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Dit jaarverslag beschrijft onze belangrijkste maatschappelijke en
financiële prestaties die tot stand kwamen in een bewogen jaar.
De recent ingevoerde herziene Woningwet vroeg in 2016 nog veel
inzet, vooral omdat de plannen voor de verplichte scheiding van
commerciële en niet-commerciële activiteiten in het verslagjaar
moesten worden ingediend. Per 1 januari 2016 wijzigde ook de
interne organisatiestructuur van Woonstad Rotterdam. En in de stad
Rotterdam werd stevig gedebatteerd over de nieuwe gemeentelijke
Woonvisie, waarbij het vooral ging over de beschikbaarheid van
voldoende betaalbare woningen.
Betaalbaar wonen
Betaalbaar wonen is voor onze bewoners van cruciaal belang. Daarom
vraagt Woonstad Rotterdam sinds 1 januari 2016 een lagere huur
aan nieuwe huurders van 16.500 woningen, ongeveer een derde van
ons totale bezit. Dit doen we in het kader van de regeling Passend
Toewijzen, die moet zorgen dat woningzoekenden een woning krijgen
toegewezen met een huurprijs die aansluit bij hun inkomen. Voor
gezinnen met lage inkomens bieden we 350 grote woningen per jaar
aan. Omdat wij huishoudens met de laagste inkomens ook bij de
jaarlijkse huurverhoging van sociale huurwoningen ontzien, viel deze
in 2016 aanzienlijk lager uit dan in voorgaande jaren. De huren stegen
gemiddeld met 1,02%, tegen ruim 2% in het jaar daarvoor.
Betaalbaar wonen was ook de kern van de discussie over de
Rotterdamse Woonvisie die onder meer een afname voorziet tot
2030 van het aantal betaalbare woningen in de stad. Op 30 november
2016 konden Rotterdammers zich uitspreken over de Woonvisie in
een raadgevend referendum, dat door de te lage opkomst ongeldig
werd verklaard. Woonstad Rotterdam onderschrijft de Woonvisie op
hoofdlijnen, maar benadrukt wel dat er altijd voldoende betaalbare
huurwoningen beschikbaar moeten zijn voor Rotterdammers die
daarvoor in aanmerking komen.
Langer thuis
Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke trend dat senioren
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, voerde Woonstad
als eerste corporatie in Nederland een pilot uit met het Franse
woonconcept Vivalib. Dit is een combinatie van aangepaste ruimtes,
slimme huishoudtechnologie en een rechtstreekse verbinding met een
zorgplatform. Deze pilot in Prinsenland kreeg landelijke publiciteit en
leidde er toe dat minister Blok de woning kwam bezichtigen. Daarbij
bezocht de minister ook de recent gerenoveerde Nieuwe Margrietflat en
het daarnaast gelegen Alexanderhof. Woonstad Rotterdam en de gemeente
Rotterdam openden dit ontmoetings- en voorzieningencentrum op 5 april
2016. Vooral oudere bewoners kunnen hier gebruik maken van diensten op
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Statushouders
Woonstad Rotterdam trok begin 2016 bij de gemeente aan de bel over de
opvang van statushouders. De Rotterdamse woningcorporaties voorzagen
dat zij het grote aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet meer
aankonden, omdat er onvoldoende huurwoningen waren voor de verwachte
toestroom. De corporaties pleitten voor extra maatregelen, zoals het
ombouwen van leegstaande kantoorpanden en oude zorgcomplexen en
het inzetten van sloopwoningen. Bij Stadswonen Rotterdam zijn jonge
statushouders in woongroepen van studenten gehuisvest.

Dienstverlening
Om de dienstverlening aan onze bewoners verder te
verbeteren, meten we klantervaringen sinds 2016
doorlopend in plaats van een keer per kwartaal,
zodat onze medewerkers snel en gericht de
kwaliteit van dienstverlening kunnen verbeteren.
Met de vernieuwde online persoonlijke pagina
MijnWoonstad en de daaraan gekoppelde app hebben
we de mogelijkheden van selfservice voor onze
bewoners flink verruimd. Het verbeteren van onze
dienstverlening krijgt ook in de komende jaren veel
aandacht. Naar verwachting wordt een steeds groter
deel van de klantcontacten digitaal afgehandeld.
Investeren in Rotterdam
2016 was het tweede uitvoeringsjaar van onze
ondernemingsstrategie Dit is Ons Rotterdam
2015-2018. De strategische doelstellingen dragen
bij aan Rotterdam als een aantrekkelijke stad om
in te wonen, te leven en te werken. Evenals in
voorgaande jaren investeerden we in 2016 fors in
nieuwe woningen: we leverden 683 nieuwe huur- en
koopappartementen op en begonnen met de bouw
van 755 nieuwe woningen. Ook investeerden we
€ 112 miljoen in het onderhouden en verbeteren
van de kwaliteit van onze woningen, 25% meer
dan in 2015. Esthetische kwaliteit speelt daarbij
een rol: niet zonder trots constateren we dat onze
nieuwbouw-, transformatie- en renovatieprojecten
geregeld worden onderscheiden met architectuuren bouwprijzen. In 2016 werd de prestigieuze World
Monuments Fund/Knoll Modernism Prize toegekend
aan de renovatie van het Justus van Effencomplex. De
prijs werd in december uitgereikt in New York.
Woonstad Rotterdam heeft een belangrijke rol in
de opgave rondom de funderingsproblemen op de
noordoever van de stad, samen met de gemeente,
bewoners en andere partijen. Funderingsherstel
heeft ingrijpende gevolgen voor onze huurders, maar
ook voor eigenaren en bedrijfspanden. Wij werken
mee aan voorlichting en bewustwording en zoeken
samen met partners naar oplossingen.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van ons
vastgoedbeleid en onze bedrijfsvoering. Onze ambities zijn
hoog en onze prestaties goed: Woonstad Rotterdam had in
2016 wederom de laagste gemiddelde energie-index van alle
woningcorporaties met meer dan 25.000 woningen. Dat hebben
we onder meer bereikt door het plaatsen van zonnepanelen,
het grootschalig invoeren van LED-verlichting, duurzame
renovaties en het aansluiten van naoorlogse hoogbouwflats
op het Rotterdamse warmtenet. Doordat wij energetische
maatregelen niet doorrekenen in de huur voor zittende
bewoners, profiteren zij van meer wooncomfort en van lagere
woonlasten.
Rotterdam Zuid
In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
(NPRZ) heeft Woonstad Rotterdam weer bijgedragen aan een
beter perspectief voor Zuid. Met nieuwbouw, transformatie en
renovatie, maar ook met leer/werkplekken. De aanpak van de
particuliere voorraad op Zuid, in het bijzonder de financiering
daarvan, was lange tijd een knelpunt in de pijler Wonen van
het NPRZ. In 2016 werd een doorbraak bereikt na constructief
overleg tussen het Rijk, de gemeente en de Rotterdamse
woningcorporaties. De financiering van de eerste fase van de
verbetering van particuliere woningen werd mogelijk door
de bestaande kortingsregeling op de verhuurdersheffing te
verbreden en de looptijd ervan te verlengen. De gemeente
Rotterdam heeft ook extra middelen toegezegd. Hierdoor
kunnen tot 2022 enkele honderden particuliere woningen
worden aangepakt.
Rotterdam Zuid is bij velen een onbekend deel van Rotterdam
en daardoor onbemind. Om dat te veranderen is Woonstad
Rotterdam het initiatief ZieZuid begonnen dat de mooie
plekken, bijzondere initiatieven en inspirerende inwoners van
Rotterdam Zuid wil laten zien. Een van de onderdelen was een
fotowedstrijd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reikte begin
2016 de prijzen uit aan de winnaars en bood daarbij spontaan
aan om de tien winnende foto’s ten toon te stellen in de hal van
het Stadhuis. Ondertussen ging ZieZuid door met het werven
van samenwerkingspartners.
De Wielewaal
Grote stappen zijn gezet in de vernieuwing van de Wielewaal in
Rotterdam-Zuid. Woonstad Rotterdam realiseerde in Wielewaal
Oost 109 appartementen en 23 eengezinswoningen die in 2016
zijn opgeleverd, tot groot enthousiasme van de bewoners.
Aan het einde van het verslagjaar werd bekend dat wij de
verdere ontwikkeling van de Wielewaal gaan realiseren met de
commerciële gebiedsontwikkelaar BPD. Dat past in de geest
van de Woningwet 2015, die stelt dat corporaties uitsluitend
sociale huurwoningen mogen bouwen en alle overige woningen
moeten overlaten aan de markt.
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Nieuwe organisatiestructuur
Op 1 januari 2016 werd een wijziging van de organisatiestructuur
van kracht. De geografische indeling in drie regio’s is losgelaten.
Woonstad Rotterdam is nu procesgericht georganiseerd, waardoor
meer focus is ontstaan op werkwijzen en processen. We hebben de
organisatie opnieuw ingericht om daadkrachtig te kunnen inspelen
op toekomstige ontwikkelingen, en om dichter bij onze bewoners
en belanghebbenden te staan. Een tevredenheidsonderzoek uit
2016 liet zien dat onze medewerkers graag bij Woonstad Rotterdam
werken en bijzonder gemotiveerd en betrokken zijn.
Woningwet
De herziene Woningwet vroeg ook in het verslagjaar veel inzet om
de organisatie en werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet- en
regelgeving. Vooral het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB vergde
veel inspanning. Na scenario-analyses, verkennende onderzoeken
en een grondige verdieping in de nieuwe spelregels koos Woonstad
Rotterdam voor een administratieve scheiding. In november 2016
werden positieve zienswijzen op het voorstel ontvangen van
de gemeente, de Klantenraad van Woonstad Rotterdam en de
Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). Woonstad Rotterdam
heeft tot 1 januari 2018 tijd om de scheiding door te voeren.
Toekomst
In 2016 hebben we ons ook georiënteerd op de toekomst door tijdens
druk bezochte interne bijeenkomsten te onderzoeken wat de snelle
technologische en digitale innovaties betekenen voor huurders,
organisatie, werkwijze en vastgoed van Woonstad Rotterdam. We zien
veel mogelijkheden in de digitalisering van onze dienstverlening en
van bedrijfsprocessen en in het gebruik van innovaties in het bouwen
en wonen. Ook het gebruik van slimme data zal een grote vlucht
nemen. Het Sociaal Beheer Label (SBL) dat Woonstad Rotterdam in
2016 heeft ontwikkeld, is een voorbeeld van de praktische toepassing
van data. En onze duurzaamheidsambities liggen in de komende
jaren nog hoger dan voorheen, waardoor investeringen aanzienlijk
zullen toenemen.
Wij zijn trots op de resultaten en prestaties in dit jaarverslag.
Die waren niet mogelijk geweest zonder de medewerkers van
Woonstad Rotterdam. Daarom bedanken wij op deze plaats onze
medewerkers en ook de Klantenraad, SHS en al onze stakeholders
en samenwerkingspartners voor hun inzet en betrokkenheid.
Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam,
mevrouw drs. M.B.T Molenaar,
voorzitter

