwe  
Woningwet  staat  geschreven  dat  woningcorporaties  hier  geen  geld  
meer  aan  mogen  besteden.  
  
Nieuw  intranet  
Met  het  nieuwe  intranet  kunnen  collega’s  intern  digitaal  
samenwerken  en  belangrijke  informatie  of  interessante  weetjes  met  
elkaar  delen  via  een  tijdlijn.  In  een  later  stadium  wordt  bekeken  of  er  
een  eventuele  doorontwikkeling  nodig  is.  
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A)  Lagere  bedrijfslasten  
  
In  het  bedrijfsplan  staat:  De  lijn  van  ‘Scherp  aan  de  wind’  zetten  wij  
voort.  Voor  2016  betekent  dit  het  voornemen  om  personeels-  
vermindering  naar  119  fte  te  realiseren  via  natuurlijk  verloop,  zonder  
gedwongen  ontslagen  en  met  de  inzet  van  extra  inspanningen  om  
de  mobiliteit  van  onze  medewerkers  te  vergroten  en  stimuleren.  
Boventallige  medewerkers  ondersteunen  wij  bij  het  vinden  van  
ander  werk.  
De  gemiddelde  bezetting  gedurende  het  jaar  was  119,6  fte,  waarvan  
gemiddeld  0,93  fte  was  gedetacheerd.  Eind  2016  lag  de  bezetting  
net  onder  de  118  fte.  De  formatie  is  gedurende  twee  jaar  uitgebreid  
met  een  wijkmeester  sociale  aanpak  Westwijk.  Uitgesplitst  naar  
categorieën  bestond  de  bezetting  eind  2016  uit  116,5  fte  vaste  
formatie  en  vooral  in  verband  met  de  vernieuwing  van  het  
automatiseringspakket  1,4  fte  tijdelijke  uitbreiding  van  uren  van  
zeven  medewerkers.    

  
  
  
In  2016  werd  aanvullend  gemiddeld  5,1  fte  uitzendkrachten  ingezet,  
voornamelijk  in  verband  met  de  nieuwe  automatisering  en  de  
gevolgen  van  de  Woningwet,  jaarverslaggeving  en  scheiding  
DAEB/niet-DAEB.  
  
De  beoogde  formatie  is  in  2019  108,3  fte,  gebaseerd  op  het  
inrichtingsplan  ‘Scherp  aan  de  Wind’,  aangepast  aan  de  diverse  
ontwikkelingen  na  1  januari  2013.  Begin  2017  daalt  door  
pensionering  de  bezetting  met  3,89  fte’s  en  komt  de  beoogde  
formatieomvang  per  1  januari  2019  in  beeld.  
  

  
  

Activiteit Score Realisatie 

Personeelsvermindering naar 119 fte zal in 2016 worden gerealiseerd via 
natuurlijk verloop, zonder gedwongen ontslagen en met de inzet van extra 
inspanningen om de mobiliteit van onze medewerkers te vergroten en 
stimuleren. 

+ Eind 2016 lag de bezetting net onder de 118 fte, waarvan 116,5 fte vaste 
formatie en 1,4 fte tijdelijke uitbreiding van uren in verband met de vernieuwing 
van het automatiseringspakket. 

Personeelsstatistieken: 
Uitstroom: korter dan 2 jaar in dienst <= 2 
Uitstroom: 2 jaar of langer in dienst >= 4 
Vacatures gemiddeld openstaand <= 3 

+  
Uitstroom: 1 
Uitstroom: 5 
Vacatures openstaand: 1 

In totaal streven we naar een reductie van de netto bedrijfslasten per 
verhuureenheid van 5%. 

- De netto bedrijfslasten zijn met ruim 2% gedaald. Na correctie van de posten 
met een incidenteel karakter structureel 5%. 

In de Aedes-benchmark willen wij in 2016 tot de bovenste helft van de 
middenpositie (B-score) behoren op het prestatieveld ‘bedrijfslasten’. 

+ We hebben een A-score behaald. 

De Verenigingen van Eigenaren (VvE) van complexen waarin wij bezit 
hebben, willen wij blijven beheren. 

+ Na evaluatie is besloten het beheer door te zetten. 

Wij streven naar een ziekteverzuim van minder dan 4,0%. +/- Het ziekteverzuim lag met 4,2% enigszins boven de norm maar ruim onder 
de 4,8%, het gemiddelde van de jaren 2010–2015. 

Vermogensontwikkeling: 
Loan to value onder de 75% 
Dekkingsratio < 50% 
Solvabiliteit > 20% 
Interest dekkingsratio ICR >= 1,4 
Debt service coverage ratio DSCR > 1,0 
Beoordeling AW en WSW positief 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
Loan to value tussen 67% en 72% 
Dekkingsratio tussen 35% en 38% 
Solvabiliteit tussen 27% en 32% 
ICR tussen de 1,86 en 2,75 
DSCR tussen de 1,42 en 1,65 
Positief 

 
   +   Gerealiseerd    +/-   Deels gerealiseerd    -   Niet gerealiseerd    x   Vervallen 
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Personeelsstatistieken Norm 2016 Score 2015 2014 

Instroom  2   4 7 

Doorstroom  1   1 1 

Uitstroom: korter dan  
2 jaar in dienst <= 2 1 positief 2 1 

Uitstroom: 2 jaar of 
langer in dienst >= 4 5 positief 7 20 

Vacatures gemiddeld 
openstaand <= 3 <= 1 positief <= 1 <= 2 

Fte’s einde jaar 119 117,9 positief 121,2 126 
  
  
We  willen  dat  onze  bedrijfslasten  lager  zijn  dan  het  gemiddelde  van  
onze  sector.  
In  totaal  streven  we  naar  een  reductie  van  de  netto  bedrijfslasten    
per  verhuureenheid  van  5%3  in  2016.  In  de  Aedes-benchmark  
streven  we  in  2016  op  het  prestatieveld  Bedrijfslasten  het  oordeel  
‘B-bovenste  helft’  na.  
  
Waterweg  Wonen  werkt  in  lijn  met  haar  motto  ‘Scherp  aan  de  wind’  
verder  aan  de  reductie  van  haar  bedrijfslasten.  De  netto  
bedrijfslasten  zijn  in  2016  met  ruim  2%  gedaald.  Wanneer  we  de  
bedrijfslasten  corrigeren  met  incidentele  posten  als  de  afkoop  van  
het  huurcontract  van  Vigilantis  en  de  inhuur  van  inleenkrachten  
vanwege  de  implementatie  van  het  nieuwe  automatiseringspakket,  
dan  is  de  structurele  doelstelling  van  5%  wel  behaald.  
  
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  een  efficiëntere  bedrijfsvoering  en  willen  hun  geld  op  de  
goede  manier  inzetten.  Dankzij  deze  benchmark  kunnen  corporaties  
leren  van  elkaars  resultaten.  
  
Doel  van  de  Aedes-benchmark  is  om  de  bedrijfslasten  van  alle  
corporaties  onderling  vergelijkbaar  te  maken.  Ieder  jaar  wordt  de  
methode  verfijnd,  waardoor  de  categorieën  nog  in  beweging  zijn.  
                                                                                                                                        
3 netto bedrijfslasten per gewogen verhuureenheid gecorrigeerd met inflatie 

  

Ontwikkeling bedrijfslasten 

Benchmark 2016: 
bedrijfslasten 

2015 

Benchmark 2015: 
bedrijfslasten 

2014 

Personeelslasten  
per verhuureenheid (vhe) €         357 €       416 

Overige bedrijfslasten  
per verhuureenheid  261 270 

Leefbaarheid per verhuureenheid 153 182 

Overige bedrijfsopbrengsten  
per verhuureenheid -  -/-         6 

Servicecontracten -/-         37 -/-       11 

Beïnvloedbare bedrijfslasten 
per verhuureenheid €        734 €      850 

  
  
Onze  bedrijfslasten  namen  opnieuw  af  vergeleken  met  het  
voorgaande  jaar.  Waterweg  Wonen  wordt  opnieuw  ingedeeld  in  de  
A-categorie.  
  
Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten 
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In  deze  €  734  geharmoniseerde  beïnvloedbare  netto  bedrijfslasten  
zijn  ook  de  kosten  voor  leefbaarheid  opgenomen.  Onderdeel  van  
leefbaarheid  zijn  €  329.000  aan  kosten  voor  het  groenonderhoud  
van  het  openbaar  gebied  (exclusief  onze  bijdrage  aan  de  inrichting  
en  ophoging  van  het  openbaar  gebied  van  de  Hoofdstedenbuurt  van  
€  1  mln.  in  2015  en  2016).  Dit  is  circa  €  28  per  verhuureenheid.    
 
Leefbaarheidsuitgaven (geharmoniseerd) 
  

  
Niet  beïnvloedbare  bedrijfslasten  
Het  oordeel  van  de  Aedes-benchmark  is  gebaseerd  op  de  
geharmoniseerde  beïnvloedbare  netto  bedrijfslasten.  Naast  de  door  
Waterweg  Wonen  te  beïnvloeden  bedrijfslasten  zijn  er  aanzienlijke  
niet  te  beïnvloeden  bedrijfslasten  vanuit  het  Rijk  (verhuurdersheffing),  
waterschap  (waterschapslasten)  en  de  gemeente  (onroerend  
zakenbelasting,  rioolheffing).  
De  niet  beïnvloedbare  bedrijfslasten  in  de  Aedes-benchmark    
2016/bedrijfslasten  2015,  bedroegen  €  874  per  verhuureenheid.  Het  
gemiddelde  bedrag  voor  Nederland  lag  €  60  lager  op  €  814.  
  
Het  grootste  verschil  is  de  rioolheffing.  Doordat  de  gemeente  
Vlaardingen  heeft  gekozen  voor  het  innen  van  de  rioolheffing  bij  de  
eigenaar,  zijn  de  lasten  voor  Waterweg  Wonen  €  157  per  
verhuureenheid  hoger  dan  in  een  gemeente  die  de  rioolheffing  bij  de  
burgers  zelf  int.  Dit  vertegenwoordigt  ruim  €  13  per  maand  per  
woning.  Het  gemiddelde  voor  Nederland,  een  mix  van  wel  en  geen  
rioolheffing  bij  de  eigenaar  innende  gemeenten,  ligt  op  €  77  per  
verhuureenheid.  Ook  de  onroerend  zakenbelasting  ligt  met  €  189  
per  verhuureenheid  iets  hoger  dan  het  landelijk  gemiddelde  
van  €  182.  De  verhuurdersheffing  (op  basis  van  de  Woz-waarde)  ligt  
met  €  495  per  verhuureenheid  iets  lager  dan  het  Nederlands  
gemiddelde  van  €  516.  Ook  de  waterschapslasten  zijn  met  €  33  per  
verhuureenheid  lager  dan  het  landelijk  gemiddelde  van  €  39.  
 
Opbouw niet-beïnvloedbare bedrijfslasten €/vhe 

  
De  Verenigingen  van  Eigenaren  (VvE’s)  van  complexen  waarin  wij  
bezit  hebben,  blijven  wij  beheren.  Deze  niet-kerntaak  verrichten  we  
sinds  1  januari  2015.  

Na  twee  jaar  beheer  van  VvE’s  waar  wij  zelf  bezit  hebben,  is  deze  
activiteit  geëvalueerd.  Conclusie  is  dat  de  doelstellingen  die  zijn  
gesteld  grotendeels  behaald  zijn,  we  zetten  het  beheer  van  VvE’s  
dan  ook  door.  De  doelstellingen  zijn:  
   Vergroten  van  het  interne  bewustzijn  over  de  gang  van  zaken  in  
VvE’s,  teneinde  slagvaardiger  te  kunnen  handelen  richting  onze  
huurders   ;;  

   Communicatie  met  klanten  (vooral  huurders)  verbeteren  door  
korte  lijnen   ;;  

   Meer  technische  kennis  vanuit  Waterweg  Wonen  betrekken,  
teneinde  het  beheer  te  optimaliseren   ;;  

   Kostenbesparing  door  inkoopvoordeel   ;;  
   Plaatsingen  van  boventallig  personeel   .  
  
In  het  bedrijfsplan  staat:  Ons  Nieuwe  Werken  in  één  nieuwe  
vestiging  draagt  bij  aan  lagere  bedrijfslasten.  
In  2016  worden  we  nog  geconfronteerd  met  dubbele  
huisvestingslasten  gedurende  een  paar  maanden;;  de  verhuizing  
naar  de  nieuwe  locatie  levert  meer  dan  €  5  mln.  netto  contant  
voordeel  op  ten  opzichte  van  de  huursituatie  van  de  beide  oude  
locaties.  
Dit  jaar  zijn  we  verhuisd  naar  ons  nieuwe  bedrijfspand.  Het  is  
ingericht  volgens  de  principes  van  het  Nieuwe  werken,  hetgeen  een  
kleinere  nieuwbouw  mogelijk  maakte.  Veel  aandacht  is  intern  
besteed  aan  het  werken  volgens  deze  principes:  nieuwe  regels  zijn  
opgesteld,  bijvoorbeeld  ten  aanzien  van  het  thuiswerken  en  het  
nieuwe  kantoor  en  de  werkplekken  zijn  getoetst  aan  de  Arbo-
wetgeving.  
  
In  2016  vervangen  we  ons  primaire  softwarepakket.  
In  februari  2016  is  gestart  met  het  traject  om  ons  primaire  
automatiseringspakket  Omega-Ax  te  vervangen  door  Dynamics  
Empire  van  cegeka-dsa.  De  kernpunten  van  het  nieuwe  pakket  zijn  
standaardisatie,  een  functionele  best  practice  procesinrichting  en  
mogelijkheden  tot  het  koppelen  van  specialistische  software  aan  het  
basispakket.  
In  het  tweede  kwartaal  is  het  PID  (project  initiatie  document)  
opgesteld  met  daarin  de  projectorganisatie,  fasering,  scope  en  
planning.  Eind  2016  loopt  het  project  volgens  planning.  De  livegang  
is  gepland  voor  begin  2017.  
  
Waterweg  Wonen  wil  dat  haar  medewerkers  zich  ontwikkelen  en  
plezier  ervaren  in  hun  huidige  functie.  
  
Cursussen  en  trainingen  
In  2016  volgden  76  verschillende  medewerkers  170  trainingen,  zoals  
online  crisiscommunicatie,  vastgoedintroductiecursus,  herhaling  
liftcursus  en  training  Woningwet.  
In  company  trainingen  zijn  ontwikkeld  om  medewerkers  voor  te  
bereiden  op  de  verhuizing  naar  het  nieuwe  bedrijfspand  met  de  
nieuwe  manier  van  werken:  40  medewerkers  trainden  ‘Effectief  en  
digitaal  werken’  en  61  leerden  hoe  een  stoel  in  te  stellen,  een  goede  
werkhouding  aan  te  nemen  en  om  te  gaan  met  de  
omgeving(sgeluiden).  
  
Arbo  
Op  de  ‘Dag  van  de  BHV’  is  er  op  ons  intranet  extra  aandacht  aan  de  
interne  BHV-organisatie  besteed.  In  het  licht  van  (on)gewenste  
omgangsvormen  publiceerden  we  een  interview  op  WaWoWijs  met  
de  externe  vertrouwenspersoon.  Er  is  in  2016  geen  melding  gedaan  
bij  onze  vertrouwenspersoon.  Onder  alle  medewerkers  is  een  
enquête  uitgezet  over  (on)gewenste  omgangsvormen.  We  
publiceerden  korte  berichtjes  op  dit  thema  om  de  bewustwording  
verder  te  laten  toenemen.  Ook  zijn  (on)gewenste  omgangsvormen  
een  vast  onderdeel  van  de  beoordelingscyclus  geworden.    
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Een  voorbeeld  van  het  oppakken  van  reguliere  Arbo-zaken  is  de  
aanschaf  van  speciale  boren,  waarbij  het  stof  direct  wordt  
afgezogen.  
  
Verlof  
Het  delen  van  verlof  werd  mogelijk  gemaakt.  Een  medewerker  kan  
bovenwettelijk  vakantieverlof  overdoen  aan  een  collega,  die  als  
mantelzorger  onvoldoende  eigen  verlofmogelijkheden  heeft.  Van  de  
regeling  is  nog  geen  gebruik  gemaakt.  
  
Ziekteverzuim  
Wij  streven  naar  een  ziekteverzuim  van  minder  dan  4,0%.  
Het  ziekteverzuim  ziet  er  in  2016  als  volgt  uit:  
  

 Norm 2016 Score 2015 2014 

Ziekteverzuim totaal <= 4,0% 4,2% negatief 4,5% 4,4% 

Kort verzuim (< 6 weken) <= 2,0% 2,8% negatief 2,3% 2,3% 

Lang verzuim (>= 6 weken) <= 2,0% 1,4% positief 2,2% 2,1% 

Frequentie <= 1,4 1,58 negatief 1,41 1,25 

  
Het  ziekteverzuim  ligt  met  4,2%  weliswaar  enigszins  boven  de  norm,  
maar  ruim  onder  de  4,8%,  het  gemiddelde  van  de  jaren  2010–2015.  
Het  kort  verzuim  is  met  2,8%  relatief  hoog  en  het  lang  verzuim  
met  1,4%  relatief  laag.  De  frequentie  ligt  met  1,58  ziekmeldingen  per  
medewerker  op  het  hoogste  niveau  vanaf  2010.  Het  gemiddelde  
bedraagt  1,38  ziekmeldingen  per  medewerker  per  jaar  
  

B)  Financieel  gezond  en    
goed  rentmeesterschap  
  
Waterweg  Wonen  werkt  kostenbewust  en  staat  voor  rendement.  Het  
behalen  van  rendement  is  niet  een  doel  op  zich,  maar  is  
noodzakelijk  om  voldoende  draagvlak  te  hebben  en  te  houden  voor  
de  investeringen  en  uitgaven  die  nodig  zijn  voor  onze  kerntaak:  het  
bouwen,  onderhouden  en  beheren  van  betaalbare  sociale  
huurwoningen  in  een  prettige  woon-  en  leefomgeving.  Op  deze  wijze  
willen  wij  goed  rentmeesterschap  voor  nu,  maar  ook  voor  de  
toekomst  waarborgen.  Wij  sturen  daarbij  op  een  goede  
vermogensontwikkeling  en  gezonde  kasstromen.  

De  kasstroom  uit  onze  basisexploitatie  moet  minimaal  positief  zijn.  
In  deze  bedrijfsplanperiode  rekenen  we  met  een  boven  inflatoire  
stijging  van  de  huurprijzen:  inflatie  +  1,0%,  inclusief  harmonisatie.  Dit  
doen  wij  in  aansluiting  op  het  Sociaal  Huurakkoord  van  Aedes  en  de  
Woonbond.    
  