de heer drs. R.J. Feenstra,
bestuurslid
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DEEL 1
BESTUURSVERSLAG

PRESTATIES
2016
KLANTEN EN
DIENSTVERLENING

Voorwoord van het bestuur
Dit jaarverslag beschrijft onze belangrijkste
maatschappelijke en financiële prestaties die tot
stand kwamen in een bewogen jaar.
De recent ingevoerde herziene Woningwet vroeg in
2016 nog veel inzet, vooral omdat de plannen voor
de verplichte scheiding van commerciële en 
niet-commerciële activiteiten in het verslagjaar
moesten worden ingediend.

VASTGOED EN
WIJKEN

Per 1 januari 2016 wijzigde ook de interne
organisatiestructuur van Woonstad Rotterdam. En
in de stad Rotterdam is stevig gedebatteerd over
de nieuwe gemeentelijke Woonvisie, waarbij het
vooral ging over de beschikbaarheid van voldoende
betaalbare woningen.
In het verslagjaar nam Woonstad Rotterdam
maatregelen om wonen betaalbaar te houden
voor minima en gezinnen met lage inkomens. We
hebben ons ingezet voor senioren die langer thuis
willen wonen en voor de opvang van statushouders.
Ook investeerden we weer fors in Rotterdam door
een deel van onze woningen te vernieuwen en te
verduurzamen.

ORGANISATIE EN
FINANCIËN

Deze en nog veel meer resultaten zijn beschreven in
dit jaarverslag.
Graag bedanken we alle medewerkers, Klantenraad,
SHS en partners van Woonstad Rotterdam voor hun
inzet en betrokkenheid die 2016 tot een boeiend jaar
hebben gemaakt.
Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam,
mevrouw drs. M.B.T Molenaar, voorzitter
de heer drs. R.J. Feenstra, bestuurslid
WOONSTAD ROTTERDAM JAARVERSLAG & JAARREKENING 2015
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KLANTEN EN
DIENSTVERLENING

Promotie MijnWoonstad app
10
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VERHURINGEN & DOELGROEPEN
In 2016 startte Woonstad Rotterdam met het
passend toewijzen van woningen aan huurders.
Tegelijk stond Woonstad Rotterdam samen met de
gemeente en andere corporaties voor de opgave
een oplossing te bieden voor de huisvesting van
het stijgend aantal statushouders. Om de meest
kwetsbare bewoners te ontlasten heeft Woonstad
Rotterdam een sterk gematigde huurverhoging
doorgevoerd. Tegelijk is er veel aandacht besteed
aan het verder verbeteren van de dienstverlening
aan klanten.

Verhuringen
naar soort
Verhuringen
naarhuishouden
soort huishouden
Inclusief Stadswonen Rotterdam

inclusief Stadswonen Rotterdam
4 (Z)onder Dak
120 Zorgcliënten
270 Statushouders
394
Bijzondere
doelgroepen

454
2.971
Woonstad Rotterdam heeft een aanbod van ruim
60.000 verhuureenheden. Daarvan zijn er 6.000 van
Stadswonen Rotterdam bestemd voor studenten,
jongeren en young professionals. In 2016 heeft
Woonstad Rotterdam ongeveer 4.800 woningen
verhuurd, waarvan 500 vrije sector huur woningen
(niet-DAEB) en ongeveer 4.300 sociale verhuringen
(DAEB). Van deze 4.300 (DAEB) woningen heeft
Stadswonen Rotterdam er circa 1.700 verhuurd.
Woonstad Rotterdam verhuurde 2.600 sociale
huurwoningen, waarvan 403 grote woningen met een
maximale huur van € 618.
De doelgroepen van Woonstad Rotterdam zijn relatief
stabiel in hun woonwensen. Dit heeft gevolgen
voor de mutatiegraad en de gemiddelde wachttijd.
De gemiddelde inschrijfduur voor een woning in
Rotterdam Rijnmond duurt 3,2 jaar (38 maanden) voor
een sociale huurwoning.
De doelgroepen van Stadswonen Rotterdam
veranderen duidelijk in woonwens naarmate studie
en carrière zich ontwikkelen. Dit komt tot uitdrukking
in de leegstand en mutatiegraad. De gemiddelde
wachttijd voor een studentenwoning bij Stadswonen
Rotterdam duurde in 2016 gemiddeld 5 maanden.

1 persoon

3 personen
en meer

Totaal

4.292

473

2 personen

verhuringen

Mutatiegraad
Woonstad Rotterdam

6,78%
Mutatieleegstand
Woonstad Rotterdam

0,79%0,79%
t.o.v. 45.000
verhuureenheden

Mutatiegraad
Stadswonen Rotterdam

29,85%
Mutatieleegstand
Stadswonen Rotterdam

2,1% 2,1%
t.o.v. 6.000
verhuureenheden

ZieZuid Spotlightroute met
burgemeester Aboutaleb
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HUURBELEID
Bezwaren tegen huurverhoging
Aantal bezwaren

Betaalbaarheid en beschikbaarheid incl. Stadswonen Rotterdam

Gegrond

163

127

103

403 86

103

81

grote woningen
(4 of meer
kamers)
verhuurd aan
gezinnen

95

65

8
3

minder dan
2,2%
2,0% huurverhoging huurverhoging

4,6%
huurverhoging

vrije
sector

totaal

De bezwaren tegen de huurverhoging zijn in 2016 ten opzichte
van 2015 weer gedaald. In 2016 maakte 0,6% van onze bewoners
bezwaar tegen het voorstel voor de huurverhoging. Ongeveer
65% van de bezwaren ging over de inkomensafhankelijke
huurverhoging van 2,2% en 4,6%.

sociale huurwoningen
verhuurd met een
huurprijs tussen
€ 628 en € 711 aan
klanten met een
middeninkomen
(€ 35.000-€ 39.000)

1.896

huurwoningen
verhuurd met een
huur van € 618

Woonstad Rotterdam heeft in 2016 een sterk gematigde
huurverhoging doorgevoerd voor sociale huurwoningen. Hiermee
wil Woonstad Rotterdam een bijdrage leveren aan het betaalbaar
maken van sociale huurwoningen voor minima en gezinnen
in Rotterdam. De huurverhoging was gemiddeld 1,02%. Om
de beschikbaarheid van de woningen te verhogen, besteedt
Woonstad Rotterdam veel aandacht aan groepen die moeilijk aan
een passende woning komen. Daarom worden grote woningen
met een afgetopte huur aan (grote) gezinnen verhuurd en
goedkope woningen aan jongeren met een laag inkomen.