De  vermogensontwikkeling  
Het  kengetal  Loan  to  value  (LTV)  laat  zien  welk  aandeel  van  het  
bezit  extern  gefinancierd  is.  Daarbij  wordt  voor  de  waarde  van  het  
bezit  uitgegaan  van  de  bedrijfswaarde.  Algemeen  aanvaardbaar  is  
maximaal  75%  externe  financiering.  De  dekkingsratio  op  basis  van  
marktwaarde  mag  maximaal  50%  bedragen.  Waterweg  Wonen  
voldoet  de  komende  jaren  aan  deze  normen.  
  
(Bedragen x € 1.000) 

Loan to value 2016 2017 2018 2019 2020 

Netto schuldpositie 389.385 383.002 380.173 372.203 353.963 

Bedrijfswaarde 542.137 536.390 539.746 540.291 528.388 

Aandeel externe 
financiering 72% 71% 70% 69% 67% 

  
(Bedragen x € 1.000) 

Dekkings- 
ratio 2016 2017 2018 2019 2020 

Netto 
schuldpositie 389.385 383.002 380.173 372.203 353.963 

Marktwaarde 1.025.396 1.019.746 1.017.607 1.024.126 1.017.913 

Aandeel ext. 
financiering 38% 38% 37% 36% 35% 

  
De  dekkingsratio  op  basis  van  de  WOZ-waarde  van  bij  het  WSW  
ingezet  onderpand  is  in  2016  28%  
  
Vermogensbeheer  
In  2015  was  reeds  €  20  mln.  aangetrokken  voor  de  financierings-
behoefte  van  2016.  In  2016  sloten  we  voor  €  14  mln.  af  voor  de  
behoefte  van  2016.  Dit  betrof  twee  leningen:  
   NWB  fixe  lening  €  9  mln.  per  1  september  2016  tot  
1  september  2021  op  0,315%;;  

   NWB  1-weeks  roll-over  €  5  mln.  per  1  juli  2016  tot  6  juli  2018  op  
1-weeks  EUR  +  0,55%.  

  
In  2016  hebben  we  geen  leningen  afgesloten  om  de  financierings-
behoefte  over  2017  af  te  dekken.  
De  1-weeks  roll-over  bij  de  NWB  met  de  startdatum  1  juli  2016  werd  
afgesloten,  omdat  de  kredietfaciliteit  bij  de  BNG  per  1  juli  2016  is  
afgebouwd  van  €  18,1  mln.  naar  €  5,9  mln.  De  twee  jaars  periode  is  
gekozen  om  het  renterisico  niet  tot  in  2019  extra  te  verhogen.  
  
(Bedragen x € 1.000) 

Direct 
rendement 
vastgoed 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kasstroom uit 
bedrijfsoperaties 33.392 25.782 27.849 30.732 28.294 

Marktwaarde 1.025.396 1.019.746 1.017.607 1.024.126 1.017.913 

Direct rendement 
vastgoed 3,26% 2,53% 2,74% 3,00% 2,78% 

BHV-ers Waterweg Wonen 
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Voor  de  bepaling  van  het  direct  rendement  vastgoed  wordt  de  
operationele  kasstroom  uitgedrukt  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  2016  is  het  direct  rendement  vastgoed  3,04%  en  de  
gemiddelde  vermogenskostenvoet  3,45%.  Het  ministerie  hanteert  
geen  normen  maar  geeft  aan  de  corporaties  onderling  te  gaan  
vergelijken  op  direct  rendement.  
  

Solvabiliteit 
(bedrijfswaarde) 2016 2017 2018 2019 2020 

 27% 27% 29% 29% 32% 
  
De  solvabiliteit  geeft  een  indicatie  voor  het  vermogen  om  zowel  de  
kortlopende  als  de  lange  schulden  terug  te  betalen.  De  solvabiliteit  
op  basis  van  bedrijfswaarde  (eigen  vermogen  /  totaal  vermogen)  
blijft  boven  de  norm  van  20%.  
  
 (Bedragen x € 1.000) 

Interest dekkingsratio 
(ICR) 2016 2017 2018 2019 2020 

Interestdekkingsratio 2,17 1,86 2,19 2,59 2,75 
  
Het  kengetal  interest  dekkingsratio/  intrest  coverage  ratio  geeft  de  
verhouding  weer  tussen  de  operationele  kasstroom  en  de  
rentelasten.  Als  de  dekkingsratio  kleiner  of  gelijk  aan  1,4  is  (norm  
WSW),  wordt  onvoldoende  kasstroom  uit  de  exploitatie  gegenereerd  
om  de  rentelasten  en  de  aflossing(sfictie)  te  betalen.  De  komende  
jaren  ligt  naar  verwachting  de  interest  dekkingsratio  tussen  de  1,86  
en  2,75.  
  
 (Bedragen x € 1.000) 

Debt service coverage ratio 
(DSCR) 2016 2017 2018 2019 2020 

Debt service coverage ratio 1,42 1,43 1,44 1,53 1,65 
  
Het  kengetal  debt  service  coverage  ratio  geeft  de  verhouding  weer  
tussen  de  operationele  kasstroom  bij  exploitatie  tot  einde  levensduur  
en  de  rentelasten  en  aflossingsverplichting.  Als  de  debt  service  
coverage  ratio  onder  de  1,0  ligt  (norm  WSW),  wordt  onvoldoende  
kasstroom  uit  de  exploitatie  gegenereerd  om  de  rentelasten  en  de  
aflossing(sfictie)  te  betalen.  De  komende  jaren  ligt  naar  verwachting  
de  debt  service  coverage  ratio  tussen  de  1,43  en  1,65.  
  
Projecten  
Investeringen  nieuwbouw  huur  /  Investeringen  in  bestaand  bezit  
Bij  de  berekening  van  het  interne  rendement  (IRR)  op  nieuwe  
projecten,  maken  we  onderscheid  naar  verschillende  typen  
vastgoed.  De  beoogde  rendementen  gaan  we  de  komende  jaren  
ook  daadwerkelijk  halen.  De  typen  vastgoed  en  het  IRR  zijn  
(Vastgoed):  
   overige  woningen:  financieringsrente;;  
   commerciële  ruimten:  rente  +  opslag  van  1%;;  
   maatschappelijk  vastgoed  met  een  woon-  of  leefbaarheidsfunctie:  
maatwerk.  

  
Onze  kerntaakactiviteiten  scheiden  wij  van  de  marktactiviteiten.  
In  2016  hebben  we  in  het  kader  van  de  nieuwe  Woningwet  een  
voorstel  gemaakt  voor  de  administratieve  scheiding  van  onze  DAEB  
en  niet-DAEB  activiteiten.  
  

Het  Waarborgfonds  Sociale  Woningbouw  (WSW)  en  de  
Autoriteit  Woningcorporaties  (AW)  
Het  jaar  2016  wordt  vooral  gekenmerkt  door  het  op  orde  brengen  
van  de  governance:  statuten,  financieel  reglement,  treasurystatuut  
en  het  indienen  van  een  scheidingsvoorstel  DAEB/niet-DAEB.  
Genoemde  zaken  zijn  veelal  beleidsarm  aangepast.  Dat  wil  zeggen  
dat  de  reglementen  zijn  opgesteld  en  aangepast  aan  wet–  en  
regelgeving  maar  dat  geen  gebruik  is  gemaakt  van  de  
mogelijkheden  om  het  eigen  beleid  aan  te  passen.  Het  
scheidingsvoorstel  was  daarmee  vooral  een  bevestiging  van  de  
jarenlange  strategie  die  Waterweg  Wonen  kent.  De  genoemde  
stukken  zijn  door  de  AW  behandeld  en  goedgekeurd  met  
uitzondering  van  het  scheidingsvoorstel  dat  eind  juni  2017  definitief  
naar  de  AW  moet.  De  AW  had  inhoudelijk  geen  opmerkingen  ten  
aanzien  van  het  voorlopig  scheidingsvoorstel,  hetgeen  betekent  dat  
een  definitief  voorstel  in  lijn  met  het  voorlopige  haar  goedkeuring  zal  
verkrijgen.  
Het  WSW  verleende  haar  borging  overeenkomstig  de  aanvraag  in  
de  dPi.  De  BNG  kondigde  al  jaren  aan  haar  rekening  courant  krediet  
te  willen  afbouwen  met  Waterweg  Wonen.  Het  WSW  heeft  voorzien  
in  borgingsruimte  om  dit  mogelijk  te  maken.  
  
Huurronde/huurverhoging  
Vanwege  uitstel  van  het  systeem  van  huursombenadering,  geven  
we  de  huurronde  per  1  juli  2016  pragmatisch  vorm.  In  het  Sociaal  
Huurakkoord  Aedes  Woonbond  is  afgesproken  dat  de  gemiddelde  
huursomstijging  per  corporatie  niet  meer  mag  zijn  dan  inflatie  
plus  1%  (inclusief  harmonisatie-ineens  bij  vrijkomende  woningen).  
  
De  generieke  huurverhoging  bedraagt  bij  Waterweg  Wonen  
inflatie  +  0,4%,  de  voortzetting  van  de  harmonisatie-ineens  bij  
vrijkomende  woningen  0,6%.  Daarnaast  is  de  huurverhoging  
gematigd  om  te  voorkomen  dat  huren  de  liberalisatiegrens  
overschrijden  en  zijn  bij  mutatie  huren  (opnieuw)  onder  deze  grens  
gebracht.  
We  zien  bij  deze  huurronde  af  van  extra  inkomensafhankelijke  
huurverhogingen  voor  huishoudens  met  een  middeninkomen  of  
hoog  inkomen.  Wij  blijven  overigens  van  mening  dat  passend  
toewijzen  gekoppeld  moet  worden  aan  een  systeem  van  periodieke  
toetsing  van  het  inkomen.  
In  april  2016  hebben  de  Huurdersraad  en  Waterweg  Wonen  het  
beleidsdocument  voor  de  huurronde  ondertekend.  
  
Verschil  tussen  marktwaarde  en  bedrijfswaarde  
De  marktwaarde  ligt  eind  2016  flink  boven  de  bedrijfswaarde;;  tevens  
is  het  resultaat  over  2016  zeer  positief  door  de  waardeontwikkeling  
van  ons  vastgoed.  Dit  resultaat  wordt  veroorzaakt  door  de  
aanhoudende  lage  rente,  naast  het,  brede,  economisch  herstel.  
De  bedrijfswaarde  wordt  bepaald  door  toekomstige  kasstromen  die  
verband  houden  met  ons  bezit.  De  marktwaarde  wordt  vooral  
gedomineerd  door  het  eventueel  realiseren  van  verkopen  van  bezit.  
Hier  ontstaat  een  belangrijk  verschil.  Waterweg  Wonen  kent  een  
woningvoorraad  waarvan  wij  er  beleidsmatig  vanuit  gaan  dat  wij  een  
groot  deel  van  dit  bezit  nog  vele  jaren  in  onze  portefeuille  zullen  
houden,  met  de  intentie  om  een  betaalbare  woningvoorraad  te  
hebben  voor  onze  huurders.  Instrumenten  om  de  marktwaarde  te  
verzilveren,  het  realiseren  van  hogere  huren  en  verkoopopbrengsten  
liggen  op  dit  moment  niet  voor  de  hand.    Dit  maakt  dat  Waterweg  
Wonen  naar  de  inzichten  van  vandaag  niet  zal  toekomen  aan  het  
realiseren  van  de  hogere  marktwaarde.    
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C)  Goed  risicomanagement  
  
De  belangrijkste  risico’s  en  beheersmaatregelen  zijn  benoemd  en  
daar  sturen  wij  actief  op.  De  afdeling  Bedrijfsvoering  stelt  het  
risicobeleid  op  en  bij.  Afstemming  vindt  plaats  in  MT-verband.  Op  
decentraal  niveau  waarderen  de  betrokken  afdelingen  de  risico’s    
en  benoemen  beheersmaatregelen.  Wij  monitoren  deze  en  sturen  
actief  bij.  
  
Het  risicomanagement  bouwen  we  uit.  
  
Risicocategorieën  
Risicomanagement  binnen  Waterweg  Wonen  bestaat  uit  de  
volgende  vijf  categorieën:  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Strategische  risico’s:  het  mogelijk  optreden  van  een  
ongewenste  en  ongeplande  gebeurtenis,  waarvan  de  gevolgen  
het  bereiken  van  de  ambities  en  doelstellingen  van  Waterweg  
Wonen  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.  
Integriteit-  en  frauderisico’s:  het  mogelijk  optreden  van  een  
schending  van  de  integriteit  en/of  het  opzettelijk  plegen  van  
onrechtmatige  feiten,  die  Waterweg  Wonen  (financieel)  
schaden.  
Informatierisico’s:  het  mogelijk  optreden  van  een  ongewenste    
en  ongeplande  gebeurtenis,  die  een  bedreiging  vormt  voor  de  
(betrouwbaarheid  van  de)  informatievoorziening  van    
Waterweg  Wonen.  
  

    
Tien  onderwerpen  hebben  we  benoemd  als  de  belangrijkste  
strategische  risico’s.  
Samen  vormen  zij  ons  strategisch  risicoprofiel.  In  de  volgende  tabel  
worden  de  voorgedane  risico’s  met  getroffen  beheersmaatregelen  
beschreven.    

  

RISICO

MANAGEMENT

Strategische risico’s

Project risico’s Legal risico’s

Fraude risico’s Informatie risico’s

Centrum Vlaardingen 
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Risico’s Beheersmaatregelen 

1. Ingrijpend Overheidsbeleid 

De begrenzing van de financiële kaders van het leefbaarheidsbudget kan 
van invloed zijn op de inzet voor leefbaarheidsactiviteiten in de wijken. 

De Minister bood de mogelijkheid om additionele prestatieafspraken te maken met 
gemeenten indien de leefbaarheidsuitgaven hoger zijn dan € 126,25 per eenheid. 
Waterweg Wonen heeft met de gemeente Vlaardingen afspraken gemaakt om de 
leefbaarheidsinzet op peil te houden. 

Kans op vertraging van de herstructureringsprocessen door onduidelijkheid 
rond verkoop van gronden (bij erfpacht). 

De uitwerking van de nieuwe Woningwet riep vragen op over de te verwachten 
afboekingen op te slopen woningen. Er was een plafond ingebouwd voor de te maken 
verliezen in de herstructurering. 
Inmiddels is duidelijk dat het slopen van woningen in relatie tot het inleveren van de 
erfpachtsgronden geen onderdeel vormt van herstructureringskosten, die vallen binnen het 
kader van de Woningwet; hiermee vervalt dit risico. 

Verhogen van de verhuurdersheffing. Overstap van de waarde van het 
vastgoed naar marktwaarde in verhuurde staat, waardoor Waterweg Wonen 
op papier rijker lijkt. 

Goede communicatie over deze andere waarderingsgrondslag naar de Vlaardingse 
samenleving. Aedes heeft hiertoe een informatie/communicatie brochure opgesteld als 
handleiding voor communicatie. 

2. Financieringsrisico 

Beschikbaarstelling van de financiering. Goede ontwikkeling kengetallen in MJP 2017-2026. 

3. Tegenvallende omzet verkoop bestaand bezit 

Groot aanbod te koop staande woningen vanuit de voorraad. Aanbieden van goed opgeknapte woningen (vloer-, wand- en plafondafwerking). 

4. Beperkt rendement maatschappelijk vastgoed 

Verandering financieringsstelsel-de gemeente besteedt slechts zorg voor 
één jaar aan => vermindering van de continuïteit van de zorg en begeleiding.  

Nieuwbouwprojecten, zoals Villa Delphia, die vallen onder ‘beschermd wonen’ en 
waarmee de financiering en de begeleiding (vooralsnog) is geborgd vanuit de WLZ, lopen 
een relatief klein risico. Bovendien worden nieuwbouwappartementen voor bijzondere 
doelgroepen zodanig ontworpen dat deze ook geschikt zijn voor reguliere verhuur. In de 
toekomst zal de behoefte aan ‘beschermd wonen’ afnemen en er meer beroep worden 
gedaan op reguliere verhuur met zorg op afroep (huurzorg).  

5. Niet halen inkomenseis 

Terugvorderen verleende staatssteun 100%-controle op woningtoewijzingen. 

6. Leefbaarheidsproblematiek 

Het voordoen van leefbaarheidsproblemen in hoogbouwflats. Er zijn enquêtes gehouden onder bewoners over de onderwerpen complexbeheerders en 
cameratoezicht. Wij zijn in diverse complexen overgegaan tot camerabewaking. 

7. Calamiteiten (bezit) 

Verouderd bezit. 
 

Periodiek oefenen met crisisteam. 
Evalueren real life case crisisteam. 
€ 6,8 mln. is gereserveerd voor brandveiligheid. 

8. Mismatch woningvraag – aanbod 

Betaalbaarheid 
 
 
Doorstroming 

Uitdiepen thema betaalbaarheid in driepartijenoverleg en afstemmen op de uitkomsten uit 
het nieuwe WoON-onderzoek. 
Sturen op een kostendekkende exploitatie van alle huurwoningen. 
Pilot doorstroomarrangement Van Hogendorpkwartier. 

9. Ontransformeerbaarheid voorraad  

Leegstand in seniorencomplexen  
 

Sloop van ontransformeerbare complexen. 
Verhuren aan andere doelgroep (arbeidsmigranten). 
Nieuwbouw Villa Delphia (transformeerbaar). 

10. Beperkt houdbaar participatiemodel 

Huurdersgroepen niet te bereiken. Pilots voor nieuwe participatievormen houden. 
Wij faciliteren bewoners die zich willen inzetten voor hun buurt. 
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We  willen  de  legal  risico’s  scherper  in  beeld  krijgen.  
Op  basis  van  dit  risicoprofiel  bekijken  we  of  de  risico’s  voldoende  
zijn  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?  En  zijn  de  
medewerkers  zich  bewust  van  de  risico’s  die  wij  als  organisatie  
lopen?  Hierover  gaan  wij  structureel  rapporteren.  
Veiligheid  en  gezondheid  vormt  de  grootste  riscofactor  in  het  
risicoprofiel.  In  2016  is  het  bestaand  beleid  geïnventariseerd  en  
geactualiseerd.  In  2016  is  de  inventarisatie  brandveiligheid  
woningvoorraad  afgerond  en  zijn  er  (technische)  beleidskeuzes  
gemaakt.  
Op  basis  van  modelovereenkomsten  van  Aedes  is  een  nieuw  
modelhuurcontract  en  huurvoorwaarden  opgesteld,  die  voldoen  aan  
wetgeving  en  de  wens  tot  meer  standaardisatie  in  contracten.  De  lijn  
die  is  gekozen  bij  het  opstellen  van  de  modelcontracten  is  een  
compact  huurcontract  met  algemene  huurvoorwaarden,  die  heel  
specifiek  zijn.  Hierdoor  dienen  brochures  voor  huurders  alleen  ter  
verduidelijking  van  wat  staat  beschreven  in  de  algemene  
huurvoorwaarden.  De  belangrijkste  aanpassingen  zijn:  
   Opnemen  van  een  verklaring  dat  niet  gefraudeerd  is  met  
verstrekking  van  inkomensgegevens  en  gezinssamenstelling  ten  
behoeve  van  passend  toewijzen;;  

   Opnemen  van  een  privacyverklaring;;  
   Specifiekere  beschrijving  zelfbewoning;;  
   Algemene  verwijzing  naar  website  Waterweg  Wonen  voor  
informatie  over  de  uitwerking  van  algemene  huurvoorwaarden.  

  
Wij  gaan  ook  de  juridische  kennis  binnen  de  organisatie  verder  
versterken.  Dit  doen  wij  met  workshops  op  het  gebied  van  
bijvoorbeeld  arbeidsrecht,  huurrecht  en  inkoop.  In  2017  gaan  wij  een  
contractenregister  opstellen,  waaruit  zowel  kwantitatieve  als  
kwalitatieve  verplichtingen  blijken.  
  
We  breiden  het  risicomanagement  uit  met  informatierisico’s  en  
voeren  de  hieruit  voortvloeiende  acties  zoveel  mogelijk  uit  in  2016.  
In  2015  hebben  we  een  risico-  en  impactanalyse  voor  
informatiebeheer  uitgevoerd  op  de  thema’s  hardware,  software,  
netwerk,  personeel,  gebouw  en  organisatie.  De  met  het  gebouw  
samenhangende  risico’s,  zoals  defecte  hardware  of  media  (door  
brand,  water  of  vandalisme),  zijn  met  het  nieuwe  bedrijfspand  
geminimaliseerd.  Vanaf  1  januari  2016  ligt  de  verantwoordelijkheid  
voor  informatierisico’s  bij  het  management.  In  april  hebben  de  
managers,  onder  coördinatie  van  de  informatieadviseur,  een  nieuwe  
inschatting  van  de  informatierisico’s  gemaakt.  De  inschatting  van  de  
risico’s  hebben  geleid  tot  het  voorstellen  van  aanvullende  
maatregelen,  voornamelijk  op  het  gebied  van  privacybescherming.  
De  risico’s  en  maatregelen  zijn  benoemd.  Er  is  tevens  een  
werkgroep  Privacy  opgericht,  bestaande  uit  de  beleidsadviseurs  
Klant  en  Vastgoed,  Functionaris  Gegevensbescherming,  teamleider  
IM  &  Control  en  informatieadviseur.  De  werkgroep  houdt  zich  bezig  
met  het  invoeren  van  privacy  maatregelen  en  het  vergroten  van  het  
bewustzijn  bij  medewerkers  over  informatierisico’s.  Dit  laatste  
geschiedt  op  basis  van  afdelingsbezoeken  en  communicatie  via  
intranet.  
Dit  jaar  hebben  wij  weer  stappen  gezet  met  het  verankeren  van  
privacybescherming  binnen  onze  organisatie.  Wij  hebben  ons  met  
name  gericht  op  het  ontwikkelen  van  intern  beleid,  het  creëren  van  
bewustwording  bij  medewerkers  en  het  sluiten  van  
bewerkersovereenkomsten  met  externe  partijen.  Er  zijn  geen  
datalekken  geweest.    
  

De  belangrijkste  maatregelen  die  Waterweg  Wonen  heeft  genomen  
met  betrekking  tot  informatiebeveiliging  en  privacybescherming  zijn:  
   Beleid  rondom  datalekken  is  ontwikkeld;;  
   Awareness  programma  is  opgezet  voor  medewerkers;;  
   Phishing  campagne  is  gestart;;  
   Bewerkersovereenkomsten  zijn  gesloten  met  partijen  die  onze  
gegevens  verwerken;;  

   Gedragscode  is  aangepast  aan  de  Wet  bescherming  
persoonsgegevens  en  opnieuw  ondertekend;;  

   Hacken  is  onderdeel  gemaakt  van  het  crisisbeheersingsplan  en  
dit  getraind  tijdens  een  oefening;;  

   Privacy  statement  op  de  website  aangepast.  
  
Ons  crisisbeheersingsplan  treedt  in  werking  zodra  zich  een  crisis  of  
een  calamiteit  voordoet.  Waterweg  Wonen  heeft  een  
crisisbeheersplan  opgesteld.  Hierin  is  ook  een  communicatieplan  
opgenomen,  waarin  heldere  afspraken  zijn  gemaakt  over  
persvoorlichting  en  communicatie  met  bewoners,  stakeholders  en  
medewerkers  tijdens  een  crisis.  Met  de  vaststelling  van  het  
crisisbeheersingsplan  is  er  ook  een  crisisteam  geformeerd.  
Afhankelijk  van  het  soort  crisis  of  calamiteit,  roept  de  
crisiscoördinator  het  interne  crisisteam  samen  en  handelt  vervolgens  
naar  het  crisisbeheersingsplan.  Middels  een  piketdienst  zijn  de  
leden  van  het  team,  vanaf  1  januari  2017,  24  uur  per  dag  
bereikbaar.  
  
Jaarlijks  oefenen  wij  een  crisis  met  dit  interne  crisisteam.  In  
september  was  dit  een  crisisoefening  vallend  onder  het  scenario  
‘hack,  chantage  en  mediadynamiek’.  De  belangrijkste  aanbevelingen  
hadden  betrekking  op  het  behouden  van  de  rust  en  het  overzicht  in  
het  team,  zoals  bijvoorbeeld  het  zorgen  voor  een  goede  afstemming  
voor  interne  en  externe  berichten  in  het  crisisteam  en  het  
voortdurend  up  to  date  houden  van  de  externe  communicatie.  
  
In  2016  heeft  zich  geen  crisis  voorgedaan.  
  

D)  Goede  verantwoording  en  
toezicht  
  
Onze  Governancestructuur  is  op  orde  en  actualiseren  we  in  relatie  
tot  de  nieuwe  Woningwet.  Onze  statuten,  toetsingskader  en  de  
belangrijkste  reglementen  zijn  in  lijn  gebracht  met  de  nieuwe  
Woningwet  en  de  Governancecode.  
  
Voor  de  besturing  van  de  organisatie  vertalen  we  jaarlijks  het  
bedrijfsplan  in  een  jaarplan  met  doelstellingen  en  bijbehorende  
afdelingsplannen.  Dit  blijven  we  doen  via  ‘kritieke  succesfactoren’  
(KSF:  doelstellingen)  en  ‘kritieke  prestatie-indicatoren’  (KPI).  Het  
jaarplan  2017  is  opgesteld.  In  het  plan  zijn  voor  de  kritieke  prestatie-
indicatoren  normen  benoemd.  
  
Met  ons  Maatschappelijk  Rendementmodel  blijven  wij  op  
transparante  wijze  rapporteren  over  onze  activiteiten  als  
maatschappelijke  onderneming.  Vaste  elementen  in  dit  model  zijn:  
hoeveel  en  welke  middelen  (input)  geven  wij  uit?  Welke  
maatschappelijke  prestaties  (=  output)  behalen  wij?  En  welke  
maatschappelijke  effecten  (=  outcome)  doen  zich  voor  
in  Vlaardingen?  
  



58  -  JAARVERSLAG  2016  

  

AMBITIE  5:  TOEKOMSTBESTENDIGE  ORGANISATIE  

Het  Maatschappelijk  Rendementmodel  is  voor  het  jaar  2015  
opgemaakt  (zie  jaarverslag).  Wij  doen  dit  jaar  voor  de  derde  maal  
mee  met  de  Transparantiebenchmark.  De  Transparantiebenchmark  
is  een  jaarlijks  onderzoek  naar  de  inhoud  en  kwaliteit  van  
maatschappelijke  verslaggeving  bij  Nederlandse  ondernemingen.  
Via  de  Transparantiebenchmark  dingen  bedrijven  mee  naar  De  
Kristal,  een  toonaangevende  prijs  op  het  gebied  van  
maatschappelijke  verslaggeving.  Deelnemers  doen  kennis  op  van  
de  criteria  voor  maatschappelijke  verslaggeving,  krijgen  inzicht  in  
verbeterpunten  en  zien  hoe  zij  scoren  in  vergelijking  met  andere  
bedrijven  binnen  en  buiten  de  branche.  
Waterweg  Wonen  heeft  131  van  de  200  punten  behaald  en  heeft  
met  nummer  99  voor  het  eerst  een  plek  in  de  top  100.  
  
Daarnaast  participeren  we  in  de  verdere  ontwikkeling  van  de  Aedes-
benchmark.  In  2016  hebben  we  deelgenomen  aan  de  werkgroepen  
‘Bedrijfsvoering’  en  ‘Huurdersoordeel’.  
  
Onze  Raad  van  Commissarissen  (RvC)  onderschrijft  de  
Governancecode  woningcorporaties.  De  RvC  heeft  diverse  formele  
documenten  aangepast  aan  de  recente  ontwikkelingen  in  wet  en  
regelgeving.  De  Raad  beschikt  daarmee  over  een  actueel  
toetsingskader  dat  wordt  gebruikt  bij  het  goedkeuren  van  voorstellen  
en  beleidsdocumenten.  Hiervan  wordt  jaarlijks  verslag  gedaan.  De  
RvC  vult  op  actieve  en  gedegen  wijze  de  toezichtrol  in.  Jaarlijks  
maken  wij  prestatieafspraken  met  de  directeur-bestuurder.  Er  is  
periodiek  contact  met  de  Huurdersraad,  stakeholders  in  de  regio,  de  
OR,  het  management  en  de  externe  accountant.  Bovendien  vindt  
jaarlijks  een  zelfevaluatie  plaats.  
  

Verslag  van  de  ondernemingsraad  
  
De  belangrijkste  organisatieontwikkelingen  waren  dit  jaar  de  
verhuizing  naar  het  nieuwe  bedrijfspand  gecombineerd  met  de  
invoering  van  Ons  Nieuwe  Werken  en  het  automatiseringstraject  
vanwege  de  overgang  naar  een  nieuw  pakket  (Dynamics  Empire)  
in  2017.  De  OR  heeft  daarnaast  ingezet  op  het  ontwikkelen  van  
eigen  initiatieven.  De  speerpunten  van  de  OR  waren:  
omgangsvormen  op  de  werkvloer,  werkdruk  en  een  vloeiende  
overgang  naar  het  nieuwe  bedrijfspand.  Door  de  combinatie  van  de  
verhuizing  en  de  overgang  naar  een  nieuw  automatiseringspakket  in  
hetzelfde  jaar,  vond  de  OR  het  belangrijk  om  extra  aandacht  te  
besteden  aan  werkdruk  in  de  vorm  van  berichten,  spreekuren  en  het  
doorgeven  van  signalen  aan  de  directeur-bestuurder.  
  
Samenstelling  OR  
De  samenstelling  van  de  OR  is  gewijzigd,  omdat  een  van  de  OR-
leden  het  lidmaatschap  tussentijds  heeft  beëindigd.  De  reserve-
kandidaat  heeft  deze  plaats  opgevuld,  waardoor  het  aantal  van  zes  
leden  ongewijzigd  is  gebleven.  De  OR  krijgt  daarbij  ondersteuning  
van  een  ambtelijk  secretaris.  
  
Samenwerking  
In  2016  hebben  OR  en  de  directeur-bestuurder  zeven  
overlegvergaderingen  gevoerd.  Daarnaast  was  er  zeven  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-
leden  houden  het  regulier  overleg  op  donderdag.    
  

Holy Zuid-Oost 
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Er  zijn  jaarlijks  een  aantal  contactmomenten  tussen  de  OR  en  de  
Raad  van  Commissarissen  (RvC):  in  mei  vond  een  één-op-één  
gesprek  plaats  tussen  de  voorzitters  van  de  RvC  en  de  OR  in  het  
kader  van  Governance,  in  juli  heeft  een  RvC-lid  een  
overlegvergadering  bijgewoond  en  in  december  vond  het  
eindejaargesprek  plaats  tussen  een  afvaardiging  van  de  RvC,  de  
OR  en  de  directeur-bestuurder.  Deze  gesprekken  verliepen  in  een  
open  en  goede  sfeer.  De  relatie  tussen  alle  partijen  is  goed  en  er  is  
waardering  uitgesproken  voor  de  inzet  van  de  OR.  
  
Adviezen  
De  OR  heeft  over  een  aantal  onderwerpen  adviezen  gegeven.  Het  
traject  rondom  het  thuiswerkbeleid  is  afgerond  in  2016,  waarbij  de  
OR  heeft  ingezet  op  het  standpunt  dat  er  voor  alle  functiegroepen  
een  vorm  van  thuiswerken  mogelijk  moet  zijn.  Verder  is  op  verzoek  
van  de  OR  de  vergoeding  voor  woon-werkverkeer  ongewijzigd  
behouden  voor  onbepaalde  tijd.  De  OR  heeft  een  eigen  initiatief  
ontwikkeld  voor  het  delen  van  bovenwettelijke  verlofuren  bij  
mantelzorg.  Met  dank  aan  de  directeur-bestuurder  is  hier  een  
bedrijfseigen  regeling  voor  ontwikkeld.  
Verder  heeft  de  OR  advies  gegeven  over  de  vernieuwde  
gedragscode  van  Waterweg  Wonen  en  afspraken  gemaakt  over  de  
verplichte  verlofdagen  voor  2017.  De  OR  is  ook  betrokken  bij  de  
werving  van  de  nieuwe  directeur-bestuurder.  
  
Communicatie  
Er  is  een  enquête  uitgezet  onder  de  medewerkers  om  te  peilen  wat  
zij  vinden  van  de  inzet,  zichtbaarheid  en  communicatie  van  de  OR.  
Hierover  is  77%  van  de  medewerkers  tevreden.  De  OR-leden  zijn  
goed  aanspreekbaar  voor  vragen,  geven  duidelijke  informatie  en  zijn  
met  name  zichtbaar  op  de  werkvloer  en  door  het  verspreiden  van  
het  nieuwsblad.  Verder  kijkt  75%  positief  tegen  de  OR  aan.  Hierbij  is  
opgemerkt  dat  de  OR  nuttig  en  een  goed  functionerende  groep  is,  
die  opkomt  voor  de  belangen  van  de  medewerkers.  Medewerkers  
hebben  daarbij  een  goed  beeld  van  zaken  waar  de  OR  zich  mee  
bezig  houdt.  Ook  heeft  de  OR  tips  ontvangen  ter  verbetering  van  het  
contact  met  medewerkers.  Het  nieuwsblad  van  de  OR  wordt  
door  86%  van  de  medewerkers  gelezen.  
  
De  OR  heeft  ook  een  enquête  uitgezet  over  omgangsvormen  op  de  
werkvloer.  De  uitkomsten  geven  geen  verontrustend  beeld  over  
ongewenste  omgangsvormen  bij  Waterweg  Wonen.  Medewerkers  
hebben  soms  last  van  roddelen  en  grappen  met  een  vervelende  
ondertoon.  Er  is  daarom  een  bewustwordingstraject  gestart  en  er  
komt  een  voorlichtingsbijeenkomst  voor  leidinggevenden.  
  
Er  is  een  eigen  digitale  nieuwsbrief:  kORtnieuws.  In  totaal  is  
kORtnieuws  in  2016  zes  keer  verspreid  onder  alle  medewerkers.  
Daarnaast  heeft  de  OR  in  de  communicatie  aandacht  besteed  aan  
de  komende  cao-onderhandelingen,  die  plaatsvinden  in  2017.  
Hierover  zijn  drie  berichten  verstuurd.  Verder  hebben  wij  een  eigen  
pagina  op  het  intranet,  waar  medewerkers  informatie  kunnen  vinden  
en  waarop  alle  OR-stukken  zijn  geplaatst.  
  

Scholing  
De  OR  heeft  de  beschikking  over  een  budget,  dat  voornamelijk  
gebruikt  is  voor  scholing.  De  leden  hebben  gezamenlijk  twee  
maatwerktrainingen  gevolgd  met  als  thema  ‘Effectiever  werken  als  
OR’.  Daarnaast  hebben  wij  een  juridische  maatwerktraining  gevolgd  
over  arbeidsvoorwaarden.  Verder  hebben  leden  individuele  
cursussen  gevolgd  om  hun  vakkennis  bij  te  spijkeren  en  
vaardigheden  te  ontwikkelen.  
  
Tot  slot  
De  OR  bedankt  de  Raad  van  Commissarissen  en  directeur-
bestuurder  voor  de  goede  samenwerking.  Wij  worden  over  het  
algemeen  in  een  vroeg  stadium  betrokken  bij  voorgenomen  plannen  
en  krijgen  daarmee  de  gelegenheid  om  al  aan  de  voorkant  invloed  
uit  te  oefenen  op  de  besluitvorming.  De  OR  krijgt  alle  basisinformatie  
tijdig  toegestuurd.  Verder  bedanken  wij  alle  medewerkers  voor  hun  
bijdragen  en  ideeën.  De  OR-leden  hopen  dat  de  medewerkers  de  
OR  in  2017  weer  op  dezelfde  manier  weten  te  vinden.  
  