Huurders met betalingsachterstand

€

Aantal vertrokken huurders
Aantal zittende huurders

2016

2015

2014

Totaal

Totaal

Totaal

€ 13,7
9.362
huurders miljoen

8.007
€ 13,6
huurders miljoen

8.997
€ 10,1
huurders miljoen

2.410

€ 6,9
miljoen

2.153
2.041

6.952

€ 6,7
miljoen

5.966

€ 6,7
miljoen

€ 6,9
miljoen

6.844

€ 4,7
miljoen

€ 5,4
miljoen

Toename aantal huurders met betalingsachterstand
Nieuwe aanpak moet daling veroorzaken
In 2016 nam het aantal huurders met een betalingsachter
stand toe. Een maatschappelijk probleem waar Woonstad
Rotterdam veel aandacht voor heeft. Een nieuwe aanpak
waarin de afdeling Huurincasso nauw samenwerkt met de
afdelingen Wijkbeheer en Verhuur moet betalingsproblemen
eerder opsporen en voorkomen. In combinatie met smart data
analyses zal een betere samenwerking met de ketenpartners
Meldpunt Preventie Huisuitzetting, Kredietbank Rotterdam
en Vraagwijzer voor een daling van het aantal huurders met
betalingsachterstand moeten zorgen.
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Stijging aantal ontruimingen
Geringe toename
woningontruimingen
Veel huurders hebben door de
economische crisis langdurig te
maken met een laag inkomen.
Woonstad Rotterdam krijgt
daarom steeds vaker te maken
met betalingsachterstanden.
Door hier snel op te reageren en
betalingsafspraken te maken, nam het aantal gedwongen
ontruimingen van woningen als gevolg van huurschulden in 2016
slechts beperkt toe.
Bedrijfsontruimingen
In 2016 nam het aantal bedrijfsontruimingen fors toe.
Bedrijfsruimten van Woonstad Rotterdam bevinden zich relatief
vaak in buurten en wijken waar veel bewoners de eindjes aan
elkaar moeten knopen. Samen met de verschuivingen binnen de
detailhandel naar online aankopen, sluit een steeds groter aantal
winkeliers de deuren. Naar verwachting zet deze ontwikkeling
zich in 2017 door. Woonstad Rotterdam speelt hierop in met een
grondige selectie van nieuwe huurders: goede ondernemers die
een straat kunnen versterken.

246

211

218

206

Ontruiming door huurschuld
Woningen

35

2016

Bedrijfsruimten

12

2015

Totaal

COMMERCIËLE VERHURINGEN EN VERKOOP
Verkochte woningen

Bestaande bouw

Nieuwbouw

Totaal

801
613

633

603
444

444

Verkopen
In 2016 trok de woningmarkt weer aan. De vraag naar
nieuwbouw en bestaande woningen die te koop staan, neemt
toe. Ook stijgen de huizenprijzen. Vergeleken met 2015 heeft
Woonstad Rotterdam in 2016 aanzienlijk minder woningen uit
de bestaande woningvoorraad verkocht. Dat wordt veroorzaakt
door een gewijzigd portefeuillebeleid: woningen die nodig
zijn voor de verhuur worden niet opnieuw verkocht. Van
de 400 teruggekochte woningen (in het verleden verkocht
Woonstad Rotterdam woningen uit de bestaande voorraad met
terugkoopplicht) zijn 240 woningen bestemd voor verhuur.

169

198

189

2016

2015

2014

Verhuringen
vrije
sector
Verhuringen
vrije
sector

2016

2015

499

487

Woningen

P

46

Verhuringen bedrijfsruimten
In 2016 heeft Woonstad Rotterdam een nieuwe bedrijfshuis
vestingsstrategie geformuleerd. Hierbij gaat sturen
op een gezonde waardeontwikkeling van de zakelijke
vastgoedportefeuille samen met de gewenste wijkontwikkeling.
Winkelstraten met goede dagelijkse voorzieningen en sterke
ondernemers dragen bij aan prettige buurten en wijken. De
toename van het aantal verhuringen bij kantoorruimten wordt
in eerste instantie veroorzaakt door een aantal langjarige
contractverlengingen met zittende huurders en een aantal
verhuringen van leegstaande bedrijfsruimten.

31

Parkeerplaatsen
Verhuringen bedrijfsruimten
inclusief Stadswonen Rotterdam
Verhuringen bedrijfsruimten inclusief Stadswonen Rotterdam
2016

2015

96

97

2014

162

84

79

56

50

50

23

16

13
5

Kantoor

Winkel

Opslag

Horeca

6
0 0

0 1 0

Maatschappelijk Zendmast
vastgoed

Huisvesting van bewoners
Stadswonen Rotterdam
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DIENSTVERLENING
Klanttevredenheid
Woonstad
Rotterdam
Klanttevredenheid Woonstad
Rotterdam

Nieuwe Huurders

Vertrokken huurders

Reparatieverzoeken

2016

2015

2014

2013

2012

7,7

7,3

7,4

7,4

7,4

6,9

7,3

7,3

7,2

7,3

6,6

6,9

7,2

7,0

7,0

Koop bestaande
bouw

7,3

7,0

7,3

7,5

7,5

Gemiddeld

7,1

7,1

7,3

7,3

7,3

...

Continu willen
verbeteren
Gestart met dagelijkse metingen
klanttevredenheid
Woonstad Rotterdam wil haar dienstverlening continu
verbeteren. Daarom is Woonstad Rotterdam in 2016 gestart
met het doorlopend meten van klantervaringen. Eerder
vonden kwartaalmetingen plaats. Het dagelijks meten
van klanttevredenheid geeft medewerkers van Woonstad
Rotterdam de mogelijkheid om snel en gericht de kwaliteit
van dienstverlening te verbeteren. De tevredenheid onder
nieuwe huurders laat een stijging zien. Ook kopers zijn meer
tevreden over Woonstad Rotterdam.
Bij de afhandeling van reparatieverzoeken en bij vertrokken
huurders was dat in 2016 nog niet het geval. Inmiddels zijn
de eerste positieve effecten zichtbaar van verbeteringen
die Woonstad Rotterdam heeft doorgevoerd om de
klanttevredenheid over reparatieverzoeken en vetrekkende
huurders te verbeteren.

...

Klantcontacten
Klantcontacten
2016

2015

2014

Telefoon

256.993
280.088
291.660

E-mail

40.865
34.146
33.520

Baliecontacten

62.965
69.001
72.240

Social media 974
Webformulieren

MijnWoonstad.nl
ReparatieApp

2.155
2.253
10.643
15.704
9.264
20.698
20.029
12.846

MijnWoonstad App 1.133
Brieven

In 2016 is 15% van het aantal klantcontacten afgewikkeld
via een digitaal contactkanaal (2015:12%). De stijging wordt
veroorzaakt door de toevoeging van nieuwe functionaliteiten
op MijnWoonstad en introductie van de app MijnWoonstad.
Via deze app kunnen klanten onder meer reparatieverzoeken
indienen. In 2017 worden wordt het mogelijk om de huur via
de app te betalen en sociale meldingen door te geven. Veel
klanten waarderen deze zelfservicemogelijkheden. Naar
verwachting zal een steeds groter aantal klantcontacten via
digitale kanalen plaatvinden.

3.489
4.418
6.425

Totaal
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Meerdere contactmogelijkheden
voor huurders
Steeds vaker digitaal

WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016

544.134
540.946
523.163

!
Ingediende verzoekschriften
Huurcommissie
Woonstad Rotterdam informeert huurders uitgebreid over de
jaarlijkse huurverhoging en in welke situaties zij hiertegen
bezwaar kunnen indienen. In 2016 heeft dit geresulteerd in
een daling van het aantal ingediende verzoekschriften met
ongeveer 38%.

Ingediende verzoekschriften Huurcommissie

Huurder van Stadswonen
Rotterdam

2016

2015

2014

Afrekening
servicekosten

17

9

16

Jaarlijkse
huurverhoging

44

138

288

Onderhoudsgebreken

59

54

45

Toetsing
aanvangshuur

10

10

6

Ingediende geschillen
Geschillenadviescommissie
Ingediende
geschillen
Geschillenadviescommissie

Geschillen
bedrijfsbreed

Opgeloste
geschillen

2016

2015

2014

41

42

40

40

42

40

Klanten van Woonstad Rotterdam kunnen met geschillen
terecht bij de onafhankelijke regionale Geschillenadvies
commissie. Gelet op de omvang van Woonstad Rotterdam
zijn er relatief weinig geschillen. Geschillen over technische
gebreken en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken
komen het meeste voor. Eerdere jaren leveren een
vergelijkbaar beeld op. Een kwart van de geschillen met
huurders lost Woonstad Rotterdam op voordat het tot een
hoorzitting komt.

VvE beheer
VvE beheer

2016

2015

VvE’s in beheer bij Woonstad Rotterdam

560

561
Huurderseenheden in VvE’s

15.292

15.286

Verzoek
huurverlaging

4

3

4

Totaal

134

214

359

Ruim 15.000 huurders van Woonstad Rotterdams wonen in een
appartement dat deel uitmaakt van een VvE (Vereniging van
Eigenaren). Van een groot aantal appartementencomplexen is
Woonstad Rotterdam de grootste eigenaar. Vanwege dit grote
belang brengt Woonstad Rotterdam het professionele beheer
van deze appartementen onder bij de eigen afdeling VVE Beheer.
Deze afdeling levert VvE’s financiële, administratieve, technische
dienstverlening. Daarnaast ondersteunt VVE Beheer besturen van
VvE-complexen bij de benodigde professionalisering.
In 2016 is gestart met het aantal complexen in beheer met
koopappartementen terug te brengen. Woonstad Rotterdam wil in
de toekomst meer homogene complexen bezitten die uitsluitend
bestaan uit huurwoningen.

WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016
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VASTGOED EN
WIJKEN

Woongebouw Cité
16
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PORTEFEUILLE

Investeren in
Rotterdam
Tevreden huurders in
leefbare wijken
Woonstad Rotterdam investeerde in 2016 weer
fors in de kwaliteit van de woningvoorraad. Goed
onderhouden woningen dragen bij aan leefbare
wijken en tevreden klanten. In 2016 zijn de uitgaven
aan planmatig onderhoud opnieuw gestegen.
Steeds meer aandacht is er voor energetische
maatregelen. Deze dragen bij aan een beter
milieu, de beheersing van de totale woonlasten van
klanten en een gezonde waardeontwikkeling van de
woningvoorraad.

Feestelijke opening
van Het Alexanderhof
in Prins Alexander

Aantallen inclusief Stadswonen Rotterdam

MGE woningen
134
Aantal Fair Value woningen (extra aantrekkelijke koopwoningen)
409
Bedrijfsruimten/winkels/overig
1.579
Garages
1.897
Onzelfstandige sociale huurwoningen
4.366

MVE woningen
(Maatschappelijk Verantwoord Eigendom)
5.839

Totaal

60.302
VHE’s in
beheer

Zelfstandige sociale huurwoningen
46.487
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17

NIEUWBOUW EN TRANSFORMATIE
Opgeleverde projecten
Opgeleverde
projecten
Koop

Kleinrijk
fase 1-1 en 1-2

Sociale huur
x

Vrije Sector huur
Aantal
woningen

NoordBest

8
19
8
16

Schieoevers

36

Singelblokken F4, F5
43

Gaffelstraat

113

21

29

Staringbuurt

Bramante
Jaffa blok K

24
19

3

Helenastraat

9

Geldersestraat
63

3

Zinkerblok

Bajonetstraat Blok 3

40

Wielewaal Oost F1, F2, F3
132

57

De oevers

50

Melissantstraat fase 2

Onderhoud,
transformatie en
nieuwbouw

Totaal
683

Woonstad Rotterdam heeft de ambitie om jaarlijks
minimaal 1% van de woningvoorraad te vernieuwen. In
2016 zijn in totaal 683 nieuwe woningen opgeleverd.
Ook is Woonstad Rotterdam gestart met 14 nieuwe
projecten. Deze projecten lopen uiteen van grootscheepse
renovatie en transformatie tot nieuwbouw. De komende
jaren voegt Woonstad Rotterdam hiermee 755 woningen
toe aan de woningvoorraad.
Oplevering nieuwbouw Wielewaal
De gebiedsontwikkeling Nieuwe Wielewaal kreeg in 2016
gestalte. Woonstad Rotterdam leverde 109 sociale huur
appartementen op voor oudere Wielewalers en 23 grond
gebonden woningen voor gezinnen uit de Wielewaal.
Eind 2016 heeft Woonstad Rotterdam overeenkomsten
gesloten met de gemeente en een projectontwikkelaar (BPD)
voor de verdere gebiedsontwikkeling. Deze aanpak is geheel
in lijn met de nieuwe Woningwet waarin woningcorporaties
zich concentreren op de huisvesting van mensen met een laag
inkomen en marktpartijen bouwen voor de hoge(re) inkomens.

Nieuwbouw
appartementencomplex in
de Wielewaal

18
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Funderingsherstel
Uit onderzoek van Woonstad Rotterdam blijkt dat de komende
tien jaar bij ten minste 4.000 woningen funderingsherstel
nodig is. Funderingsherstel heeft grote gevolgen voor
bewoners: overlast, een gedwongen tijdelijke verhuizing of een
verplichte investering door woningeigenaren. Bouwtechnisch
en financieel een complexe opgave die tegelijk ook een forse
investering vraagt in het betrekken van bewoners. Eind 2016 is
gestart met het funderingsherstel van een aantal complexen in
Kralingen en het Oude Noorden.

Gestarte
projecten
Gestarte
projecten
Nieuwbouw
Transformatie

175

Renovatie

Hammarskjöldplaats

Koop
Huur

x Aantal

woningen

Kleinrijk
fase 1-3

38

18
10

156

20
24

12

26

Oude Binnenweg
Vliegerstraat

Eendrachtsstraat

8

Viervant

Jaffa
blok A, B en C

Schutterskwartier

Palestinastraat
83

Funderingsherstel
Rotterdam Kralingen

9

31

Kaapvaarder
32

33

Wielewaal Oost
Middelharnisstraat

23

Klosstraat

Totaal
755

57

Cijfers om trots op te zijn
Oplevering 683
nieuwe woningen
Start bouw 755
nieuwe woningen
Verduurzamen bestaande woningvoorraad
Woonstad Rotterdam zet al enige jaren fors in op het
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Een
geslaagd voorbeeld is de oplevering van de gerenoveerde
appartementen in de Melissantstraat. Tegelijk met de
modernisering van de binnenzijde zijn ook een aantal
energetische maatregelen genomen, zodat de woningen nu
over een goed energielabel beschikken. Woonstad Rotterdam
is in 2016 gestart met een vergelijkbare grootschalige renovatie
van onder andere de complexen Hammarskjöldplaats (175 wo
ningen) en Viervant (156 woningen).

De Kaashoeve
aan de
Oude Binnenweg
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ONDERHOUDSKOSTEN
Onderhoudskosten
uitgesplitst
Onderhoudskosten
20162016
uitgesplitst
inclusief Stadswonen Rotterdam

Planmatig onderhoud
Contractonderhoud
€ 5,4 miljoen

Energetisch
€ 7,9 miljoen

Niet-planmatig
onderhoud

Markttechnisch
onderhoud

Mutatieonderhoud
€ 13,2 miljoen

Totaal

Conditiemeting
onafhankelijk
€ 11,0 miljoen

€ 65,3

Totaal

Conditiemeting
afhankelijk
€ 41,0 miljoen

Planmatig onderhoud
contractonderhoud

conditiemeting
afhankelijk onderhoud

Onderhoud aan cv-installaties, liften,
glasbewassing, groenonderhoud en
vervanging van lampen.
Onderhoud aan casco, schil en algemene
ruimten.

conditiemeting
onafhankelijk onderhoud

Vervangen van cv-installaties, liften
en installaties voor glasbewassing en
mechanische luchtinstallaties.

energetische maatregelen

Maatregelen die gericht zijn op het
verbeteren van het energielabel, zoals
het vervangen van gloeilampen door
energiezuinige LED-verlichting.

Reparatieverzoeken
€ 16,2 miljoen

totaal

2016
€ 65,3
€ 29,4
€ 9,7

2015
€ 37,8
€ 28,3
€ 23,3

2014
€ 32,2
€ 17,1
€ 18,4

€ 104,4

€ 89,4

€ 67,7
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Markttechnisch onderhoud
€ 9,7 miljoen

Een reparatieverzoek is het op verzoek van de klant verhelpen
van een klein gebrek aan de woning of bedrijfsruimte die het
gebruik verstoort.
Mutatieonderhoud vindt plaats bij het leegkomen van de
woning of bedrijfsruimte en moet ten goede komen van de
verhuurbaarheid.
Markttechnisch onderhoud
Woonstad Rotterdam maakt onderscheid tussen markt
technisch onderhoud en markttechnische investeringen om
de verhuurbaarheid te verhogen en de exploitatieduur van het
vastgoed te verlengen.

Justus van Effencomplex
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€ 9,7

Niet-planmatig onderhoud (NPO) bestaat uit
reparatieverzoeken en mutatieonderhoud

Onderhoudskosten
x € 1 miljoen

planmatig onderhoud
niet-planmatig onderhoud
markttechnisch onderhoud

Totaal

€ 29,4

DUURZAAMHEID

Samen inzetten
op duurzaamheid
Investeren in energetische
maatregelen, bewoners- en
medewerkersgedrag

18.000
LED
lampen

Woonstad Rotterdam beheert ongeveer 60.000 woningen
en heeft daarmee invloed op een duurzame woonen leefomgeving van bewoners. Duurzaamheid gaat
samen met betaalbare woonlasten en een gunstige
waardeontwikkeling van de woningvoorraad. Eind 2015
noteerde Woonstad Rotterdam de beste (= laagste)
Energie-Index (EI) van alle woningcorporaties met meer
dan 25.000 eenheden. Woonstad Rotterdam scoorde
een gemiddelde EI van 1,69 (landelijk gemiddelde: 1,92)
en heeft daarmee een voorsprong van 3 tot 4 jaar in het
verduurzamen van de woningvoorraad. Een omvangrijk
pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat Woonstad
Rotterdam eind 2016 een EI van 1,61 realiseerde en ligt
daarmee voor op de eigen prognose van 1,74. Enkele
projecten die hieraan bijdragen staan hierna.

Woonstad Rotterdam:
- Ligt voor op doelstellingen Energieakkoord.
- Draagt bij aan duurzaamheidsambitie
Woonvisie gemeente Rotterdam.
- Helpt Rotterdammers te besparen op
jaarlijkse uitgaven voor energiekosten.