  
De ondernemingsraad, achterste rij: Wendy Droppert, Ron Bijl, Najia Jamal,  
voorste rij: Hindrik Posno, Xochitl de Vries en Perry Graute. 
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Bijlagen

Bijlage 1  Kengetallen
2016 2015 2014 2013 2012 

Aantal verhuureenheden
- Woningen in exploitatie 11.490 11.497 11.655 11.816 11.899
- Woningen in aanbouw 48 69 50 90 103
Totaal woningen 11.538 11.566 11.705 11.906 12.002

- Winkels en bedrijfsruimten 126 125 130 110 148
- Parkeervoorzieningen en bergingen 959 965 957 915 915
- Overige objecten 13 14 14 14 15
Totaal aantal verhuureenheden 12.636 12.670 12.806 12.945 13.080

Aantal woningen naar huurprijsklasse 
- Huurprijs  =< €409,92 1.973 2.011 1.977 2.422 2.842
- € 409,92 <  huurprijs  =< € 628,76 8.051 8.045 8.163 8.165 8.091
- Huurprijs > € 628,76 1.466 1.441 1.515 1.229 966
(huurprijsklasse 2015  € 403,06/ € 618,24 en > € 618,24)

Kwaliteit
- Aantal gevallen mutatieonderhoud 1.042 1.136 1.297 1.580 1.419

- Kosten reparatieonderhoud (= minus dekking servicedienst) 1.954 1.725 1.857 1.991 2.939
- Kosten mutatieonderhoud (= minus dekking servicedienst) 1.684 1.663 2.118 3.455 4.188
- Uitgaven planmatig onderhoud 8.670 9.542 10.936 11.326 11.480
Uitgaven contracten 1.414 1.197 1.114 1.229 1.314
- Overig onderhoud 1.688 1.237 1.474 983 702
- Totaal onderhoud 13.996 14.167 16.385 17.755 19.309

 Het verhuren van woningen
- Huurachterstand in % jaarhuur 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
- Huurderving in % jaarhuur (excl. projectderving) 1,0% 1,1% 1,6% 1,6% 1,6%
- Mutatiegraad 7,6% 7,6% 8,2% 10,0% 10,0%

 Financiële continuïteit
- Solvabiliteit* 59,6% 32,2% 26,8% 26,9% 28,3%
- Liquiditeit (current ratio)* 21,7% 19,5% 18,4% 30,2% 5,8%
- Rentabiliteit eigen vermogen* 16,0% 13,5% -2,9% 0,5% 2,4%
- Rentabiliteit totale vermogen* 9,5% 4,3% -0,8% 0,1% 0,7%

 Balans en winst- en verliesrekening  (x € 1.000,-)
- Eigen vermogen* 645.874 207.135 165.948 162.933 166.666
- Voorzieningen* 12.815 2.431 8.282 10.267 19.908
- Huren 69.381 67.626 65.064 62.019 60.387
- Jaarresultaat* 103.167 27.872 -4.847 824 4.057

*Vanaf 2016 op basis van waardering volgens de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving, waardering tegen marktwaarde. 
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Bijlage 2  Meerjarenprognose

Balans 2017 - 2021
(Bedragen x € 1.000,-)

  

ACTIVA 2017 2018 2019 2020 2021 
Materiële vaste activa 1.057.949 1.056.524 1.059.588 1.059.282 1.041.016 
- Onroerende zaken in exploitatie, Daeb bezit 956.161 955.863 964.276 960.466 952.844 
- Onroerende zaken in exploitatie, niet-Daeb bezit 63.585 61.744 59.850 57.447 54.831 
- Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 6.557 7.176 3.654 9.705 1.817 
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 21.747 22.179 22.619 23.069 23.527 
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 9.899 9.562 9.189 8.595 7.997 
Financiële vaste activa 11.036 10.036 9.036 8.036 7.036 
- Deelnemingen 19 19 19 19 19 
- Latente belastingvordering 11.017 10.017 9.017 8.017 7.017 
Totaal vaste activa 1.068.985 1.066.560 1.068.624 1.067.318 1.048.052 
      
Voorraden 750 1.801 1.666 2.210 4.679 
- Vastgoed bestemd voor de verkoop 103 103 103 103 103 
- Vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van verkoop 421 1.472 1.337 1.881 4.350 
- Overige voorraad 226 226 226 226 226 
Liquide middelen 897 897 897 897 897 
Overige vorderingen 6.402 6.404 6.413 6.437 6.533 
Totaal vlottende activa 8.049 9.102 8.976 9.544 12.109 
      
Balanstotaal 1.077.034 1.075.662 1.077.600 1.076.862 1.060.161 
      
PASSIVA      
Eigen vermogen 646.087 649.351 658.698 675.850 689.898 
Voorziening onrendabele investeringen 11.076 8.716 8.699 9.037 900 
Overige voorzieningen 341 341 341 341 341 
Schulden lange termijn 378.002 375.173 367.203 348.963 326.193 
Waarborgsommen 127 127 127 127 127 
Terugkoopverplichting VOV 22.831 23.124 23.422 23.732 24.027 
Totaal langlopende passiva 1.058.464 1.056.832 1.058.490 1.058.050 1.041.486 
      
Leningen o/g < 1 jaar 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Overige kortlopende schulden 13.570 13.830 14.110 13.812 13.675 
Totaal kortlopende passiva 18.570 18.830 19.110 18.812 18.675 
      
Balanstotaal 1.077.034 1.075.662 1.077.600 1.076.862 1.060.161 
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Winst- en verliesrekening 2017 - 2021
(Bedragen x € 1.000,-)

2017 2018 2019 2020 2021 
Huuropbrengsten 69.946 69.981 71.034 71.465 71.396
Opbrengsten servicecontracten 4.205 4.213 4.214 4.251 4.251
Lasten servicecontracten -4.567 -4.552 -4.553 -4.598 -4.600
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -12.192 -12.740 -12.762 -13.067 -13.130
Lasten onderhoudsactiviteiten -15.077 -16.665 -14.810 -19.851 -15.018
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -6.293 -6.272 -6.242 -6.261 -6.235
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 36.022 33.966 36.881 31.939 36.663
 
Opbrengst verkocht vastgoed in ontwikkeling 7.549 3.896 5.091 5.123 6.093
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -7.549 -3.896 -5.091 -5.123 -6.327
Toegerekende organisatiekosten -266 -250 -210 -233 -339
Toegerekende financieringskosten 0 0 0 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -266 -250 -210 -233 -573
 
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 13.317 5.057 4.195 5.636 4.983
Toegerekende organisatiekosten -152 -150 -150 -154 -154
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -15.343 -5.323 -4.411 -5.754 -5.234
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -2.178 -416 -366 -272 -405
 
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -3.632 -5.036  -3.056 -461 -8.860
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille ORT -15.280 -10.434 -9.574 -1.584 -1.025
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0 0 0 0
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
verkocht onder voorwaarden 142 139 142 140 163
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
  bestemd voor verkoop

0 428 -156 0 -469

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -18.770 -14.903 -12.644 -1.905 -10.191
 
Opbrengst overige activiteiten 327 322 321 332 356
Kosten overige activiteiten -381 -376 -375 -381 -376
Netto resultaat overige activiteiten -54 -54 -54 -49 -20
 
Overige organisatiekosten -135 -131 -131 -134 -135

Leefbaarheid -1.604 -1.570 -1.580 -1.614 -1.631
 
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 0 0 0 0 0
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en 
van effecten 0 0 0 0 0
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 126 243 259 297 428
Rentelasten en soortgelijke kosten -13.289 -12.620 -11.808 -9.875 -9.089
Rentebaten interne lening 690 644 598 552 506
Rentelasten interne lening -690 -644 -598 -552 -506
Dividend (verbinding of woonvennootschap) 0 0 0 0 0
Saldo financiële baten en lasten -13.163 -12.377 -11.549 -9.578 -8.661
 
 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -147 4.264 10.347 18.154 15.049
 
Belastingen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN -1.147 3.264 9.347 17.154 14.049



J1 - JAARVERSLAG 2016 JAARREKENING

JAARREKENING
2016



J2 - JAARVERSLAG 2016 JAARREKENING

Balans per 31 december 2016 (voor resultaatbestemming)
(Bedragen x € 1.000,-) 

ACTIVA Ref. 2016 2015
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 1.1
- Onroerende zaken in exploitatie, Daeb bezit 1.1.1 950.285 858.362
- Onroerende zaken in exploitatie, niet-Daeb bezit 1.1.2 75.110 64.993
- Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.1.3 3.413 12.577
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.1.4 21.324 23.392
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.1.5 10.379 1.526
Totaal materiële vaste activa 1.060.511 960.850

Financiële vaste activa 1.2
- Deelnemingen 1.2.1 19 19
- Latente belastingvorderingen 1.2.2 12.293 12.018
Totaal financiële vaste activa 12.312 12.037

Totaal vaste activa 1.072.823 972.887

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 1.3
- Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.3.1 103 636
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.3.2 0 732
- Overige voorraden 1.3.3 226 202
Totaal voorraden 329 1.570

Onderhanden projecten 1.4 3.941 5.540

Vorderingen 1.5
- Huurdebiteuren 1.5.1 775 790
- Overige debiteuren 1.5.2 3.004 670
- Latente belastingen 1.5.3 837 1.782
- Overige vorderingen 1.5.4 32 119
- Overlopende activa 1.5.5 695 656
Totaal vorderingen 5.343 4.017

Liquide middelen 1.6 2.153 9

Totaal vlottende activa 11.766 11.136

Totaal activa 1.084.589 984.023
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PASSIVA Ref. 2016 2015
Eigen vermogen 1.7
- Herwaarderingsreserves 1.7.1 326.437 264.778 
- Wettelijke en statutaire reserves 1.7.2 0 0 
- Overige reserves 1.7.3 216.270 249.167 
- Resultaat boekjaar 1.7.4 103.167 28.762 

645.874 542.707

Voorzieningen 1.8
- Voorziening onrendabele investeringen 12.474 7.323
- Voorziening garantie betreffende onderhoud VvE 0 90
- Voorziening individueel loopbaan ontwikkelingsbudget 341 320
Totaal voorzieningen 12.815 7.733

Langlopende schulden 1.9
- Leningen kredietinstellingen 1.9.1 349.029 352.385
- Waarborgsommen 1.9.2 127 104
- Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 1.9.3 22.550 24.100
Totaal langlopende schulden 371.706 376.589

Kortlopende schulden 1.10
- Leningen < 1 jaar 1.10.1 40.356 40.344
- Bank 1.10.2 0 1.865
- Schulden aan leveranciers 1.10.3 1.974 2.340
- Pensioenen 1.10.4 112 138
- Belastingen en sociale verzekeringen 1.10.5 2.289 1.741
- Overige schulden 1.10.6 1.361 1.369
- Overlopende passiva 1.10.7 8.102 9.197
Totaal kortlopende schulden 54.194 56.994

Totaal passiva 1.084.589 984.023
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Winst- en verliesrekening over 2016
(Bedragen x € 1.000,-)

Ref. Begroting 2016 Resultaat 2016 Resultaat 2015
- Huuropbrengsten 2.1.1 69.095 69.381 67.625
- Opbrengsten servicecontracten 2.1.2 4.173 4.523 4.705
- Lasten servicecontracten 2.1.3 -4.656 -4.739 -4.851
- Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 2.1.4 -11.450 -12.055 -11.343
- Lasten onderhoudsactiviteiten 2.1.5 -15.898 -15.849 -16.039
- Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2.1.6 -5.606 -5.719 -5.671
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 35.658 35.542 34.426

- Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 2.2.1 1.068 5.362 8.416
- Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 2.2.2 -1.204 -5.303 -6.585
- Toegerekende organisatiekosten 2.2.3 -440 -715 -703
- Toegerekende financieringskosten 2.2.4 0 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -576 -656 1.128

- Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  2.3.1 1.399 13.475 8.480
- Toegerekende organisatiekosten 2.3.2 -130 -157 -156
- Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 2.3.3 0 -11.622 -7.760
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.269 1.696 564

- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.1 -15.220 17.251 -3.340
- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.2 3.194 66.157 -794
- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht  

onder voorwaarden
2.4.3 0 -270 50

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd 
 voor verkoop

2.4.4 0 0 0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -12.026 83.138 -4.084

Opbrengst overige activiteiten 2.5.1 363 408 701
Kosten overige activiteiten 2.5.2 -353 -402 -397
Netto resultaat overige activiteiten 10 6 304

- Overige organisatiekosten 2.6 -218 -131 -146

- Leefbaarheid 2.7 -1.838 -1.522 -1.853

- Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 2.8.1 0 0 0
- Opbrengsten van vorderingen vaste activa en effecten 2.8.2 0 0 0
- Andere rentebaten en soortgelijke kosten 2.8.3 0 31 38
- Rentelasten en soortgelijke kosten 2.8.4 -14.600 -14.267 -15.415
Saldo financiële baten en lasten -14.600 -14.236 -15.377

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 7.679 103.837 14.962

- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.9 0 -670 13.800
- Resultaat deelnemingen 2.10 0 0 0

Resultaat na belastingen 7.679 103.167 28.762
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Kasstroomoverzicht over 2016
(Bedragen x € 1.000,-)

Ref. 2016 2015
1. (A) Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huuropbrengsten 1.1 69.017 67.071
- Zelfstandige huurwoningen (Daeb) 1.1.1 63.715 61.818
- Zelfstandige huurwoningen ( niet-Daeb) 1.1.2 2.243 2.236
- Onzelfstandige wooneenheden (Daeb) 1.1.3 52 56
- Onzelfstandige wooneenheden (niet-Daeb) 1.1.4 0 0
- Intramuraal (Daeb) 1.1.5 493 457
- Intramuraal (niet-Daeb) 1.1.6 0 0
- Maatschappelijk onroerend goed 1.1.7 726 704
- Bedrijfsmatig onroerend goed 1.1.8 1.089 1.082
- Parkeervoorzieningen (Daeb) 1.1.9 0 0
- Parkeervoorzieningen (niet-Daeb) 1.1.10 698 718
Ontvangsten van vergoedingen 1.2 4.726 4.979
Overheidsontvangsten 1.3 0 0
Overige bedrijfsontvangsten 1.4 841 460
Rente ontvangsten 1.5 10 23
Saldo ingaande kasstroom 74.594 72.533

Uitgaven
Erfpacht 1.6 237 240
Personeelsuitgaven 1.7 8.515 8.749
- Lonen en salarissen 1.7.1 6.504 6.404
- Sociale lasten 1.7.2 1.004 1.069
- Pensioenlasten 1.7.3 1.007 1.276
Onderhoudsuitgaven 1.8 12.333 12.271
Overige bedrijfsuitgaven 1.9 13.172 13.485
Rentebetalingen 1.10 15.401 16.151
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat 1.11a 57 33
Verhuurdersheffing 1.11b 6.283 5.878
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 1.12 594 493
Vennootschapsbelasting 1.13 0 0
Saldo uitgaande kasstroom 56.592 57.300

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 18.002 15.233

2. (B) (Des)Investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa - ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur (Daeb) 2.1 A 4.804 4.759
Verkoopontvangsten bestaande huur (niet-Daeb) 2.1 B 4.631 3.146
Verkoopontvangsten woongelegenheden (Daeb) 2.2 A 2.052 1.004
Verkoopontvangsten woongelegenheden (niet-Daeb) 2.2 B 0 0
Verkoopontvangsten nieuwbouw (Daeb) 2.3 A  nvt  nvt 
Verkoopontvangsten nieuwbouw (niet-Daeb) 2.3 B 0 0
Verkoopontvangsten grond (Daeb) 2.4 A 0 0
Verkoopontvangsten grond (niet-Daeb) 2.4 B 2.873 8.208
(Des)investeringsontvangsten overig (Daeb) 2.5 A 0 0
(Des)investeringsontvangsten overig (niet-Daeb) 2.5 B 0 0
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 14.360 17.117
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Ref. 2016 2015
Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
Uitgaven nieuwbouw huur (Daeb) 2.6 A 1.760 254
Uitgaven nieuwbouw huur (niet-Daeb) 2.6 B 0 0
Uitgaven woningverbetering (Daeb) 2.7 A 7.749 6.647
Uitgaven woningverbetering (niet-Daeb) 2.7 B 0 10
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden (Daeb) 2.8 A 0 0
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden (niet-Daeb) 2.8 B 0 0
Uitgaven aankoop woongelegenheden (Daeb) 2.9 A 3.643 4.214
Uitgaven aankoop woongelegenheden (niet-Daeb) 2.9 B 0 2.871
Uitgaven nieuwbouw verkoop (Daeb) 2.10 A  nvt  nvt 
Uitgaven nieuwbouw verkoop (niet-Daeb) 2.10 B 0 0
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop (Daeb) 2.11 A 1.468 1.055
Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop (niet-Daeb) 2.11 B 0 0
Sloopuitgaven woongelegenheden (Daeb) 2.12 A 276 0
Sloopuitgaven woongelegenheden (niet-Daeb) 2.12 B 0 0
Aankoop grond (Daeb) 2.13 A 0 0
Aankoop grond (niet-Daeb) 2.13 B 3.799 3.925
Uitgaven overige investeringen (Daeb) 2.14 A 3.840 1.960
Uitgaven overige investeringen (niet-Daeb) 2.14 B 1.950 337
Externe kosten bij verkoop (Daeb) 2.15 A 282 190
Externe kosten bij verkoop (niet-Daeb) 2.15 B 242 52
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA 25.009 21.515
saldo in- en uitgaande kasstroom mva 2.16 -10.649 -4.398

Financiële vaste activa - in- en uitgaande kasstroom
Ontvangsten verbindingen 2.17.1 0 19
Ontvangsten overig 2.17.2 0 0
Uitgaven verbindingen (Daeb) 2.18.1 A 0 0
Uitgaven verbindingen (niet-Daeb) 2.18.1 B 0 0
Uitgaven overig (Daeb) 2.18.2 A 0 0
Uitgaven overig (niet-Daeb) 2.18.2 B 0 0
saldo in- en uitgaande kasstroom fva 2.19 0 19

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN -10.649 -4.379

3 (c) Financieringsactiviteiten
Ingaande kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen door WSW geborgde leningen 3.1.1 34.000 35.000
Opgenomen niet geborgde leningen (Daeb) 3.1.2 0 0
Opgenomen niet geborgde leningen (niet-Daeb) 3.1.3 0 0
Uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen door WSW geborgde leningen 3.2.1 -40.344 -35.326
Aflossingen niet geborgde leningen (Daeb) 3.2.2 0 0
Aflossingen niet geborgde leningen (niet-Daeb) 3.2.3 0 0
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -6.344 -326

TOTALE KASSTROOM 1.009 10.528
Mutatie liquide middelen 4.1 -4.009 -6.527
Wijziging kortgeld mutaties 4.2 3.000 -4.000

Variabele Roll-over € 4 mln. teruggeplaatst, in 2016 is dit weer opgenomen, voor € 3 mln.
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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 Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting.
De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is Van Hogendorplaan 1011 
te Vlaardingen. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie 
en ontwikkeling van onroerende zaken.

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 plaatsvinden 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 2016. In 
2015 is Waterweg Wonen F.B.I. B.V. ontbonden en beëindigd. Dit 
geldt in 2017 ook voor Waterweg Wonen B.V.

Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen 
van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de 
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 
Boek 2 BW, hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige 
hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Schattingswijziging
Bij de totstandkoming van de cijfers in de jaarrekening is een aantal 
schattingswijzigingen in de marktwaarde in verhuurde staat van de 
onroerende zaken in exploitatie geëffectueerd. Deze 
schattingswijzigingen hebben betrekking op het navolgende 
onderdeel: 
De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering 
tegen de actuele waarde, welke werd gevormd door waardering van 
het gehele Niet-DAEB bezit middels inschakeling van een externe 
taxateur, is vanaf  2016 deels gewijzigd in waardering tegen 
marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende 
zaken in exploitatie. De wijziging in waardering geldt voor de 
Niet-DAEB woningen en de overige verhuureenheden, maar blijft in 
stand voor het bedrijfsmatig verhuurde onroerend goed.
Aanpassing van deze parameters heeft plaatsgevonden om aan te 
sluiten bij de vereisten zoals geduid in het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde. Conform de richtlijnen voor de jaarrekening 
is de schattingswijziging prospectief  verwerkt. Het effect hiervan op 
het resultaat en vermogen bedraagt € 6,7 miljoen positief.  Dit bedrag 
is bepaald door het Handboek 2015 af  te zetten tegen de getaxeerde 
waarden ultimo 2015.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande 
jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals 
opgenomen in de navolgende paragraaf. De reden voor de 
toegepaste stelselwijzigingen is dat in juni 2016 de nieuwe Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties van kracht is 
geworden (RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting).
Voortvloeiend uit deze richtlijn alsmede uit de Woningwet 2015 met 
als ingangsdatum 1 januari 2016, respectievelijk de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn voor de 
jaarverslaggeving 2016 van corporaties meerdere veranderingen van 
toepassing ten opzichte van de jaarverslaggeving 2015. Middels de 
stelselwijziging wordt aangesloten bij de op grond van gewijzigde 
wet- en regelgeving van toepassing zijnde veranderingen.