Aansluiting woningen warmtenet
In 2016 is gestart met de voorbereiding van het
energieneutraal maken van de woningvoorraad.
De eersten van een reeks van 12 naoorlogse hoogbouw
flats is aangesloten op het Rotterdamse warmtenet.
7.000 woningen
van Woonstad Rotterdam hebben geen
B 20,0%
gasaansluiting en worden de komende jaren gefaseerd
A,A+
op het warmtenet aangesloten.
10,3%

Energie-Index 2016

Renovaties verhogen duurzaamheid en comfort
In 2016 is het complex Hammerskjöldplaats in Rotterdam
Alexander ingrijpend gerenoveerd. In het complex is
42,2%
F 2,6% een pakket aan energetische Cmaatregelen
genomen dat
tegelijkertijd
het
comfort
voor
de
huurders verhoogt.
4,6%
E
Bewonerswensen gaan hierbij hand in hand met de
ambitie van Woonstad Rotterdam om het bezit te
13,4%
Dverduurzamen.

G 7,0%

6,6%

8,9%

Inzet energiecoaches
Woonstad Rotterdam is in 2016 gestart met een
gedragscampagne om klanten bewust te maken op welke
wijze zij zelf het energieverbruik in hun woning kunnen
beïnvloeden. In samenwerking met het Rotterdams
Milieucentrum zijn bewoners opgeleid tot energiecoach.
De energiecoaches geven voorlichting aan bewoners hoe
zij energie kunnen besparen. In 2017 breidt Woonstad
Rotterdam de pool van energiecoaches uit.
5,8%
Duurzame bedrijfsvoering
15,7%
Ook de eigen bedrijfsvoering is onderdeel van het
duurzaamheidsbeleid. Zo worden de kantoren van
Woonstad Rotterdam voor 75% verlicht met LEDverlichting en is er gestart met afvalscheiding.
Op het dak van het kantoor aan de Rochussenstraat zijn
51,5%
53,0%
bovendien 160 zonnepanelen geplaatst.
59,1%

27,2%

27,9%

23,1%

61,1%

25,5%

!

63,4%

24,8%

38,9%

66,7%

21,7%

Met ruim driekwart groene
energielabels (A – D) behoort
Woonstad Rotterdam tot de
koplopers onder de Nederlandse
grootstedelijke corporaties.

Meer dan de helft van de
complexen is uitgerust met
LED-verlichting in algemene
ruimten.

22,3%
6,3%
3,4%

A,A+ A 16,3%
0,6%

Woonstad Rotterdam zet
jaarlijks stappen om het
aantal woningen met een
rood label (E, F, G of EI
groter dan 2,1) te verlagen.
In 2021 is de gemiddelde EI
teruggebracht tot 1,4 en in
2022 beschikt minder dan
5% van de woningvoorraad
over een rood label.

Oude EPAMethodiek
t/m
31-12-2014

Conversie

!

G 5,0%
F 3,3%
E 4,5%

B 24,3%

D 12,1%
C 33,9%

Nader
Voorschrift
vanaf 01-01-2015
≤ 1,20 (A,A+)
1,21 - 1,40 (B)

ABC

1,41 - 1,80 (C)

D

1,81 - 2,10 (D)

E F G

2,11 - 2,40 (E)

Nieuwe rekenmethode:
Nader Voorschrift
De Energie-Index is een
nieuwe manier om de
energetische kwaliteit
van woningen te bepalen.
De labels A tot en met G
zijn vervangen door een
Energie-Index (EI) in cijfers.

2,41 - 2,70 (F)
> 2,70 (G)

46,6%
WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016
51,5%
53,0%
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LEEFBAARHEID
Operationele informatie

Operationele informatie

Contacten
wijkbeheer
gerelateerd
Totaal

32.514

Sociale
Meldingen
5.506

24.935 (2.078 per maand)

Schoonmaak
Woonfraude
Stickeractie
Agressie

Agressie
Geluidsoverlast
Vervuiling complex
Vandalisme

Zaken beheer
leefomgeving
2.320

NPO-meldingen
203

Overlast

Burenruzie
Overig

Woonfraude
Stickeractie
Overlast

Inbraak
Vandalisme

3.753
2.682 (224 per maand)

(313 per maand)

1.059 (88 per maand)
85 (7 per maand)

121 (10 per maand)
1.231 (103 per maand)
1.289 (107 per maand)
161 (13 per maand)
294 (25 per maand)
2.410 (201 per maand)

382 (32 per maand)
388 (32 per maand)
1.550 (129 per maand)

63 (5 per maand)
140 (12 per maand)

Woonfraude en woonoverlast

SBL-score

Woonfraude bestaat uit het onderverhuren van woningen,
illegale bewoning of het bedrijfsmatig gebruiken van woningen,
bijvoorbeeld voor het telen van hennep. In de aanpak komt
het accent steeds meer te liggen op het voorkomen van
woonfraude. Afspraken met de gemeente over screening van
nieuwe huurders op kwetsbare plekken in de stad voorkomen
dat er bij de start al sprake kan zijn van woonfraude.
Bij woonoverlast is er sprake van burenruzie, geluidsoverlast,
vandalisme, bedreiging en vervuiling. Dankzij vroegtijdige
signalering en interventies van huismeesters en medewerkers
Wijkbeheer kan worden voorkomen dat de overlast escaleert.

1

5

Kleine
beheeropgave

Grote
beheeropgave

Bij het vergroten van de leefbaarheid werkt Woonstad Rotterdam
samen met partners in de wijk. Juist door het bundelen van de
krachten worden resultaten bereikt. Daarbij verschuift de inzet van
Woonstad Rotterdam de laatste jaren van initiëren naar faciliteren,
waarbij bewoners worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te
nemen voor hun leefomgeving.
Sociaal Beheer Label
Woonstad Rotterdam beschikt over een grote hoeveelheid data
over leefbaarheid en sociaal beheer. In 2016 ontwikkelde Woonstad
Rotterdam op basis van die data het Sociaal Beheer Label (SBL).
Het SBL laat scores zien tussen de 1 en 5 op het niveau van de
buurt en het complex. De scores zijn gebaseerd op data over
schoon, heel en veilig, overlast, financiële en sociale draagkracht
van bewoners en leefbaarheid in het algemeen. Met de scores kan
gerichter beleid worden ontwikkeld en budget optimaal worden
ingezet op leefbaarheid.
Vasteland
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Stem bewoners klinkt volwaardig
door in beleid en uitvoering
Samenwerken levert meer op
Klantenraad
De nieuwe Woningwet geeft huurdersorganisaties extra
bevoegdheden. Woonstad Rotterdam heeft in 2016 een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de nieuwe
Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam. In het kader van
de prestatieafspraken heeft de Klantenraad als volwaardige
partner zelf een bod uitgebracht aan de gemeente Rotterdam
en hierover onderhandeld. Ook speelt de Klantenraad een
rol bij de totstandkoming van het huurbeleid en andere
onderwerpen.
Participatie
In 2016 heeft Woonstad Rotterdam de ambities bepaald voor
bewonersparticipatie op wijk- en complexniveau. Huurders
krijgen in de toekomst meer invloed op zaken als onderhoud en
beheer. Een aantal pilots zijn in 2016 voorbereid.

Huurdersbelang Stadswonen
Ook in 2016 werken huurders verenigd in de huurderskoepel Stichting
Huurdersbelang Stadswonen (SHS) nauw samen met Stadswonen
Rotterdam. Regelmatig overleg en korte communicatielijnen
dragen bij aan beleid met draagvlak. SHS werkt ook samen met de
bedrijfsbrede Klantenraad van Woonstad Rotterdam.
Participatie
De hoge participatiegraad in de woongebouwen via bewoners- en
wooncommissies wordt actief ondersteund door Stadswonen
Rotterdam.
Bijzondere doelgroepen
In 2016 is Stadswonen Rotterdam begonnen met Goede Start: het
huisvesten van jonge statushouders tussen studenten. Met Goede
Start leveren huurders van Stadswonen Rotterdam een bijdrage aan
de integratie van jonge nieuwe Nederlanders en voorkomen dat zij
in een isolement terecht komen.

Meedoen en invloed

WOONSTAD ROTTERDAM
Klantenraad
Oprichting zelfstandige huurdersorganisatie
Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam.
Participatie
Versterken invloed van huurders op beheer en onderhoud.
Bijzondere doelgroepen
Samen met partners voldaan aan de taakstelling
van de gemeente Rotterdam.
Langer thuis wonen
Oudere Rotterdammers en Rotterdammers met een
lichamelijke beperking langer thuis laten wonen.
Bewonersinitiatieven
Kompas Bewonersinitiatieven voor beoordeling initiatieven
leefbaarheid.

STADSWONEN ROTTERDAM
SHS
Nauwe samenwerking tussen Stadswonen Rotterdam
en de huurderskoepel SHS.
Participatie
Actieve ondersteuning van bewoners- en wooncommissies.
Bijzondere doelgroepen
Huisvesten van jonge statushouders te midden van
studenten met project Goede Start.
KennisGlas
Snel en betrouwbaar internet via glasvezel als basisbehoefte
voor studenten.
Bewonersinitiatieven
Actief ondersteunen van communities zorgt voor een
plezierige woon- en leefomgeving.