Stelselwijziging
De voor Waterweg Wonen belangrijkste wijzigingen voortvloeiend uit 
het implementeren van de nieuwe RJ645, de Woningwet 2015, 
respectievelijk RTIV en BTIV zijn:
• De classificatie van onroerende zaken in exploitatie;
• De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen 

marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende 
zaken in exploitatie en het hiermee samenhangend niet langer 
afschrijven van onroerende zaken in exploitatie;

• Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans, de 
winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben 
ertoe geleid dat Waterweg Wonen haar stelsel van waardering en 
resultaatbepaling vanaf  2016 heeft gewijzigd op het onderdeel 
sociaal vastgoed. Tot en met 2015 werd hiervoor de waardering 
tegen bedrijfswaarde gevolgd en deze is vanaf  2016 gewijzigd in 
waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald 
overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
voor onroerende zaken in exploitatie.

De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen 
marktwaarde in verhuurde staat draagt bij aan een beter inzicht in 
het resultaat, de (markt)waarde van de onroerende zaken in 
exploitatie en de vermogenspositie van de corporatie. De realisatie 
van de marktwaarde in verhuurde staat en de daarmee 
samenhangende ongerealiseerde herwaardering is evenwel sterk 
afhankelijk van het te voeren beleid van Waterweg Wonen. Ter zake 
verwijzen wij tevens naar de paragraaf  van het bestuursverslag, 
waarin is toegelicht dat een gedeelte van de herwaarderingsreserve 
bij ongewijzigd beleid niet of  eerst op zeer lange termijn 
realiseerbaar is.

Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende 
zaken in exploitatie is een eventuele afwaardering van vastgoed 
ontwikkelingsprojecten naar lagere bedrijfswaarde herrekend op 
basis van de marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling 
van eventuele duurzame waardeverminderingen.

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor 
genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en 
resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 
2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging is het 
vermogen per 31 december 2015 herrekend. Het eigen vermogen is 
toegenomen met een bedrag van € 335,572 mln., van € 207,135 mln. 
naar € 542,707 mln. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van 
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de nieuwe grondslagen € 28,762 mln. positief. Indien op de oude 
grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat € 27,872 
mln. hebben bedragen. Het effect van de stelselwijziging kan worden 
uitgesplitst naar de individuele posten.

Voor de individuele balansposten zijn de verschillen met de 
oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de toelichting op 
de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 
vermeld. Bij de herwaardering van onroerende zaken in exploitatie 
naar marktwaarde in verhuurde staat is waar nodig rekening 
gehouden met de invloed van latente belastingen op het vermogen 
en resultaat, met name voor de waarderingscomplexen waar de 
herwaardering leidt tot een boekwaarde in de jaarrekening die 
hoger is dan de fiscale boekwaarde: voor dit (tijdelijke) 
waarderingsverschil is een latente belastingverplichting gevormd, 
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen voor latente 
belastingen.

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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande 
jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en 
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 gebruiksduur. 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 componenten 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 is 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.

Onroerende zaken in exploitatie

Typering
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen 
vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, 

studenteneenheden en extramurale zorgeenheden);
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
• Intramuraal zorgvastgoed.
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De onroerende zaken in exploitatie worden op objectniveau 
geclassificeerd naar DAEB en Niet-DAEB vastgoed, rekening 
houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese 
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 
toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria 
de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de 
liberalisatiegrens en het maatschappelijke vastgoed. Maatschappelijk 
vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan 
maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- 
en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op 
de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 
december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de 
eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per 
contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig 
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).

Waterweg Wonen hanteert de basisversie van het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde voor de woongelegenheden, 
het maatschappelijke onroerend goed, parkeergelegenheden en het 
intramurale zorgvastgoed.

Waterweg Wonen hanteert de full versie van het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde voor het bedrijfsmatig 
onroerend goed, daar deze meer dan 5% van de Niet-DAEB huursom 
bedraagt.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of  
vervaardigingsprijs, inclusief  transactiekosten en verminderd met 
eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of  
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe 
kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te 
maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat 
verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 
van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 
actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen 
de marktwaarde, die overeenkomstig  artikel 14 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de 
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’). Waterweg Wonen hanteert voor het 
merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie de basisversie 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de 
basisversie wordt de waardering van het vastgoed op 
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve 
modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken. 
Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde 
actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die 
met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of  
-vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de waardering tegen 
actuele waarde bepaald op complexniveau. De waardevermindering 
of  -vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.

Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie 
te bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld in 
waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel 
van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare 
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en 
locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij 
kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een 
waarderingscomplex of  zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van 
de discounted cash flow (‘DCF’) methode. Voor woon- en 
parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige 
inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van 
enerzijds het doorexploiteerscenario en anderzijds het 
uitpondscenario, mede op basis van artikel 31 van het Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in 
verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis 
van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of  
uitpondscenario, beide berekend op basis van de contante waarde 
van inkomende en uitgaande kasstromen. Het doorexploiteerscenario 
veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk 
jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de 
leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld dat die eenheid 
opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast 
naar de potentiële huur op basis van de markthuur of  de maximale 
huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van 
een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De 
kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden 
vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De 
eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling van 
doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de 
afzonderlijke kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. 
Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf  het 16e jaar met 100% 
verhoogd, teneinde renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en 
maatschappelijk vastgoed alsmede voor studentencomplexen, 
parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het 
doorexploiteerscenario van toepassing.

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie 
leeg complexmatig worden verkocht. In tegenstelling tot het 
doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden 
niet aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte 
verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige 
DCF-periode wordt een eindwaarde van de nog niet verkochte  
verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige 
DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant 
gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt 
bepaald op het verder uitponden van de aan het eind van het 15e 
jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de mutatiekans 
met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het 
doorexploiteerscenario.
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, 
wordt gebruik gemaakt van de macro-economische parameters:

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast 
naar de markthuur of  de maximale huur, afhankelijk of  de 
woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale 
huur lager dan of  gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de 
nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur 
volgens het woningwaarderingsstelsel.

Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de 
nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm 
gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, 
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en 
registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een 
verhuureenheid.

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde 
van een verhuureenheid.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 2016 2017 2018 2019 2020     e.v.
Prijsinflatie 0,2% 0,6% 1,07% 1,53% 2,0%
Instandhoudingsonderhoud € 5,- per m2 bvo
Mutatieonderhoud € 10,- per m2 bvo
Marketing 14% van de marktjaarhuur
Beheerkosten - BOG 3% van de markthuur
Beheerkosten - MOG 2% van de markthuur
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als % van de WOZ 1)  0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%
Disconteringsvoet 2) 5,96% 5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 2020 e.v.
Prijsinflatie 0,2% 0,6% 1,07% 1,53% 2,0%
Loonstijging 1,6% 1,7% 1,57% 2,03% 2,5%
Bouwkostenstijging 1,6% 1,7% 1,57% 2,03% 2,5%
Leegwaardestijging 4,7% 3,3% 2,6% 2,0% 2,0%
Instandhoudingsonderhoud per VHE - EGW < 1960 € 909 1960-74 € 984 1975-89 € 837 1990-04 € 858 >=2005 € 861
Instandhoudingsonderhoud per VHE - MGW < 1960 € 849 1960-74 € 969 1975-89 € 787 1990-04 € 859 >=2005 € 846
Instandhoudingsonderhoud per VHE - zorgeenheid (extramuraal) < 1960 € 502 1960-74 € 513 1975-89 € 453 1990-04 € 570 >=2005 € 555
Mutatieonderhoud - EGW € 823 € 823 € 823 € 823 € 823
Mutatieonderhoud - MGW € 618 € 618 € 618 € 618 € 618
Mutatieonderhoud - zorgeenh. (extramuraal) € 618 € 618 € 618 € 618 € 618
Beheerkosten - EGW € 420 € 420 € 420 € 420 € 420
Beheerkosten - MGW € 413 € 413 € 413 € 413 € 413
Beheerkosten - zorgeenh. (extramuraal) € 381 € 381 € 381 € 381 € 381
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als % van de WOZ 1) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%
Verhuurderheffing, als percentage van de WOZ 0,543% 0,543% 0,543% 0,543% 0,543%
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar- zelfst. eenheden 0 1,2% 0,8% 0,4% 0,0%
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfst. eenheden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Huurderving, als percentage van de huursom 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,05%
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Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te 
splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 500 per 
verhuureenheid.

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde 
van een verhuureenheid.

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede 
notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde 
van een verhuureenheid.

Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3e deel van het bedrijfsmatige onroerend goed in 
exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige 
externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed 
Taxateurs (NRVT-www.nrvt.nl). Dit betekent dat elk derde deel van de 
onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw 
wordt getaxeerd. Het taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor 
de Autoriteit woningcorporaties.

Toepassing vrijheidsgraden
Ten aanzien van de verschillende vrijheidsgraden is door de taxateur 
in de basis aangesloten bij de voorgeschreven basis versie van het 
handboek. Bij enkele vrijheidsgraden is daarbij een aanpassing 
verricht; het gaat hier om de markthuren, de disconteringsvoet en de 
exit yield, deze zijn op inschatting van de taxateur op basis van 
marktreferenties vastgesteld. De hoogte van de disconteringsvoet 
geeft inzicht in de courantheid van het object, de aanpassing ligt 
tussen de 7,5% en de 11,25% en voor de exit yield geldt een 
aanpassing tussen 7,3% en de 11,5%.

Parameters intra muraal zorgvastgoed 2016 2017 2018 2019 2020 e.v.
Prijsinflatie 0,2% 0,6% 1,07% 1,53% 2,0%
Instandhoudings-onderhoud € 8,- per m2 bvo
Mutatieonderhoud € 10,- per m2 bvo
Marketing 14% van de marktjaarhuur
Beheerkosten 2,5% van de markthuur
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als % van de WOZ 1)  0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
Disconteringsvoet 2) 5,96% 5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

Parameters parkeergelegenheden 2016 2017 2018 2019 2020     e.v.
Prijsinflatie 0,2% 0,6% 1,07% 1,53% 2,0%
Instandhoudingsonderhoud €   46,- per jaar (parkeerplaats)

€ 154,- per jaar (garagebox)
Beheerkosten €   25,- per jaar (parkeerplaats)

€   35,- per jaar (garagebox)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als % van de WOZ 1)  0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Verkoopkosten bij uitponden € 500 per eenheid
Disconteringsvoet 2) 5,96% 5,96% 5,96% 5,96% 5,96%

1) Exclusief gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke tarieven  
2016, uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde met waarde-
peildatum 1 januari 2015.

2) De disconteringsvoet is opgebouwd uit drie onderdelen; risicovrije rentevoet 
(0,46%), de vastgoed specifieke opslag (5,50%) en een opslag voor 
markt- en objectrisico, deze zijn gecombineerd en verschillen per type 
verhuureenheid. Voor woongelegenheden afhankelijk van drie kenmerken 
van de verhuureenheid, zijnde het bouwjaar, de regio en het type 
verhuureenheid. Regio, regio West heeft een opslag van 0,00%, voor de 
bouwjaren gelden de navolgende opslagen:
< 1960  opslag van 0,00%
1960 - 1974 opslag van  0,13%
1975 - 1989 opslag van -0,06%
1990 - 2004 opslag van  -0,25%
> 2005 opslag van  -0,50%
Voor het woningtype gelden de navolgende opslagen:
EGW opslag van 0,00%
MGW opslag van 0,15%
Studenten opslag van -0,29%
Zorgeenheid (extramuraal) opslag van 0,45%

Voor het bedrijfsmatige en maatschappelijke onroerend goed, gelden de 
opslagen naar onderscheid van type als volgt:
BOG opslag van 0,00%
MOG opslag van 0,07%

Voor de parkeerplaatsen gelden de opslagen naar onderscheid van type als 
volgt:
Parkeerplaats  opslag van 0,00%
Garagebox opslag van 0,09%

 Voor het intramurale zorgvastgoed geldt geen type opslag.
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Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene 
activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens 
getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na 
deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief  verwerkt 
als een waardevermindering of  -vermeerdering en in het resultaat 
verantwoord als ‘Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedbeleggingen’.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de 
onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. (ongerealiseerde) 
Winsten of  verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele 
waarde worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Wanneer op complexniveau de actuele waarde de boekwaarde
op basis van de verkrijgings- of  vervaardigingsprijs (kostprijs) 
overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt 
toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis van de 
verkrijgings- of  vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of  
vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en waardeverminderingen).

Bepaling bedrijfswaarde
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 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 2016 intern geformaliseerde meerjaren 
begroting en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de 
verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten 
met een werkingsduur 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.

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende 
uitgangspunten:
• een inflatievolgend huurbeleid binnen de kaders van het ministerie 

van Wonen,
• 2017 1,3%, 2018: 1,6%, 2019: 2,07%, 2020: 2,53%, 2021: 3,0% 

en vanaf  2022: 2,0% (voorgaand jaar: 2016 1,6%, 2017: 1,1%, 
2018 tot en met 2020: 3%, 2021 en verder 2,0%).

• een stijging van de variabele lasten tot einde levensduur 2017: 
1,0%, 2018: 1,9%, 2019: 2,2% en 2020 en verder 2,5%;

• een disconteringsvoet van 5,0% (overeenkomstig voorschrift van 
het WSW) (voorgaand jaar: 5,0%);

• een levensduur van 50 jaar of  na ingrijpende renovatie 25 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 € 5.471 voor appartementen en € 8.762 
voor grondgebonden woningen (voorgaand jaar respectievelijk € 
5.000 en € 8.000);

• verkopen van bestaand bezit worden voor een periode van vijf  
jaar in de waardering betrokken;

• de verhuurdersheffing is voor de jaren 2017 en verder ingerekend 
in de bedrijfswaarde op basis van de volgende percentages: 
2017 0,543%, 2018 en 2019 0,591%, 2020 en 2021 0,592%, 2022 
0,593%. 2023 verder 0,567% van de WOZ waarde voor alle 
woongelegenheden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens;

• saneringsheffing maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde;
• de eventueel te betalen vennootschapsbelasting maakt 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 vastgoed gerelateerde kosten. Hiertoe worden niet 
gerekend: directe kosten gerelateerd aan projectontwikkeling en 
woningverkopen, leefbaarheidsuitgaven, heffingen WSW en 
vennootschapsbelasting, alsmede een aan projectontwikkeling en 
woningverkopen toe te rekenen aandeel in de indirecte kosten van 
het werkapparaat.

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.

Waterweg Wonen heeft een verkoopplan opgesteld waarin 737 
onroerende zaken voor verkoop in aanmerking komen, waarvan 575 
DAEB, voor verkoop zijn geoormerkt. Naar verwachting worden 78 
eenheden, waarvan 36 DAEB, binnen één jaar verkocht. De 
verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt  
€ 13,9 mln., waarvan € 4,4 mln. DAEB. De boekwaarde bedraagt 
ultimo verslagjaar € 15,1 mln., waarvan € 4,0 mln. DAEB.

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.

Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden 
ingezet als vastgoed in eigen exploitatie.

Waardering
Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgings- of  
vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats zodra interne formalisering 
en externe communicatie ter zake het project heeft plaatsgevonden. 
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 rente van deze specifieke 
financiering gehanteerd.
Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, 
bepaald op basis van dezelfde grondslagen als voor de onroerende 
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zaken in exploitatie (inclusief  macro economische parameters), lager 
is dan de verkrijgings- of  vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar 
deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de 
resultatenrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Typering
Dit zijn 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.

Waardering
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 
waarde mutaties 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.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Waardering 
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 de 5 en 50 
jaar. Over de grond wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend 
worden gewaardeerd volgens de netto vermogenswaardemethode. 
Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te 
zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen 
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.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, 
beoordeelt Waterweg Wonen op iedere balansdatum 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 waardevermindering 
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 waardeverminderingsverlies 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 waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt 
in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Latente belastingvorderingen
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.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop 
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 
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begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie 
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 projectontwikkeling 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 staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen
De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. 
Conform de BTIV-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.

Voorziening onrendabele investeringen
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 5,96%.

Voorziening garantie betreffende onderhoud VvE
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

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

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
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 waarde-
veranderingen 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.

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 Waterweg Wonen 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 hedge-
instrument 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 hedge-accounting 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.

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 pensioenregeling 
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 2016 is de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds 104%. Het pensioenfonds dient een 
dekkingsgraad van ten minste 125% 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 de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
worden op verplichte, contractuele of  vrijwillige basis premies aan 

pensioen fondsen 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 
terug storting 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 opbrengstwaarde 
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 en de dotaties aan de voorziening 
voor oninbare huurvorderingen.

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 netto omzet 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 project kosten, dat 
waarschijnlijk kan worden verhaald; de project kosten worden dan 
verwerkt in de winst- en verliesrekening 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.
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
projectopbrengsten 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 
gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de 
post Langlopende schulden, terugkoopverplichting VOV woningen en 
wordt jaarlijks met in acht name 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.
Over terreinen en op reële waarde gewaardeerde 
vastgoedbeleggingen 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.

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op 
een afboekingen uit hoofde van bijzondere waardevermindering 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
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 vervaardigingsprijs en zijn daarmee onderdeel 
van de materiële vaste activa in exploitatie en/of  de vastgoed 
beleggingen.

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

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 
verplichtingenbenadering. 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 
waarde verhoging 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.

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

Waardeverandering financiële vaste activa
Hieronder wordt de waarde mutatie 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.
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Rentebaten en rentelasten
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.

Activeren van rentelasten
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- en 
verliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten en 
soortgelijke kosten.

Belastingen
Vanaf  1 januari 2008 is Waterweg Wonen integraal belastingplichtig 
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 wordt met ingang van dit jaar opgesteld 
volgens de directe methode.

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.
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.

Risicoparagraaf

Financiering- en liquiditeitsrisico
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 mogelijkheden 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:

31 december 2016
Bankschuld € 0,0 mln. 
Benodigde buffer € 0,0 mln. 
Obligo inzake WSW € 14,3 mln.
Kredietlimiet € 5,9 mln.
Benodigde nieuwe financiering (investeringen alsmede 
aflossing bestaande schulden) voor 2017 € 31,7 mln.
Nog niet benutte borgingsruimte WSW € 33,5 mln.

De nog niet benutte borgingsruimte in bovenstaande tabel is 
gebaseerd op toekenning van het WSW, zoals opgenomen in de dPi 
2015. 

De kredietlimiet (bij de BNG) wordt jaarlijks herzien. In 2016 is de 
kredietfaciliteit afgebouwd van € 18,1 mln. naar € 5,9 mln. Een deel 
van de flexibiliteit die de faciliteit verzorgt is opgevangen door 
roll-overs. Het borgingsvolume bij het WSW is afdoende om dit 
geborgd te kunnen doen.

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.

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.
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 Norm Waterweg Wonen 10%      Totaal renterisico exclusief investeringen      Totaal renterisico     

Renterisico
Bedragen x € 1.000.000,-
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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 een eventuele daling van de 
rentestand met 2% geen liquiditeitseffecten kent.