Bijzondere doelgroepen
Woonstad Rotterdam is de afspraken met de gemeente
nagekomen om een aantal bijzondere doelgroepen en
statushouders te huisvesten. Denk aan bewoners met extra
zorgvragen en ex-gedetineerden. Arrangementen voor
(begeleid) wonen moeten bijdragen aan een succesvolle
(re)integratie in de samenleving en tegelijk overlast voorkomen.

KennisGlas
Voor studenten, jongeren en young professionals is snel internet
een eerste levensbehoefte. Daarom zijn de meeste woongebouwen
van Stadswonen Rotterdam vanaf 2006 aangesloten op KennisGlas:
een snelle internetverbinding via glasvezel. In de zomer van 2016
stemde een meerderheid van de huurders in met een upgrade van
KennisGlas.

Langer thuis wonen
In 2016 heeft Woonstad Rotterdam afspraken gemaakt met
de gemeente Rotterdam over de inzet van WMO om kleine
woningaanpassingen mogelijk te maken. Zo kunnen oudere
Rotterdammers en Rotterdammers met een lichamelijk
beperking langer thuis wonen.

Bewonersinitiatieven
Bewoners- en wooncommissies spelen een belangrijke rol bij
het ontstaan van communities in de woongebouwen. Stadswonen
Rotterdam werkt nauw samen met deze commissies en
organiseert voor hen o.a. evenementen, trainingen en thema- en
informatieavonden. Deze activiteiten ondersteunen de commissies
in hun rol om bewoners een plezierig woon- en leefklimaat te
bieden.

Bewonersinitiatieven
Woonstad Rotterdam heeft het Kompas Bewonersinitiatieven
ontwikkeld. Dit is een nieuw instrument, waarmee snel
beoordeeld kan worden of Woonstad Rotterdam een bewoners
initiatief financieel mag en wil ondersteunen. Via de website
kunnen bewoners initiatieven indienen.
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ORGANISATIE EN
FINANCIËN

Jordy’s Bakery op de
Vlietlaan

24

WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016

ORGANISATIE

FINANCIËN

Bij Woonstad Rotterdam werken medewerkers vol overtuiging
aan de toekomst van Rotterdam. Een nieuwe organisatiestructuur
en digitalisering van werkprocessen ondersteunen medewerkers
hierbij. Deze professionalisering draagt bij aan een efficiente
bedrijfsvoering en een betere dienstverlening.

Succesvolle implementatie
nieuwe organisatiestructuur

Ziekteverzuim

Wendbaar Woonstad door meer focus
Woonstad Rotterdam is per 1 januari 2016 gestart met een nieuwe
organisatiestructuur waarbij werkprocessen integraal worden
aangestuurd. Een eenduidige werkwijze voorkomt onnodige
afstemming die tijd en energie kost en levert tegelijk een uniform
werkende en wendbare woningcorporatie op. Daarmee speelt
Woonstad Rotterdam in op de ontwikkelingen bij de gemeente
Rotterdam die eveneens centraal wordt aangestuurd. In deze nieuwe
structuur is volop aandacht besteed aan het (continu) verbeteren van
de processen en systemen. Ook aan een zorgvuldige implementatie
van de Woningwet is veel aandacht besteed.
Uit een in 2016 gehouden motivatieonderzoek onder medewerkers
blijkt dat zij zeer gemotiveerd zijn en Woonstad Rotterdam ook
regelmatig aanbevelen als werkgever.
De inwoners van Rotterdam hebben uiteenlopende nationaliteiten
en achtergronden. Woonstad Rotterdam streeft ernaar dat deze
diversiteit ook tot uitdrukking komt in de personele samenstelling
van de organisatie.
Formatie
Eind 2016 telt Woonstad Rotterdam 522 medewerkers (inclusief
Stadswonen Rotterdam). De aanwezige formatie bedraagt 493. Ten
opzichte van 2015 is er sprake van een kleine afname.

Werknemers Woonstad Rotterdam
Inclusief Stadswonen Rotterdam

Werknemers Woonstad Rotterdam
Inclusief Stadswonen Rotterdam

Naar leeftijd

1%

15-24 jaar

16%

25-34 jaar

25%

55-64 jaar

Totaal

522

medewerkers

32%

26%

Kort

Middel

2016

0,89% 1,10%

2015

0,90%

Lang

1,78%

1,20%

2,60%

Extra lang

0,96% 4,73%

0,80% 5,50%

Verzuimbeleid heeft effect
Het ziekteverzuim over 2016 is 4,73% en voldoet hiermee
nagenoeg aan de norm van 4,5%. Het verzuim is grotendeels
niet werkgerelateerd. De daling ten opzichte van het
ziekteverzuim in 2015 (5,5%) is mede het resultaat van een
interventieprogramma dat in 2015 is ontwikkeld.

Jaarresultaat
Jaarresultaat
x € 1 miljoen

2016

2015

Exploitatie

112,7

112,1

Verkoop

9,7

7,9

Onrendabele
investering

-17

-17

Waardeverandering

309,9

11,7

Rente

-55,3

-57,3

Overige activiteiten

-1,5

-3,2

Belastingen

-8,7

-5,7

Jaarresultaat

349,8

48,5

35-44 jaar

45-54 jaar

Man

48%

52%

Vrouw

Fulltime

71%

29%

Parttime

Vast

90%

10%

Tijdelijk

Het jaarresultaat 2016 bedraagt € 350 miljoen, ten opzichte
van vorig verslagjaar is dat € 301 miljoen hoger (2015:
€ 49 miljoen). Dit wordt vrijwel helemaal veroorzaakt door de
waardeverandering van het vastgoed. Ten opzichte van 2015 is
het ook het exploitatieresultaat licht gestegen, dit als gevolg
van gestegen huuropbrengsten. Deze hogere huuropbrengsten
zijn bijna in zijn geheel ingezet voor extra onderhoud. Het
hogere verkoopresultaat is een gevolg van de aantrekkende
woningmarkt.

WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016

25

Colofon
Productie/redactie: Woonstad Rotterdam
Uitgave: juni 2017
Vormgeving: Pressure Line, Rotterdam
Reageren?
communicatie@woonstadrotterdam.nl
www.woonstadrotterdam.nl

KENGETALLEN
GEGEVENS ULTIMO BOEKJAAR
2016
2015
2014
2013
Gegevens bezit				
huurwoningen totaal
46.426
46.028
44.282
44.646
onzelfstandige overige eenheden
4.366
4.719
803
841
garages
1.897
1.641
701
644
bedrijfsruimten/winkels/overig
1.579
1.498
1.306
1.339
aantal VOV woningen voorraad teruggekocht
61
78
106
218
totaal vhe’s in eigendom
54.329
53.964
47.198
47.688
5.976
6.011
6.422
6.528
aantal VOV woningen 1
totaal vhe’s in beheer
60.305
60.179
53.620
54.216

2012
45.386
698
97
1.375
204
47.760
6.489
54.249

Verhuren van woningen						
mutatiegraad
10,2%
11,1%
8,8%
9,6%
9,3%
huurachterstand totaal
3,8%
4,1%
3,9%
3,5%
3,3%
huurderving
2,1%
2,6%
2,9%
3,1%
2,0%
Kengetallen WSW					
ICR (Interest Coverage Ratio)
1,7
1,8
1,5
1,4
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
1,3
1,3
1,1
1,1
solvabiliteit (op basis van bedrijfswaarde)
26%
28%
25%
31%
32%
LTV (Loan to Value) op basis van bedrijfswaarde
64%
61%
65%
65%
64%
dekkingsratio
26%
28%
26%
26%
24%
Continuïteit					
solvabiliteit (op basis van marktwaarde verhuurde staat)
50,2%
45,8%
49,4%
50,1%
50%
gemiddelde rentevoet
3,6%
3,8%
4,4%
4,4%
4,6%
direct rendement
3,6%
3,5%
4,6%
4,1%
3,8%
indirect rendement
8,5%
0,4%
1,7%
0,4%
– 3,9%
totaal rendement
12,1%
3,9%
6,3%
4,5%
– 0,2%
marktwaarde verhuurde staat/WOZ waarde
72,6%
69,5%
67,7%
64,1%
60,5%
huuropbrengsten/WOZ waarde
5,6%
5,5%
5,3%
5,0%
4,5%
totaal vreemd vermogen/WOZ waarde
43,8%
47,3%
44,1%
36,6%
34,4%
Balans en winst-en-verliesrekening (x € 1.000)
eigen vermogen (op basis van marktwaarde)
leningportefeuille
totale opbrengsten
personeelslasten
onderhoudsuitgaven
leefbaarheid
overige bedrijfslasten
rentelasten

2.430.518
1.452.686
353.834
34.324
104.409
5.614
61.345
57.166

2.080.699
1.458.329
339.373
34.087
89.399
6.826
62.669
58.667

2.032.164
1.232.199
304.426
33.393
67.669
6.983
66.930
60.419

1.929.064
1.259.865
294.748
36.897
–2
–2
–2
59.296

493

498

466

479

520

-

776

881

874

-

aantal fte’s ultimo boekjaar
netto bedrijfslasten per vhe conform Aedes Benchmark 20163

1.919.910
1.229.499
295.734
40.478		
–2
–2
–2
59.978

1 inclusief 409 Fair Value woningen
2 geen cijfers beschikbaar vanwege wijzigingen in de hiërarchie vanaf 2015
3 per 01-09-2017 beschikbaar
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VERSLAGEN

Bewoners van het Zinkerblok
in Feijenoord

VERSLAG RAAD VAN
COMMISSARISSEN
Woonstad Rotterdam heeft een goed jaar achter
de rug. Ook in de komende jaren kan Woonstad
Rotterdam in de stad blijven investeren voor onze
(toekomstige) huurders. Er is veel gepresteerd om
trots op te zijn.