Renterisico
Waterweg Wonen loopt renterisico over rentedragende langlopende 
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 10% 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 treasurystatuut 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 overheid gegarandeerde partijen en 

banken met minimaal een kredietwaardigheid van A.
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Toelichting op de balans
(Bedragen x € 1.000,-)

VASTE ACTIVA

1.1 Materiele vaste activa 

1.1.1 Onroerende zaken in exploitatie, Daeb en 1.1.2 Onroerende zaken in exploitatie, niet-Daeb   
De mutaties in de onroerende zaken in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat:

1.1.1 Onroerende zaken in 
exploitatie, Daeb bezit

1.1.2 Onroerende zaken in 
exploitatie, niet-Daeb

Totaal onroerende zaken  
in exploitatie

Stand per 31 december 2015 515.196 64.993 580.189
Gevolgen van stelselwijziging 343.166 0 343.166

Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 681.926 63.866 745.792
Herwaarderingen 240.849 15.846 256.695
Cumulatieve waardeverminderingen -64.413 -14.719 -79.132
Boekwaarde per 1 januari 858.362 64.993 923.355

Mutaties in het boekjaar
- Investeringen 4.939 0 4.939
- Desinvesteringen -7.089 -4.166 -11.255
- Herwaardering 61.112 5.045 66.157
- Waardeverminderingen -5.091 -769 -5.860
- Terugneming van waardeverminderingen 29.412 6.942 36.354
- Overboekingen 8.640 3.065 11.705
- Overige mutaties 0 0 0
Totaal mutaties 91.923 10.117 102.040

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 702.716 61.907 764.623
Herwaarderingen 298.560 20.723 319.283
Cumulatieve waardeverminderingen -50.991 -7.520 -58.511
Boekwaarde per 31 december 950.285 75.110 1.025.395

Verzekering 
Het vastgoed in exploitatie is verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade voor de herbouwwaarde.
 
Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde van het Daeb bezit ultimo 2016 bedraagt € 486 mln.(2015: € 515 mln.). Van het niet-Daeb bezit is de bedrijfswaarde circa  
€ 56 mln. (2015: € 58 mln.). 
 
WOZ waarde 
De waarde volgens de onroerende zaakbelasting is voor het Daeb bezit circa € 1,3 mld. (peildatum 1 januari 2016). In 2015 was dit € 1,3 mld. 
Voor het niet-Daeb bezit is deze circa € 73 mln. (2015: € 71 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 Daeb en niet-Daeb bezit. 
Tot aan dagtekening jaarrekening heeft het WSW van deze volmacht geen gebruik gemaakt. 
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1.1.3 Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat:

Daeb vastgoed in 
ontwikkeling 

Niet Daeb vastgoed in 
ontwikkeling 

Totaal onroerende zaken  
in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie
Stand per 31 december 2015 10.286 4.583 14.869
Gevolgen van stelselwijziging -1.912 -380 -2.292

Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 14.991 4.642 19.633
Herwaarderingen 0 0 0
Cumulatieve waardeverminderingen -6.617 -439 -7.056
Boekwaarde per 1 januari 8.374 4.203 12.577

Mutaties in het boekjaar
- Investeringen 18.184 -1.161 17.023
- Desinvesteringen 0 0 0
- Herwaardering 0 0 0
- Waardeverminderingen -7.393 0 -7.393
- Terugneming van waardeverminderingen 580 0 580
- Overboekingen -16.402 -2.972 -19.374
Totaal mutaties -5.031 -4.133 -9.164

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 5.262 70 5.332
Herwaarderingen 0 0 0
Cumulatieve waardeverminderingen -1.919 0 -1.919
Boekwaarde per 31 december 3.343 70 3.413

 
Sociaal vastgoed in ontwikkeling 
In 2016 is € 297.000 aan rente geactiveerd in sociaal vastgoed in ontwikkeling met een rentevoet van 3,45%.
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
In 2016 zijn er twee nieuwbouwprojecten opgeleverd in de Putterstraat en Rotterdamseweg.
De renovatietrajecten in de Zwaluwenlaan, Madridweg en Luxemburgweg zijn opgeleverd. 
 
Waardeverandering 
In 2016 zijn besluiten geformaliseerd voor onrendabele investeringen tot een bedrag van € 12,5 mln. Door aanpassing  van het onrendabele deel 
van de nieuwbouw en aankoopcomplexen komt het totaal aan onrendabele investeringen op lopende en toekomstige projecten op € 13,7 mln. 
Hiervan is € 1,2 mln. in mindering genomen op de activa in ontwikkeling. Het restant van € 12,5 mln. is opgenomen onder voorzieningen. 
 
1.1.4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en 1.1.5 (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De mutaties van deze posten zijn in het navolgende schema samengevat: 

Onroerende zaken 
verkocht onder 

voorwaarden

Onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de 

exploitatie
Stand per 31 december 2015 23.392 1.526
Gevolgen van stelselwijziging 0 0

Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 15.310 6.189
Herwaarderingen 8.082 0
Cumulatieve waardeverminderingen 0 -4.663
Boekwaarde per 1 januari 23.392 1.526
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Onroerende zaken 
verkocht onder 

voorwaarden

Onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de 

exploitatie
Mutaties in het boekjaar
- Investeringen 0 1.519
- Desinvesteringen -1.098 -1.428
- Herwaardering -619 0
- Afschrijvingen 0 -614
- Afschrijvingen desinvesteringen 0 1.369
- Waardeverminderingen 0 0
- Terugneming van waardeverminderingen 0 0
- Overboekingen -351 8.007
Totaal mutaties -2.068 8.853

Stand per 31 december
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 14.171 14.287
Herwaarderingen 7.153 0
Cumulatieve waardeverminderingen 0 -3.908
Boekwaarde per 31 december 21.324 10.379

 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 178 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. 
 
Verzekering 
De activa ten dienste van de exploitatie zijn per 31 december 2016 voor circa € 15,5 mln. verzekerd tegen het risico van brandschade en inbraak.
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De mutaties in het boekjaar 2016 zijn voornamelijk toe te schrijven aan de aanschaf van nieuwe soft- en hardware en apparatuur en meubilair (€ 1,7 mln). 
Daarnaast is ons nieuwe bedrijfspand opgeleverd voor een investeringsbedrag van € 8,0 mln. 
 
1.2 Financiële vaste activa 

1.2.1 Deelnemingen 
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

Deelnemingen
Saldo per 1 januari
- Netto vermogenswaarde resp. nominale waarde 19
- Afwaardering 0
Boekwaarde per 1 januari 19

Mutaties
- Resultaat deelnemingen 0
- Herwaardering 0
- Desinvesteringen 0
Boekwaarde per 31 december 19

 
De deelnemingen betreffen:

Aandeel Resultaat boekjaar
Nettovermogenswaarde 

per 31-12-2016
Nettovermogenswaarde 

per 31-12-2015
Waterweg Wonen B.V. te Vlaardingen 100% 19 19

 

Deelnemingen 
Waterweg Wonen B.V. wordt in 2017 ontbonden en beëindigd. 
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1.2.2 Latente belastingvorderingen 

31-12-2016 31-12-2015
- Compensabele verliezen 11.900 11.499
- Waarderingsverschillen te verkopen woningen in de komende 5 jaar 1.230 2.301
Saldo inclusief kortlopend 13.130 13.800
Af kortlopend -837 -1.782
Saldo 12.293 12.018

De actieve latentie is eind 2015 gevormd. In 2015 heeft een belastingcontrole plaatsgevonden die helderheid heeft gecreëerd over de in het 
verleden behaalde resultaten en ingenomen standpunten. De hierdoor opgedane helderheid en de voorziene positieve resultaten tot en met 2025 
maken dat er zicht is op compensatie van de eind 2016 bekende fiscale verliezen in de toekomst tot circa € 53 mln. De daaraan toe te rekenen 
belastinglast in de toekomst contant gemaakt tegen 3,4% bedraagt eind 2016 € 11,9 mln. De nominale waarde van deze latenties bedraagt circa 
€ 13,3 mln.  In de komende winstjaren zal de vordering weglopen tegen de belastinglast die aan die winsten toe te rekenen zijn. Tevens is een 
latentie gevormd voor de te verkopen woningen gedurende 10 jaar. 
De op contante waarde gewaardeerde latenties zijn berekend tegen 25% en hebben een gemiddelde looptijd van 10 jaar.  
 

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
1.3 Voorraden
1.3.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 103 636
1.3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 732

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. 
 
1.3.3 Overige voorraden
- Magazijn onderhoudsmaterialen 225 201
- VVV en dinerbonnen 1 1
Totaal overige voorraden 226 202

 
1.4 Onderhanden projecten

grondexploitatie 
Samuel Esmeijerstraat

grondexploitatie 
Holy-Zuidoost

grondexploitatie 
Babberspolder-Oost 31-12-2016 31-12-2015

- Onderhanden werk verkochte woningen 981 13.624 46.741 61.346 58.011
- In rekening gebrachte verkoopnota’s -918 -5.042 -45.502 -51.462 -46.840
- Verantwoord resultaat -63 -2.054 -3.826 -5.943 -5.631
Totaal onderhanden projecten - 6.528 -2.587 3.941 5.540

 
1.5 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. 
 
1.5.1 Huurdebiteuren 
De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur worden gespecificeerd: 
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      Aantal huurders       Aantal huurders Huurachterstand Huurachterstand
Periode 2016 2015 31-12-2016 31-12-2015
- tot 1 maand 300 254 141 102
- 1 tot 2 maanden 68 76 49 36
- 2 tot 3 maanden 45 45 39 55
- langer dan 3 maanden 462 490 546 597
Totaal huurdebiteuren 875 865 775 790

1.5.2 Overige debiteuren
- Vordering vertrokken bewoners 2.246 1.911
- Service- en stookkosten huidige huurders -5 14
- Diverse 3.009 656
- Voorziening dubieuze debiteuren -2.246 -1.911
Totaal overige debiteuren 3.004 670

1.5.3 Latente belastingvorderingen
- Latente belastingvorderingen 837 1.782
Totaal latente belastingvorderingen 837 1.782

 
1.5.4 Overige vorderingen
- Vorderingen op personeel 13 10
- Overige vorderingen 19 109
Totaal overige vorderingen 32 119

 
1.5.5 Overlopende activa
- Vooruitbetaalde kosten 574 559
- Overige overlopende activa 121 97
Totaal overlopende activa 695 656

 
1.6 Liquide middelen
- Bank 2.153 9
Totaal liquide middelen 2.153 9

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. 
 

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
1.7 Eigen vermogen
1.7.1 Herwaarderingsreserves, stand per 31 december 136.457
Gevolgen van stelselwijziging 131.091
Herwaarderingsreserves
Algemene bedrijfsreserve per 1 januari 264.778 267.548
- Realisatie als gevolg van verkoop en sloop -3.879 -1.960
- Dotatie ongerealiseerde herwaardering 65.538 -810
Herwaarderingsreserves per 31 december 326.437 264.778
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Verloop overzicht herwaarderingsreserve: 

Onroerende zaken
in exploitatie

Onroerende zaken
Verkocht onder 

Voorwaarden Totaal
Herwaarderingsreserve, stand per 31 december 2014 128.281 8.176 136.457
Gevolgen van stelselwijziging 131.091 0 131.091
Herwaarderingsreserve per 1 januari 2015 259.372 8.176 267.548

Realisatie verkoop en sloop -1.883 -77 -1.960
Mutatie herwaardering -794 -16 -810
Herwaarderingsreserve per 31 december 2015 256.695 8.083 264.778

Realisatie verkoop en sloop -3.568 -311 -3.879
Mutatie herwaardering 66.157 -619 65.538
Herwaarderingsreserve per 31 december 2016 319.284 7.153 326.437

 
Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee samenhangende deel van de 
herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag. 
 
1.7.2 Wettelijke en statutaire reserves 
De op grond van de wet of  statuten aan te houden reserves zijn niet van toepassing. 
 

1.7.3 Overige reserves, stand per 31 december 2015 42.806
Gevolgen van stelselwijziging 203.591
Overige reserves
Algemene bedrijfsreserve per 1 januari 249.167 246.397
- Gerealiseerde herwaardering -61.659 2.770
- Resultaat vorig boekjaar 28.762 -   
Overige reserves per 31 december 216.270 249.167

 
1.7.4 Resultaat boekjaar
- Resultaat boekjaar voor stelselwijziging 27.872
- Resultaat boekjaar effect stelselwijziging 890
- Resultaat boekjaar na stelselwijziging 103.167 28.762

 
1.8 Voorzieningen 
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema gevat: 

Onrendabele investeringen 
 

Garantie betreffende 
onderhoud VvE

Individueel loopbaan 
ontwikkelingsbudget  Totaal 

Saldo per 1 januari 2.021 90 320 2.431
Gevolgen van stelselwijziging 5.302 5.302
Herrekende saldo per 1 januari 7.323 90 320 7.733

- Onttrekkingen -7.146 -37 -15 -7.198
- Dotatie 12.544 0 51 12.595
- Vrijval -247 -53 -15 -315
- Overboekingen 0 0 0 0
Saldo per 31 december 12.474 0 341 12.815

 
Van de voorzieningen is een bedrag van € 8,5 mln. als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
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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. 
 

31-12-2016 31-12-2015
1.9 Langlopende schulden
1.9.1 Leningen kredietinstellingen
Saldo per 1 januari 392.729 397.053
- Storting nieuwe leningen 37.000 35.000
- Reguliere aflossingen -40.344 -39.324
Saldo inclusief kortlopend per 31 december 389.385 392.729
Af te lossen in volgend boekjaar -40.356 -40.344
Saldo per 31 december 349.029 352.385

 
Rentevoet, aflossing 2016 en leningen langer dan vijf jaar 
De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt per 31 december 2016 3,45%. Het aflossingsbestanddeel in het komende 
boekjaar bedraagt € 40,3 mln. en is onder de kortlopende schulden verantwoord. Het aflossingsbestanddeel vanaf  2021 bedraagt in totaal € 148 
mln. voor de huidige leningportefeuille. De gemiddelde looptijd van de leningportefeuille is 9,7 jaar. Alle leningen zijn geborgd door het WSW. 
De marktwaarde van de leningenportefeuille per 31 december 2016 bedraagt € 461,0 (2015: € 458,3 mln.). 
De marktwaarde is berekend tegen de 6-maands curve. De marktwaarde van de roll-over leningen is gelijk aan de nominale waarde. 
 
Rentederivaten 
Waterweg Wonen heeft renteswaps afgesloten met de volgende looptijden: 

Begindatum Einddatum Nominaal Vaste rente
Marktwaarde per 

31-12-2016 Bank Effectiviteit hedge
1-10-2008 1-10-2018          15.000.000 4,6720% -1.485.856 BNG 100,0%
1-11-2009 1-11-2019          10.000.000 4,7700% -1.510.337 ABN 100,0%
1-11-2012 1-11-2019          10.000.000 3,3325% -1.076.480 ABN 100,0%
1-12-2012 1-12-2020          10.000.000 3,4550% -1.456.438 ABN 100,0%
1-4-2013 2-4-2018          10.000.000 3,3600% -719.851 Deutsche Bank 100,0%
1-10-2013 1-10-2019          10.000.000 3,7300% -1.194.869 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 € 7,4 mln. (2015: € 10,4 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 € 6,1 mln. Zodra de waarde van de bij deze bank afgesloten swaps negatiever wordt dan dit bedrag moet Waterweg 
Wonen een borg stellen. Een daling van 2% ten opzichte van de rente eind 2016 leidt nog niet tot een margin call. 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. 

31-12-2016 31-12-2015
1.9.2 Waarborgsommen
Dit betreft de van huurders ontvangen gelden bij aanvang van het huurcontract. 
Saldo per 1 januari 104 94
- Mutatie boekjaar 23 10
Saldo per 31 december 127 104

 
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.  
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31-12-2016 31-12-2015
1.9.3 Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 25.413 26.479
- Verminderingen / vermeerderingen -1.064 -1.121
Saldo per 1 januari 24.349 25.358
- Nieuwe terugkoopverplichting 0 0
- Betaald in verband met terugkoop -1.450 -943
- Herwaardering schuld -349 -66
Totaal mutaties -1.799 -1.009
- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 23.876 25.413
- Verminderingen / vermeerderingen -1.326 -1.064
Saldo inclusief kortlopend per 31 december 22.550 24.349
- Terugkoopverplichting < 1 jaar 0 -249
Saldo per 31 december 22.550 24.100

 
Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 
Waterweg Wonen heeft woningen verkocht onder Koopgarant voorwaarden. Het bedrag geeft de terugkoopverplichting van deze activa weer. 
 
1.10 Kortlopende schulden 
1.10.1 Leningen < 1 jaar 40.356 40.344

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

1.10.2 Bank 0 1.865

 
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 
€ 5,9 mln. (was € 18,1 mln.). De hoogte van de kredietfaciliteit wordt jaarlijks herzien. 
 
Er zijn twee bankgaranties afgegeven. Eén van € 635.913 (aanvankelijke jaarhuur) voor de huur van het pand aan de Burgemeester van Lierplein 
51, deze is per 17 januari 2017 komen te vervallen in verband met het nieuwe, eigen kantoor. En één van € 259.000 voor een onderhoudscontract 
van deurdrangers. 
 

1.10.3 Schulden aan leveranciers 1.974 2.340
 

1.10.4 Pensioenen 112 138
 

1.10.5 Belastingen en sociale verzekeringen 2.289 1.741
 

1.10.6 Overige schulden
- Te verrekenen leveringen en diensten 1.361 1.369
Totaal overige schulden 1.361 1.369

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

1.10.7 Overlopende passiva 
- Nog niet vervallen rente 5.012 5.816
- Vooruitontvangen huren 1.315 1.352
- Overige overlopende passiva 1.775 2.029
Totaal overlopende passiva 8.102 9.197
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Planmatig onderhoud 
Er is voor een totaal van € 0,8 mln. aanbesteed waar nog geen werkzaamheden voor zijn verricht. Van de aanbesteding heeft € 0,35 mln. 
betrekking op investeringen. 
 
Projecten 
Er is voor een totaal van € 4,4 mln. aanbesteed waar nog geen werkzaamheden voor zijn verricht. 
 
Onderhoudscontracten 
Voor onderhoud aan onze woningen zijn verschillende meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. De looptijden variëren van twee jaar tot 
vijftien jaar. De totale verplichting is € 0,6 mln., waarvan € 0,3 mln. een looptijd heeft van meer dan een jaar en € 0,3 mln. een looptijd van meer 
dan 5 jaar (ongeïndexeerd). 
 
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 2016 bedroeg het totale obligo € 14,3 mln. Dit obligo wordt opeisbaar indien het 
garantievermogen van het WSW onder een bepaald niveau dreigt te komen. Van dit bedrag heeft € 1,3 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 deelneming van Waterweg Wonen betreft uitsluitend een lege BV. Er zijn verder geen verbonden partijen. 
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Fiscale positie per 31 december 2016 
(Bedragen x € 1.000.000,-) 

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

 

In de balans 
verwerkt

31-12-2016

Niet 
verwerkt

31-12-2016

Niet 
verwerkt

31-12-2015
Verrekenbare tijdelijke 
verschillen actief               5            339            738 
Verrekenbare tijdelijke 
verschillen passief                -19              -22
Compensabele verliezen              53              53              87 

De verwerkte verschillen hebben geleid tot het opnemen in de balans 
van actieve belastinglatenties ten bedrage van € 13,1 mln. eind 2016. 

Indien de actieve latentie (voor de niet verwerkte verschillen) zou 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde dan bedraagt deze 
eind 2016 circa € 85 mln. (eind 2015 € 198 mln.) en een passieve 
latentie van € 5 mln. (eind 2015 € 6 mln.), dit betreft met name het 
vastgoed. Naar verwachting zal het onverwerkte deel van de latentie 
over het vastgoed niet tot afgewikkeld komen binnen afzienbare 
termijn.

Per balansdatum zijn de belangrijkste verschillen in waardering 
tussen deze jaarrekening en de fiscale jaarrekening als volgt:

Jaarrekening Fiscaal Verschil
Activa (bedragen x € 1 mln.)
Materiële vaste activa/ 
Onroerende zaken in 
exploitatie (Daeb/niet-Daeb) 1.025 1.344 319
Materiële vaste activa/ 
Onroerende zaken in 
ontwikkeling 3 5 2
Materiële vaste activa/ 
Onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden 21 2 -19
Financiële vaste activa 0 2 2

Passiva
Terugkoopverplichting VOV -23 0 23
Totaal verschillen 325

Met potentieel actieve latentie 344
Met potentieel passieve latentie -19
Compensabele verliezen 106

 
Toelichting 
De afname van de niet verwerkte verrekenbare tijdelijke verschillen 
van € 406 mln. naar € 339 mln. wordt veroorzaakt door de 
waardestijging van het vastgoed in 2016.

Waterweg Wonen maakt over de jaren tot en met 2016 cumulatieve 
verliezen tot een hoogte van circa € 106 mln. (2015: € 122 mln.). De 
verliezen zijn lager dan eerder voorzien doordat fiscaal meer is 
geactiveerd in voorgaande jaren dan eerder voorzien.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
(Bedragen x € 1.000,-) 
 

Vergelijking jaarresultaat met de begroting 2016 
 
De winst- en verliesrekening over 2016 - inclusief  waardeverandering vastgoedportefeuille - sluit met een positief  resultaat van  € 103.167.000 na 
belasting ten opzichte van een begroot positief  resultaat van € 7.679.000. 
Het verschil van € 95.488.000 is als volgt te verklaren:
 

- Hogere huuropbrengsten door onder andere een lagere leegstand en timing van projecten 286 
- Een hoger verkoopresultaat vastgoedportefeuille door meer verkopen 427 
- Een stijging van de waarde van het vastgoed door waardering op basis van marktwaarde, begroot bedrag is op basis van 

waardering op bedrijfswaarde 
32.471 

- Een stijging van de waarde van het niet-Daeb vastgoed 62.963 
- Een daling van de waarde van het vastgoed verkocht onder voorwaarden -270 
- Lagere rentelasten doordat er tegen een lagere rente nieuwe leningen aangetrokken dan begroot en door lagere rente op de  

roll-overs zonder swap 333 
- Nieuwe regelgeving voor het vormen van een belastinglatentie -670 
- Diverse posten voornamelijk meevallers in de bedrijfslasten -52 
Totale afwijking resultaat 2016 na belastingen met begroting 95.488

 

Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 
2.1.1 Huuropbrengsten
- Woningen en woongebouwen 68.062 66.720
- Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.735 2.720
Te ontvangen nettohuur 70.797 69.440
- Huurderving wegens algemene leegstand -675 -784
- Huurderving wegens leegstand niet zijnde regulier -224 -401
- Huurderving wegens oninbaarheid -517 -630
Totaal huuropbrengsten 69.381 67.625

2.1.2 Opbrengsten servicecontracten
- Berekende lasten leveringen en diensten 4.139 4.262
- Vergoeding personeel 242 176
- Administratiekosten leveringen en diensten 117 128
Af : Vergoedingsderving wegens leegstand -37 -87
Af : Vergoedingsderving wegens oninbaarheid 62 226
Totaal opbrengsten servicecontracten 4.523 4.705

2.1.3 Lasten servicecontracten
- Lasten servicecontracten -4.139 -4.262
Aan servicecontracten toegerekende personeelskosten -391 -399
Aan servicecontracten toegerekende overhead -209 -190
Totaal lasten servicecontracten -4.739 -4.851

2.1.4 Lasten van verhuur en beheer activiteiten
Verhuurdersheffing -6.292 -5.878
Overige kosten verhuuractiviteiten -207 -203
Overige verhuuropbrengsten 27 32
Aan verhuur toegerekende personeelskosten -3.642 -3.723
Aan verhuur toegerekende overhead -1.941 -1.571
Totaal lasten servicecontracten -12.055 -11.343
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Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 
2.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
- Planmatig onderhoud -6.695 -7.262
- Mutatie onderhoud -1.917 -1.921
- Reparatie onderhoud -2.226 -1.993
- Overig onderhoud -1.261 -1.236
Af: doorbelasting servicedienst 505 525
Subtotaal onderhoudslasten -11.594 -11.887
Aan onderhoud toegerekende personeelskosten -2.920 -2.985
Aan onderhoud toegerekende overhead -1.335 -1.167
Totaal lasten onderhoud -15.849 -16.039

De werkelijke uitgave voor planmatig onderhoud 2016 bedraagt € 6,9 mln. exclusief  contracten (inclusief  € 8,7 mln.). 
Van de € 8,7 mln. is € 1,8 mln. in de activa opgenomen, € 0,2 mln. onderhanden en € 6,7 mln. ten laste van het resultaat gebracht.

2.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Heffingen
- Belastingen -4.512 -4.498
- Verzekeringen -144 -123
- Bijdrage saneringssteun 0 0
- Heffing autoriteit woningcorporaties -57 -33
- Contributies aansluitingen -146 -161
Subtotaal heffingen -4.859 -4.815

Overige bedrijfslasten
- Overige algemene exploitatiekosten -99 -124
- Bijdrage Verenigingen van Eigenaren -318 -368
- Overige bedrijfslasten -206 -124
Subtotaal overige bedrijfslasten -623 -616

Erfpacht -237 -240

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit -5.719 -5.671

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2.2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 5.362 8.416

2.2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -5.303 -6.585

2.2.3 Toegerekende organisatiekosten
- Toegerekende organisatiekosten 0 0
Verkoopresultaat bestaand bezit 0 0
Aan verkoop vastgoed i.o. toegerekende personeelskosten -535 -546
Aan verkoop vastgoed i.o. toegerekende overhead -180 -157
Totaal toegerekende organisatiekosten -715 -703

2.2.4 Toegerekende financieringskosten 0 0
Er worden geen financieringskosten toegerekend aan verkocht vastgoed in ontwikkeling.

Totaal netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -656 1.128
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Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2.3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 13.475 8.480

2.3.2 Toegerekende organisatiekosten
Aan verkoop vastgoedportefeuille toegerekende personeelskosten -115 -118
Aan verkoop vastgoedportefeuille toegerekende overhead -42 -38
Totaal toegerekende organisatiekosten -157 -156

2.3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -11.622 -7.760

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.696 564

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2.4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
- Waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie, Daeb 23.174 651
- Waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie, niet-Daeb 6.041 -1.105
- Waardeveranderingen onroerende zaken in ontwikkeling -11.964 -2.886

17.251 -3.340

De waardeveranderingen sociaal vastgoed in ontwikkeling zijn onrendabele toppen nieuwbouw en renovatie en bestaan voor € 12,5 mln. uit 
nieuw besloten projecten en voor € 1,3 mln. positief  aan mutaties. De waardeverandering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie betreft renovatieprojecten in de Londenweg, de Bolder en de Maasboulevard en het nieuwbouwproject boven de sporthal in de 
Westwijk. Daarnaast is er een besluit gevallen om alle woningen aan te passen naar de huidige eisen van het bouwbesluit bestaande bouw om 
zodoende de brandveiligheid te verbeteren.

2.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
- Ongerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie, Daeb 61.112 -779
- Ongerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie, niet-Daeb 5.045 -15

66.157 -794

2.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
- Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -619 -16
- Waardeveranderingen verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 349 66

-270 50

2.4.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
- Waardeverandering leningen u/g 0 0

0 0

Totale waardeveranderingen vastgoedportefeuille 83.138 -4.084

2.5.1 Opbrengst overige activiteiten
- Doorbelaste uren 0 0
- VvE beheer 199 162
- Overige opbrengsten 60 68
- Domotica 0 320
- Erfpacht 149 151

408 701
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Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 
2.5.2 Kosten overige activiteiten
- Overige lasten Overige activiteiten -47 -27
Aan overige activiteiten toegerekende personeelskosten -206 -210
Aan overige activiteiten toegerekende overhead -149 -160

-402 -397

2.6 Overige organisatiekosten
- Kosten Raad van Commissarissen -94 -108
- Advieskosten Treasury -11 -11
Aan de overige organisatiekosten toegerekende personeelskosten -21 -22
Aan de overige organisatiekosten toegerekende overhead -5 -5

-131 -146

De in de kosten voor de Raad van Commissarissen (RvC) begrepen beloning van de RvC bedraagt € 65.252 (2015: € 68.889).

2.7 Leefbaarheid
- Onderhoud leefbaarheid en groenonderhoud -434 -798
- Stedelijke voorzieningen -21 -64
- Overig leefbaarheid -206 -139
Aan leefbaarheid toegerekende personeelskosten -578 -591
Aan leefbaarheid toegerekende overhead -283 -261
- Opslag overhead 0 0

-1.522 -1.853

Saldo financiële baten en lasten

2.8.1 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
- Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

2.8.2 Opbrengsten van vorderingen vaste activa en effecten
- Waardeveranderingen van vorderingen vaste activa en effecten 0 0

2.8.3 Andere rentebaten en soortgelijke kosten
- Overige rentebaten 31 38
Totale rentebaten 31 38

2.8.4 Rentelasten en soortgelijke kosten
- Rente leningen overige geldgevers -14.072 -15.060
- Rente kasgeldleningen/rekening courant krediet -492 -631
Af : Geactiveerde rente 297 276
Totale rentelasten -14.267 -15.415

De gehanteerde rentevoet voor de geactiveerde rente is 3,45 % (2015:3,78%).

Totaal saldo financiële baten en lasten -14.236 -15.377

2.9 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
- Mutatie latente belastingen -670 13.800
- Acute Vennootschapsbelasting 0 0
Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -670 13.800
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Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 
2.10 Resultaat deelnemingen
- Resultaat Waterweg Wonen B.V. 0 0
Totaal resultaat deelnemingen 0 0

Personeelskosten

Lonen en salarissen 6.500 6.561
- Doorbelast aan derden -102 -121

6.398 6.440
Sociale lasten 1.004 992
Pensioenlasten 1.007 1.163

8.409 8.595

De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten 391 399
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.642 3.723
Lasten onderhoudsactiviteiten 2.921 2.985
Toegerekende organisatiekosten (vastgoed in ontwikkeling) 535 547
Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten) 115 118
Toegerekende organisatiekosten (overige activiteiten) 206 210
Toegerekende organisatiekosten (overigen) 21 22
Leefbaarheid 578 591

8.409 8.595

De uitsplitsing per organisatie onderdeel per ultimo boekjaar is als volgt:

Bestuur 0,9 
Bestuursstaf 6,7 
Klant staf 2,6 
Klantvraag 20,4 
Klantrelatie 19,0 
Vastgoed staf 4,4 
Vastgoed techniek 9,7 
Vastgoed woonwinkel 4,0 
Vastgoed service & onderhoud 17,7 
Bedrijfsvoering staf 1,9 
Bedrijfsvoering control 4,6 
Bedrijfsvoering info.mang.financ.zaken 7,6 
Bedrijfsvoering p&o 3,0 
Bedrijfsvoering communicatie 1,3 
Bedrijfsvoering financien 7,5 
Bedrijfsvoering huuradministratie 2,7 
Bedrijfsvoering huurincasso 3,9 

117,9
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Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 

Overhead/Niet direct toe te rekenen kosten

Vanuit de overige bedrijfslasten
- Overige personeelskosten 931 647
- Huisvestingskosten 1.129 942
- Automatiseringskosten 541 441
- Overige algemene kosten 942 1.059
Afschrijvingen activa ten dienste van 600 460
Af: uitzendkrachten, direct doorberekend (uit overige personeelskosten) -392 -137

3.751 3.412

Deze kosten zijn als volgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten 209 190
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 1.654 1.506
Lasten onderhoudsactiviteiten 1.278 1.162
Toegerekende organisatiekosten (vastgoed in ontwikkeling) 172 156
Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten) 42 38
Toegerekende organisatiekosten (overige activiteiten) 108 98
Toegerekende organisatiekosten (overigen) 5 5
Leefbaarheid 283 257

3.751 3.412

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

- Controle van de jaarrekening 102 92
- Andere controle werkzaamheden 18 10
- Fiscale advisering 0 0
- Andere niet-controlediensten 0 0
Totaal accountantshonoraria 120 102

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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Netto resultaat exploitatie vastgoed 2016 2015 

Uitzendkrachten

De rechtstreeks toerekenbare uitzendkrachten bedragen 392 137

Deze kosten zijn als volgt gealloceerd:

Lasten servicecontracten 0 0
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 286 66
Lasten onderhoudsactiviteiten 57 5
Toegerekende organisatiekosten (vastgoed in ontwikkeling) 8 1
Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten) 0 0
Toegerekende organisatiekosten (overige activiteiten) 41 61
Toegerekende organisatiekosten (overigen) 0 0
Leefbaarheid 0 4

392 137

Toerekening Jaarresultaat
- Het resultaat boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserves 103.167 28.762

Dit voorstel is nog niet in de cijfers verwerkt.
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Overige informatie 

Persoonlijke gegevens toezichthouders, per 31 december 2016: 

Naam Taakgebieden Leeftijd

PE 
punten 
2016 Aftredend Nevenfuncties

De heer drs. F. Verschoor Voorzitter/ HRM/ 
Governance/ 
Communicatie/  
Contactpersoon 
OR

56 12 1 januari 
2021

1. Lid Raad van Bestuur Steigers, vastgoed, consultancy en 
participaties

2. Bestuurder Vastgoed Beheer PBG B.V.
3. Lid Raad van Toezicht Wijzer opvang en onderwijs
4. Lid Raad van Toezicht Stichting Schakelring
5. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sensire
6. Lid Raad van Toezicht Cardia

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA Lid/ Financiën/ 
Economie/ 
Voorzitter 
auditcommissie

57 3 1 juli 
2017*

1. DGA Caadje BV
2. Associate Partner Axyos
3. Voorzitter Raad van toezicht Bedrijfspensioenfonds voor de 

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
4. Voorzitter Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam
5. Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie
6. Lid Raad van Commissarissen Toorank B.V.

Mevrouw drs. S. Pikker Lid/ 
Volkshuisvesting 
& Wonen/ 
contactpersoon 
HWW/ lid CMI

48 12 1 januari 
2020*

1. Directeur NS Concernhuisvesting
2. Lid Raad van Toezicht zorginstelling Mosae
3. Lid Raad van Toezicht Stedelijk Gymnasium Leiden

De heer drs. H. Schouwenaars Lid/ Vastgoed/ 
Projectontwikkeling/ 
Contactpersoon 
HWW / lid 
auditcommissie

41 23 1 januari 
2018*

1. Vennoot Urbanista v.o.f.
2. Associate bij Rebel Group
3. Waarnemend voorzitter Raad van Commissarissen 

Stichting Humanitas Huisvesting

Mevrouw mr. I.M. Haisma Lid/ Innovatie/ 
Leefbaarheid/ 
contactpersoon 
OR/ voorzitter 
CMI

57 3 1 januari 
2021

1. Plaatsvervangend Directeur Nefarma
2. DGA De Appel B.V.
3. Stichting Mondriaan Business club, Gemeentemuseum 

Den Haag
4. algemeen bestuurslid Festival Classique

* herkiesbaar 
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Bezoldiging raad van commissarissen 
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2015 maximaal 10% (lid) of  15% (voorzitter) mag 
bedragen van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de bestuurder. 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1
De heer drs.  
F. Verschoor

Mevrouw drs. 
W.A.P.J. Caderius 

van Veen RA
Mevrouw drs.  

S. Pikker
De heer drs.  

H. Schouwenaars
Mevrouw mr.  

I.M. Haisma
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/4 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum              25.200                16.800               12.600                16.800                16.800 

Beloning              18.499                12.859                  9.244                12.325                12.325 
Belastbare onkostenvergoedingen                      -                         -                         -                         - 
Beloningen betaalbaar op termijn                      -                         -                         -                         -                         - 
Subtotaal              18.499                12.859                  9.244                12.325                12.325 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                      -                         -                         -                         -                         - 

Totaal bezoldiging            18.499               12.859                 9.244               12.325               12.325 
Verplichte motivering indien overschrijding                      -                         -                         -                         -                         - 

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 2015              18.499                13.415                         -                12.325                12.325 
Belastbare onkostenvergoedingen                      -                         -                         -                         -                         - 
Beloningen betaalbaar op termijn                      -                         -                         -                         -                         - 
Totaal 2015            18.499               13.415                         -               12.325               12.325 

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of  zonder dienstbetrekking.
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het 
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of  die in eerdere jaren op grond van de WOPT of  de WNT vermeld zijn of  hadden moeten worden.

Persoonlijke gegevens bestuurder per 31 december 2016:
 
Naam Functie Leeftijd PE punten 2016 Werkzaam in huidige functie
Dhr. H.P.A.M. Bosch Directeur-bestuurder 63 20 fulltime sinds 1-10-2012, parttime 90% vanaf 1 oktober 2014

Nevenfuncties
1. Voorzitter bestuur de KOM, Stadstheater en Kunstencentrum Nieuwegein
2. Lid Raad van Toezicht Axioncontinu, instelling voor wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht
3. Bestuurslid Aedes

WNT-verantwoording 2016 Waterweg wonen 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Waterweg Wonen van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, 
klasse G (2015: G).  De directeur-bestuurder wordt op grond van deze wet gezien als topfunctionaris. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Waterweg wonen is € 168.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of  omvang van het dienstverband. Voor 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
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Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf  de 13e maand van de functievervulling.
 