Voorwoord van de voorzitter
De samenwerking met onze huurders en de gemeente heeft veel
aandacht gekregen. Woonstad Rotterdam heeft met de nieuw
opgerichte Stichting Klantenraad een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten en voor de participatie op buurt- en complexniveau zijn
samen met de Klantenraad plannen ontwikkeld. Met de gemeente en
de huurders maakte Woonstad Rotterdam prestatieafspraken. En met
de gemeente en de Rijksoverheid werden afspraken gemaakt over de
particuliere voorraad op Zuid.
Woonstad Rotterdam heeft nog niet eerder zo veel geld aan
verbetering van de voorraad uitgegeven. Dit omvangrijke onderhoudsen investeringsprogramma krijgt veel aandacht van de Raad van
Commissarissen. In september 2016 zijn diverse projecten bezocht.
Daarnaast is over een aantal projecten intensief met het bestuur
gesproken.
Dienstverlening aan zittende huurders is een speerpunt. Deze gaat
vooruit. Naast de zittende huurders vindt de Raad de toekomstige
huurder van eminent belang. Woonstad Rotterdam besteedt hieraan de
nodige aandacht om hen (de markt) goed te leren kennen. Ook wordt
het aanbod door middel van doelgroepgerichte marketing succesvol
onder de aandacht gebracht.
De implementatie van de Woningwet heeft veel aandacht gevraagd. Op
basis van de ondernemingsstrategie is ervoor gekozen om het DAEB
en het niet-DAEB gedeelte van de voorraad op administratieve wijze te
scheiden. Implementatie van de omvangrijke en ingrijpende Woningwet
is een tijdrovende opgave gebleken. De wet kostte in 2016 inclusief de
verhuurdersheffing de totale huuropbrengst van meer dan een maand.
Geld dat de Rijksoverheid helaas niet ten goede van de huurders heeft
laten komen.
Ik dank het bestuur, management en medewerkers voor hun inzet en
prestaties. Dank ook aan de dit jaar afgetreden vicevoorzitter van de
Raad van Commissarissen, de heer Vismans, voor zijn jarenlange inzet.
drs. A.M. Breeman, voorzitter
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Werkwijze Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de Raad van
Bestuur (RvB) van Woonstad Rotterdam en de met haar verbonden
ondernemingen. De RvC bestond in 2016 uit zeven leden. Na verkrijging
van een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties
zijn mevrouw Rijckenberg (februari 2016) en de heren Darkaoui
(november 2016), Heerkens (ultimo 2016) en Breeman (ultimo 2016)
herbenoemd voor een periode van vier jaar. Mevrouw Rijckenberg en
de heer Darkaoui zijn herbenoemd op voordracht van de Klantenraad.
De vicevoorzitter van de Raad, Paul Vismans, is aan het einde van het
verslagjaar afgetreden.
Rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord
De Raad van Commissarissen heeft in 2016 aandacht besteed aan de
benodigde deskundigheid en competenties in het licht van haar drie
rollen: toezichthouder, werkgever en sparringpartner. Dit heeft geleid
tot verkleining van de Raad (per 01-01-2017) en een herverdeling van
taken. Een doelmatigheidsmaatregel, passend in de tijd.
Onafhankelijk
De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat haar leden
onafhankelijk zijn in de zin van de Governancecode Woningcorporaties
en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.
Deskundigheidsbevordering
Op het gebied van Permanente Educatie zijn de volgende inspanningen
verricht.
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Als collectieve activiteit heeft de Raad zich in een zogeheten
strategiebijeenkomst door extern deskundigen laten informeren over
stedelijke ontwikkeling in het algemeen en die in Rotterdam in het
bijzonder. De VTW schrijft 10 PE-punten in twee jaar voor, Woonstad
Rotterdam streeft naar gemiddeld 10 PE-punten per jaar.
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Overleg met de Raad van Bestuur
Bilateraal en onderling overleg
De voorzitter van de RvC heeft regelmatig overlegd
met de bestuursvoorzitter en met individuele
raadsleden. Periodiek overleg was er tussen de
voorzitter van de Audit-commissie en het bestuurslid.
Overleg voltallige Raad
In 2016 heeft de Raad zes keer vergaderd met de
Raad van Bestuur. Ook heeft de Raad een gehele dag
besteed aan het bezoeken van investeringsprojecten.
De Raad heeft zich bij deze gelegenheid laten
informeren over rendement en risico van de
projecten, alsmede de duurzaamheids- en
maatschappelijke effecten ervan.
Regulier overleg
Als onderdeel van de rol als klankbord is tijdens de
reguliere vergaderingen uitvoerig gediscussieerd over
de thema’s: wijkfuncties, portefeuillemanagement
en organisatieontwikkeling. Verder is o.a. gesproken
over het regeringsbeleid, diverse rapportages van
het WSW en de AW, het jaarplan van de IAD, het
jaarverslag van de Geschillenadviescommissie,
tertaalrapportages, periodieke marktupdates en
de voortgang van strategische dossiers, waaronder
risicomanagement.
Als onderdeel van de rol als toezichthouder heeft
de Raad goedkeuringsbesluiten genomen over het
Jaarverslag, Treasuryverslag en de Jaarrekening
2015 (in aanwezigheid van de externe accountant)
en werd aan de RvB decharge verleend. De RvC nam
in 2016 ook een goedkeuringsbesluit over het (bod)
Prestatieafspraken, het (concept) Scheidingsvoorstel
en de overeenkomst Particuliere Voorraad Zuid.
Daarnaast heeft de Raad de meerjarenbegroting
2016–2025, de begroting, het Jaarplan 2017 en het
Treasuryjaarplan 2017 goedgekeurd, evenals de
verlenging van het contract met Deloitte. Ten slotte is
er veelvuldig gesproken over de governance in relatie
met de Woningwet. In dit kader zijn er o.a. besluiten
genomen over statuten, diverse reglementen, de
visie op Bestuur en Toezicht en het omgaan met
stakeholders.
Ook is het Reglement Financieel Beleid & Beheer,
inclusief het treasury- en beleggingsstatuut
vastgesteld, waarbij is besloten om het jaarlijks
overleg (buiten aanwezigheid van het bestuur) met de
controller en de financieel functionaris te delegeren
aan de Auditcommissie.

Extra overleg: Wielewaal
Woonstad Rotterdam werkt aan de herontwikkeling
van de Wielewaal. De Raad heeft dit gebied in
het verleden diverse keren bezocht en heeft
daarover besluiten genomen. In een extra
vergadering in september 2016 heeft de Raad
van Commissarissen opnieuw uitgebreid
gesproken over de maatschappelijke meerwaarde,
de financiële aspecten en de risico’s van de
gebiedsontwikkeling. In deze vergadering heeft
de Raad een goedkeuringsbesluit genomen om
samenwerkingsafspraken te maken met BPF en
de gemeente en om de benodigde overeenkomsten
daartoe te ondertekenen.

Commissies
Auditcommissie
De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen onder
andere bij het toezicht op de interne risicobeheersingssystemen, de
verslaglegging, het financieringsbeleid en het functioneren en de
rapportages van de externe accountant.

Overleg Klantenraad en SHS
Een delegatie van de RvC, onder wie de leden die
op voordracht van de huurders zijn benoemd, heeft
tweemaal met de Klantenraad overlegd over diverse
onderwerpen uit de actualiteit en vanzelfsprekend
over de herbenoeming van de heer Darkaoui als
lid van de RvC op voordracht van de Klantenraad.
Met de huurders van Stadswonen Rotterdam,
vertegenwoordigd door de SHS, is in 2016 eenmaal
gesproken.

De Auditcommissie bestond uit de heren Vismans (voorzitter),
Heerkens en Stegmann. In 2016 is de commissie vijf keer bijeen
geweest.

Overleg Ondernemingsraad
Een delegatie van de Raad van Commissarissen
heeft tweemaal overlegd met een delegatie van
de Ondernemingsraad over het medewerkers
motivatieonderzoek, de bedrijfscultuur, de
Woningwet en de samenwerking met de gemeente,
alsmede over dienstverlening en relaties met de
klant.