Bedragen x € 1 Dhr. H.P.A.M. Bosch 
Functiegegevens Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 -31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,9
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum                                             151.200 

Beloning                                             141.774 
Belastbare onkostenvergoedingen                                                       - 
Beloningen betaalbaar op termijn                                              18.772 
Subtotaal                                             160.546 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                       - 

Totaal bezoldiging                                           160.546 

Verplichte motivering indien overschrijding 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.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 -31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,9

Beloning                                             139.921 
Belastbare onkostenvergoedingen                                                       - 
Beloningen betaalbaar op termijn                                              21.699 
Totaal bezoldiging 2015                                           161.620 

Werknemers
Gedurende het jaar 2016 had Waterweg Wonen gemiddeld 120,1 werknemers in dienst (2015: 123,1). Dit aantal is gebaseerd op het aantal 
fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
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Vlaardingen, 26 juni 2017
Stichting Waterweg Wonen
Directie De Raad van Commissarissen
Dhr. H.P.A.M. Bosch, directeur -bestuurder De heer drs. F. Verschoor, voorzitter Mevrouw drs. S. Pikker, lid

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

De heer drs. H. Schouwenaars, lid

Mevrouw mr. I.M. Haisma, lid

Stichting Waterweg Wonen, Van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen



J40 - JAARVERSLAG 2016 JAARREKENING

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming is om conform de statuten het resultaat 
ter grootte van € 103.167.000 toe te voegen aan de overige reserves.
 

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.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directeur bestuurder en raad van commissarissen van 
Stichting Waterweg Wonen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Waterweg Wonen te 
Vlaardingen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Waterweg Wonen op 31 december 
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 
35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en 
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2016;
2 de winst- en verliesrekening over 2016; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering, 
waarin staat beschreven dat Stichting Waterweg Wonen een deel van 
haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van 
de Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting na de eerste verwerking waardeert 
tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is niet 
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en rubriek A 
van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Waterweg Wonen zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 
jaarverslag andere informatie die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• overige informatie;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat 
de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de 

Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 
of  anderszins, overwogen of  de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit 
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 
bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking  
 tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 
1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en 
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor
de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of  fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of  de 
toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 
voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de toegelaten instelling te liquideren of  de activiteiten te 
beëindigen of  als beëindiging het enige realistische alternatief  is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of  de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen 
van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 
toegelaten instelling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van 
een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af  te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute 
mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 
controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of  fraude en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of  gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals 
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen 
volkshuisvesting, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of  
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle  informatie 
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of  het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is 
voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
toegelaten instelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 
van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis 
van de verkregen controle-informatie vaststellen of  er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of  de toegelaten instelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of  omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of  de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere 
over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.

Alphen a/d Rijn, 26 juni 2017

BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,

J.J. Herst RA
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Maatschappelijk rendementmodel 2016
1.   BETAALBARE SOCIALE 

HUURWONINGEN VOOR 
MENSEN DIE HIEROP 
AANGEWEZEN ZIJN (P.11)

 (Ambitie 1 uit bedrijfsplan 2016 - 2019  
‘Vlaardingen Centraal’)

Voor Waterweg Wonen is en blijft de kern van haar werk het zorgen voor voldoende 
betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving.  
Wij doen dit voor mensen die een inkomen tot circa modaal hebben en die niet 
zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien.

Beoogde maatschappelijke 
effecten

Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde  
maat schap pelijke 
effecten 

45% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor betaalbare sociale woningen

In dit deel van de regio streven 
wij naar een daling van het aantal 
sociale huurwoningen en een 
stijging van het aantal vrije sector 
woningen.

We streven naar een daling van het 
aantal sociale huurwoningen tot 
circa 11.336 per eind 2016.  P.12 

Voorraad sociale huurwoningen (DAEB): 11.273  
(norm: 11.336)

We streven naar een groter aantal 
sociale huureengezinswoningen 
voor gezinnen naar circa 1.935 per 
eind 2016. P.14

Voorraad sociale huureengezinswoningen  
(DAEB) voor gezinnen:

1.912  
(norm: 1.935)

We willen voldoende 
rolstoeltoegankelijke en 
rollatordoorgankelijke sociale 
huurwoningen kunnen aanbieden. 
P.14

(investering 
onderdeel 

van renovatie 
sociale 

huurwoning)

Voorraad rolstoeltoegankelijke en 
rollatordoorgankelijke sociale huurwoningen:

2.705  
(norm: 2.594)

Individuele voorzieningen woningen 
gehandicapten (ROG) 

€ 25.500 Vlonders, verhoogde toiletpotten, 
steunbeugels, aanpassingen douche.

Wij willen in 2016 43 huurwoningen 
verkopen. P.15

P.M. Aantal verkochte woningen: 71 (norm: 43)

Op mogelijkheden voor 
jongerenhuisvesting in het centrum 
van de stad zijn wij alert.

Wij verwachtten in 2016 circa 
15% tot 20% van de woningen via 
het ‘direct kansmodel’ te kunnen 
verhuren, waarvan een aanzienlijk 
deel aan jongeren P.15 
Aankoop nieuwbouw huurwoningen 
Leski- en Hoogvlietlocatie.

Percentage van de woningen via het ‘direct
kansmodel’ verhuurd: Planvorming twee
locaties loopt

19% (norm: 
15%-20%)

Zorgt ervoor dat meer 
jongeren in Vlaardingen 
zelfstandig kunnen 
wonen.

Zoals beschreven in de wet zullen 
wij bij het verhuren van onze 
vrijgekomen woningen ministens 
95% van de huurtoeslaggerechtigde 
huishoudens een huurwoning bieden 
met een huurprijs tot maximaal  
€ 586 / € 628. 

Wij bieden bij het verhuren van onze 
vrijgekomen woningen minstens 
95% van de huurtoeslaggerechtigde 
huishoudens een passende 
huurwoning aan. P.16

Percentage huurtoeslaggerechtigden passend 
gehuisvest: 

98,8%  
(norm 95%)

Voorkomt dat huurders 
die instromen te duur 
wonen en vermindert 
beslag op huurtoeslag

We willen dat 80% van de instroom 
bestaat uit huurtoeslaggerechtigden, 
danwel een regionaal afgesproken 
percentage.

Na monitoring hebben we besloten 
om niet bij te sturen toen bleek dat 
we halverwege het jaar boven het 
regionaal gemiddelde scoorde. 
P.18 en P.19

Percentage van de instroom 
huurtoeslaggerechtigden:

75,6% 
(norm:80% 
danwel 
regionale 
afspraak)

Huurtoeslaggerechtigden 
wachten langer op een 
nieuwe woning net 
als elders in de regio. 
Regionale discussie 
hierover op gang 
gebracht.

Huurachterstand en huisuitzettingen 
voorkomen we zoveel mogelijk. 

We zijn tevreden als in 2016 het 
aantal ontruimingen maximaal 65 is. 
P.17 en P.18

€ 52.000 ProjectOntruimingsPreventie (POP): Geen 
ontruimingen 
onder de 29 
deelnemers aan 
het POP.

Het aantal ontruimingen 
bedroeg 77 (2015: 63).

Onze woningen hebben doorgaans 
een goede kwaliteit. De afgelopen 
jaren hebben wij een grote 
kwaliteitsslag in ons woningbezit 
gemaakt. 

Minimaal 85% van de huurders 
moet (zeer) tevreden zijn over het 
onderhoud van hun huurwoning en 
de aanpak daarvan P.20

Tevreden over de staat 
van de woning: Eigen 
meting: 74%  
Tevreden over het 
onderhoud: Eigen meting: 
80%



Onze woningen hebben doorgaans 
een goede kwaliteit. De afgelopen 
jaren hebben wij een grote 
kwaliteitsslag in ons woningbezit 
gemaakt. 

In de bestaande voorraad krijgen de 
kwaliteitsaspecten ‘veiligheid’ en 
‘gezondheid’ meer aandacht (besluit) 
P.20 en P.21

€ 7.033.000 Maatregelen brandveiligheid: 
afdichtingen leidingdoorvoeren tussen 
woningen, brandwerendheid voordeuren 
in portieken en woningen voorzien van 
rookmelders.  
Maatregelen vergiftiging: het vervangen van 
open verbrandingstoestellen voor boilers of 
cv-ketels

Als gevolg van het scheiden van 
wonen en zorg, verhuren wij in de 
toekomst mogelijk meer sociale 
huurwoningen rechtstreeks aan 
de bewoners in plaats van via een 
zorgpartij.

We bieden woningen aan in het 
kader van wonen en zorg. Wij 
zorgen ervoor dat de noodzakelijke 
behandeling, zorg of begeleiding 
door zorgpartijen worrdt geregeld 
via een samenwerkingsovereen-
komst P.21

P.M. Verhuurde woongelegenheden wonen en zorg: 147 (2015:141) Effecten worden 
gerealiseerd door 
maatschappelijke 
instellingen 
(belanghouders)

Samen met de gemeente 
Vlaardingen en Wst. Samenwerking 
zorgen we ervoor dat de huisvesting 
van verblijfsgerechtigden gehaald 
wordt.

We gaan voor 2016 uit 
van een instroom van 160 
verblijfsgerechtigden in Vlaardingen. 
Het aantal van 160 is aangepast tot 
182 (taakstelling 2016 voor geheel 
Vlaardingen) P.22

P.M. Aantal gehuisveste verblijfsgerechtigden in 
Vlaardingen:

201 (norm: 182) Effecten worden 
gerealiseerd door 
maatschappelijke 
instellingen 
(belanghouders)

Subtotaal € 7.175.200 



2.  VITALE WIJKEN  
EN BUURTEN (P.23)

(Ambitie 2 uit bedrijfsplan 2016 - 2019  
‘Vlaardingen Centraal’)

Wij richten ons bij de leefbaarheid op de directe omgeving van onze sociale 
huurwoningen. We werken gebiedsgericht, met extra aandacht en budget voor de 
Westwijk. We faciliteren bewoners bij leefbaarheidsinitiatieven en verrichten zelf ook 
inspanningen. Waterweg Wonen heeft een signalerende functie en zorgt ervoor dat zij 
goede lijnen heeft met de sociale wijkteams, het Lokaal Zorgnetwerk en de politie. 
Gezamenlijk met de gemeente, woningstichting Samenwerking en de Huurdersraden 
blijven we werken aan het Actieplan Wonen. De herstructurering zetten we op basis van 
het Actieplan Wonen voort. Wij zorgen voor sloop en nieuwbouw van sociale 
huurwoningen. De nieuwbouw in de vrije sector gebeurt door marktpartijen.

Beoogde maatschappelijke 
effecten

Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde  
maat schap pelijke 
effecten  

54% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor vitale wijken en buurten

We streven naar nieuwe 
participatievormen die erop gericht 
zijn dat huurders een actieve 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
in hun eigen directe woon- en 
leefomgeving.

Inzet medewerkers leefbaarheid en 
participatie: 
- Overleg met de 
 bewonerscommissies 
- Het opstellen en uitvoeren van de  
 leefbaarheidsprogramma’s 
 beschikbaar stellen locaties 
 P.24 en P.25

€ 105.600 - Nieuwe Buren (ambassadeurs)  
- Participatiepilot complex Eksterlaan  
- Schoonmaakacties in Zwaluwenlaan,  
 (On)Even en de Hoofdstedenbuurt  
- Aanpak gemeenschappelijke hal tweede  
 Toren van Hogendorpkwartier

Tevredenheid over de 
lokale betrokkenheid:                                                                                                                     
KWH-meting: 3,6 
op 5-puntsschaal                                          
Tevredenheid over 
dicht bij de huurder:                                          
KWH-meting: 3,3 op 
5-punts-schaal

Op verzoek dragen wij ook op 
kleine schaal bij aan activiteiten in 
Vlaardingen.

Bijdrage leveren aan activiteiten: 
- Vlaardingen verkent  
 (geen sponsoring meer) P.26

€ 20.700 Belanghouders meenemen in maatschappelijke 
innovatie

85% van de 
artikelen heeft 
een positieve of 
neutrale inhoud 
en 15% negatief 
(norm ≥ 90%)

Wij richten ons op de directe 
omgeving van onze sociale 
huurwoningen. Speerpunten daarbij 
zijn ‘schoon, heel en veilig’ en de 
versterking van sociale cohesie.

Buurtschouwen uitvoeren, waarbij 
onze complexen als ‘schoon, heel en 
veilig’ worden ervaren P.26

€ 5.000 Schouwresultaten:                                            
Minimaal 7,5 (norm) als beoordeling van onze 
complexen

Schouwresultaat: 7,2

Leefbaarheidsactiviteiten:-  
- Bewonersactiviteiten- 
- Stichting IPSE 
- Schoonmaakacties 
 ‘portieken leeghalen’ 
 P.27 

€ 206.000 Schone  
wijken

Tevredenheid over de 
woonomgeving: 
Eigen metingen: 
zittende huurders 82% en  
vertrokken huurders:  
68% (norm 76%)

Inzet consulenten beheer: 
- Uitvoeren van de  
 leefbaarheidsprogramma’s 
 P.27

€ 174.600

Inzet complexbeheerders en 
wijkmeesters: 
- Aanspreekpunt in de wijk 
- Controle schoonmaak 
- Kleine technische handelingen. 
- Schoon, heel & veilig 
 P.27 

€ 519.700

Inzet 2 wijkmeesters sociale aanpak 
Westwijk P.28

Project ‘Achter de voordeur’ pilot 40 
huishoudens

Doorverwijzingen naar 
zorg- verleners

Onderhouden speeltuinen € 15.500 Goed onderhouden speeltuinen 39 (2015: 39)

Onderhouden groen € 378.100 Goed onderhouden hectaren groen Bijdrage 
aan de gemeente Vlaardingen bij het afstoten 
van grond voor het toekomstige onderhoud

25 (2015: 25)

Fysieke leefbaarheidsactiviteiten: 
- Aanbrengen verlichting 
- Aanbrengen opklimbeveiliging 
- Plaatsen vancamera’s  
 (vandalisme) 
 P.28

€ 56.500



Inzet overlastconsulenten: 
- Bemiddelingen 
- Waar nodig externe partijen  
 betrekken 
- Lokaal Zorgnetwerk overleggen 
- Huisbezoeken 
- Inschakeling jurist 
 P.28

€ 60.900 Aantal binnengekomen overlastklachten 138 (2015: 127) Eigen meting: 
73% van de zittende 
huurders ervaart geen 
overlast

Ontmantelen hennepkwekerijen P.17 De kosten 
worden 

verhaald op 
de huurders

Aangetroffen hennepkwekerijen  10 (2015: 5)

Inbraakpreventie: 
aanbrengen inbraakwerend hang- 
en sluitwerk (o.a. secu-strips) P.28

€ 90.000  Toename inbraken:  
31% in de periode 
aug.-juli 2016 t.o.v. 
aug.-juli 2015. 59% van de 
inbraken in Vlaardingen 
is succesvol tegen 68%  
in Nederland

Gezamenlijk met de gemeente, Wst. 
Samenwerking en de Huurdersraden 
blijven we werken aan het Actieplan 
Wonen.

Nieuwbouw: opleveren van 
huurwoningen (goedkoop en 
middelduur) (onrendabele 
investeringen) P.31 t/m P.35

€ 4.615.950 Nieuwbouw  huurwoningen (opgeleverd) 69 (norm: 69) Tevredenheid over 
betrouwbaarheid:  
KWH-meting: 3,9 op 
5-punts- schaal

Sloop: verminderen van de 
woningvoorraad huurwoningen die 
geen toekomstwaarde heeft 
P.31 t/m P.35

P.M. Sloop 102 (norm: 10) Tevredenheid over 
financiële doelmatigheid:                                                 
KWH-meting 3,7 op 
5-punts- schaal

Renovatie: sociale huurwoningen 
(incl. vernieuwbouw) (onrendabele 
investeringen) P.31 t/m P.35

€ 2.465.000  
(inclusief 

verbetering 
EPA-label)

Renovatie, sociaal (opgeleverd) 565 (norm: 423) Tevredenheid over 
transparantie: 
KWH-meting 3,7 op 
5-punts- schaal

Subtotaal € 8.713.550 



3.  VERDUURZAMING(P.36)

 (ambitie 3 uit bedrijfsplan 2016 - 2019 
‘Vlaardingen Centraal’)

Wij investeren extra in de verduurzaming van ons vastgoed. Zo nodig ook onrendabel. 
Duurzaamheid heeft in de afgelopen jaren een stevige plaats verworven in onze eigen 
bedrijfvoering. Ook in de ontwikkeling van ons woningbezit heeft verduurzaming een belangrijke 
plaats ingenomen. Voor ons woningbezit bewegen we ons van ‘gebruiker van proven technology’ 
naar een meer innovatieve ‘early adopter’.     

Beoogde maatschappelijke 
effecten

Hoe bereiken we deze 
effecten?

Investeringen Resultaten Gerealiseerde 
maat schap pelijke 
effecten  

Substantiele investeringen in hogere energielabels en daarnaast 1% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor duurzaamheid

- We streven naar een reductie van 
CO2 uitstoot van 30% in de periode 
2008 - 2020.

Woningen voorzien van 
een hoger energielabel.                                           
Vervangen van 
collectieve cv-ketels door 
individuele cv-ketels bij:                                                                             
- Zwaluwenlaan Even                                                                                                              
- Madridweg                                                                                        
- Luxemburgweg                                                                      
Vr ketels vervangen voor 
hr-ketels 
P.37 en P.38

(onderdeel 
van de 

investerings-
begroting en 
de begroting 

planmatig 
onderhoud)

Woningen met energielabel:  (A is het meest 
zuinig en G het minst zuinig)  

A: 1.038 
B: 2.984 
C: 2.985 
D: 2.807 
E: 1.012 
F: 319 
G: 345

CO2-reductie van 
23% reeds behaald. 

+

++

+

-  Milieubesparing (CO2 uitstoot 
verminderen, minder gebruik van 
fossiele brandstoffen).                         

We plaatsen 
zonnepanelen op onze 
woningen. P.39

€ 87.300 Aantal woningen voorzien van zonnepanelen. 88 woningen (t/m 2015: 66)  
Kopgevel woongebouw:  
90 zonnepanelen

+

+

- De nieuwe huisvesting van 
Waterweg Wonen aan de 
Van Hogendorplaan zal een 
extra impuls geven aan de 
verduurzaming.

Op 31 oktober 2016 
hebben we voor het 
nieuwe gebouw het 
BREEAM-certificaat 
ontvangen P.39

€ 22.800 Het gebouw is duurzaam 
gebouwd en krijgt het 
duurzaamheidslabel  
Very Good op basis van de 
BREEAM methode.

+

- We leveren een bijdrage aan 
Social Return on investment.

We maken met onze 
co-makers afspraken 
over de inzet van mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt vanuit 
sociaal, maatschappelijk 
of economisch 
perspectief. P.40

P.M. De inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt maakt onderdeel uit van het  
MVO-inkoopmodel.

Afspraken gemaakt met 
twee opleidingsbedrijven op 
MBO-niveau. Social Return 
is ingezet bij RGS eb er is 
een medewerker met een 
bijstandsuitkering ingezet voor 
cv-onderhoud.

+

+

Subtotaal € 110.100 

Eindtotaal € 15.998.850 

++

+





STICHTING WATERWEG WONEN
Internet  www.waterwegwonen.nl
Facebook  www.facebook.com/WaterwegWonen
Twitter  @WaterwegWonen

Bezoekadres  Van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen
Postadres  Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen
E-mail  info@waterwegwonen.nl
Telefoon  (010) 248 88 88

Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam 41133736
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