De Auditcommissie heeft onder andere vergaderd over de jaarrekening
en bijbehorende rapportage van Deloitte, de (meerjaren)begroting,
diverse aspecten van de Woningwet, de Verbijzonderde Interne Controle
(VIC), risicomanagement, het Auditplan en het verslag van de Interne
Audit Dienst, treasuryrapportages en herfinancieringsvraagstukken,
het continuïteitsoordeel en de viermaandelijkse bestuursrapportages
en interimrapportage van de externe accountant.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie adviseert de RvC onder andere over het
gewenste profiel en de benoeming, functioneren en honorering van
de leden van de RvC en van de RvB. Mevrouw Molenaar is sinds 2011
voorzitter en de heer Feenstra sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur.
De Woningwet gaat uit van een benoemingstermijn van maximaal
vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Voor benoemingen
uit het verleden bestaat een uitzonderingsmogelijkheid. De Raad van
Commissarissen maakt van deze mogelijkheid gebruik.
De Remuneratiecommissie heeft onder meer gesproken over de
resultaten van het functioneren van de Raad van Bestuur (waaronder
de managementagenda 2015 en 2016), het functioneren van de Raad
van Commissarissen (waaronder de herbenoeming van de heren
Darkaoui, Heerkens en Breeman) en de permanente educatie van de
Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
De Remuneratiecommissie bestond uit mevrouw Schippers (voorzitter),
de heer Breeman en mevrouw Rijckenberg.
Commissie Kwaliteit & Duurzaamheid
De commissie Kwaliteit & Duurzaamheid adviseert de Raad van
Commissarissen over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid,
markt en klanten en Werkende Wijken. De commissie is medio 2016
opgeheven en heeft in 2016 niet vergaderd. De commissie bestond uit
mevrouw Rijckenberg (voorzitter) en de heren Darkaoui en Stegmann.
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Samenstelling Raad van Commissarissen
drs. A.M. Breeman (1949) commissaris en grootaandeelhouder van het
Europees opererende industrial maintenance bedrijf Metal Treatment
Technology. Onder dit bedrijf valt onder andere het familiebedrijf
Vecom Group. Daarnaast is de heer Breeman voorzitter van de
Aufsichtsrat GmbH Derustit, voorzitter bestuur Technetkring NWN en
secretaris van de Mandeville Stichting, is hij toegetreden tot het Comité
Onafhankelijkheidsdag Nederland en voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Ismacom GMBH.
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De heer Breeman is per 1 januari 2013 als voorzitter
benoemd. Hij is lid van de Remuneratiecommissie.
Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.

ir. T.V.M. Heerkens (1965) sinds 2006 algemeen directeur van Landal
GreenParks en voordien financieel directeur bij de zelfde onderneming.
Voorheen werkzaam als CFO/lid Raad van Bestuur van SNT Group en
principal consultant bij OC&C Strategy Consultants. De heer Heerkens
is tevens lid van de Raad van Toezicht van de stichting Concert- en
Congresgebouw De Doelen en van de Stichting Innovatie, Recreatie en
Ruimte.

De heer Heerkens is per 1 januari 2013 benoemd.
Hij is tevens lid van de Auditcommissie. Zijn tweede
zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.

drs. A.M.J. Rijckenberg (1953) voorheen o.m. wethouder Ruimtelijke
Ordening en Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht en lid van de VROMraad. Is zelfstandig adviseur en onderzoeker (Rijckenberg Advies
Stedelijke Ontwikkeling) in combinatie met een aantal functies, zoals
voorzitter van het Architectenregister. Mevrouw Rijckenberg is lid van
de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds en van de Raad
van Toezicht Stichting Waarborgfonds Kinderopvang/Ruimte voor
Onderwijs en Kinderopvang. Zij is voorzitter van Slagwerk Den Haag en
van de stichting Trillende Lucht. Mevrouw Rijckenberg heeft ervaring
met studentenhuisvesting en bewonersparticipatie.

Mevrouw Rijckenberg is op 7 februari 2012 op
voordracht van de Klantenraad benoemd en begin
2016 herbenoemd, eveneens op voordracht van de
Klantenraad. Zij is lid van de Remuneratiecommissie.
Haar tweede zittingsperiode loopt tot 6 februari 2020.

mr. J.B.J. Stegmann MIF (1960) zelfstandig boardroom consultant
op het gebied van strategie, financiering, risk management en
governance, in het bijzonder in de financiële sector. Was van 2011
tot 2015 Chief Financial Officer van Robeco, tot 2008 vice chairman
van NIBC en tot 2000 lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank
Nederland. Hij is tevens commissaris bij ABN AMRO Group NV en
Janssen de Jong Groep BV.

De heer Stegmann is op 19 oktober 2010 benoemd.
Hij is voorzitter van de Auditcommissie. Zijn tweede
zittingsperiode loopt tot 18 oktober 2018.

ing. F. Darkaoui (1974) DGA van Zaken Expert BV / Rotterdam
Investment BV en RvB/mede-eigenaar van Zorgfamilie en voorzitter
van stichting Zorgfamilie. Is voorzitter van Ondernemersfederatie PRIO,
lid Adviesraad InHolland, voorzitter Business Club BMDE, voorzitter
stichting Martial Arts Rotterdam.

De heer Darkaoui is per 1 november 2012 op
voordracht van de Klantenraad benoemd. Zijn tweede
zittingsperiode loopt tot 1 november 2020.
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De heer Vismans is op 1 januari 2010 benoemd. Hij is
voorzitter van de Auditcommissie. Op eigen verzoek
is hij op 31 december 2016 afgetreden.

ir. P.A.R.J. Vismans (1955) voorheen, onder andere, directeur van de
Raad voor Onroerende Zaken, lid van de Raad van Bestuur van Corio
en directievoorzitter van Kantorenfonds Nederland. Heeft thans
een eigen adviespraktijk op het terrein van gebiedsontwikkeling en
strategisch vastgoedbeleid en is in het kader daarvan (onder andere)
interim-directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
van de Drechtsteden (ROM-D). Daarnaast is hij lid van de Raad van
Commissarissen van ODE Energie BV te Amsterdam. Hij is voorzitter
van de Raad van Toezicht van Stichting Aafje te Rotterdam en lid van de
Raad van Toezicht van de Zorgboog in Helmond.

Mevrouw Schippers is op 1 januari 2015 benoemd.
Zij is voorzitter van de Remuneratiecommissie. Haar
eerste zittingsperiode loopt tot 1 januari 2019.

ing. C. J. Schippers MSUS (1965) sinds 2007 werkzaam bij de gemeente
Den Haag, tot 2016 als Stadsdeeldirecteur, momenteel als manager
bij het Projectmanagementbureau Den Haag. Voorheen bekleedde
zij diverse functies binnen de publieke en semi-publieke sector op
de beleidsterreinen Stedelijke Vernieuwing respectievelijk Vastgoed.
Mevrouw Schippers was juryvoorzitter van de Kartiniprijs 2015 en
voormalig lid (en voorzitter) van de Raad van Toezicht Woningcorporatie
Rijnhart Wonen.
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VERSLAG
ONDERNEMINGSRAAD

In 2016 is de in 2015 ingezette werkwijze geprolongeerd: de
Ondernemingsraad werd door het bestuur in een vroeg stadium
betrokken bij op handen zijnde veranderingen in de organisatie. En
ook over zaken waar geen formeel medezeggenschapstraject aan vast
zat, zoals bij de splitsing DAEB/niet-DAEB en de prestatieafspraken
met de gemeente Rotterdam is de OR steeds goed en tijdig door de
bestuurder geïnformeerd.

Medezeggenschap in 2016
Medezeggenschap in 2016, een paar voorbeelden.
Agendering cultuur
De OR heeft in februari 2016 gebruik gemaakt van haar initiatiefrecht
en een voorstel gedaan om meer aandacht te besteden aan
cultuuraspecten in de organisatie. Bij de opeenvolgende reorganisaties
waren de ‘harde kanten’ wel in focus, maar de OR is van mening dat er
meer focus moet zijn op cultuur, houding en gedrag. Het in december
2016 gestarte klant- en kernwaardentraject ziet de OR dan ook als een
zeer positieve ontwikkeling.
Medewerkersmotivatieonderzoek
De OR was intensief betrokken bij het Medewerkersmotivatieonderzoek in het voortraject bij de keuze voor het onderzoeksbureau
en de vraagstelling. Na de uitslag blijft de OR acties en ontwikkelingen
volgen. Met name de ontplooiingsmogelijkheden en veiligheid binnen
de organisatie zijn aandachtspunten.
Organisatiewijzigingen: integratie Stadswonen Rotterdam en
aanpassingen I&A en V&W
Na de kanteling van een regio-organisatie tot de domeinstructuur
bleken verdere aanpassingen van de organisatie nodig. De integratie
van Stadswonen Rotterdam was al gepland. Door de in 2015
georganiseerde focusgroepen met medewerkers en management
Stadswonen Rotterdam kon de OR gefundeerd adviseren over het
integratieplan. De wijzigingen bij Informatisering & Automatisering
en Verhuur & Wijkbeheer beogen een efficiëntere werkwijze. De
wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met de betrokken
medewerkers, waardoor optimaal gebruik is gemaakt van de expertise
van de werkvloer.
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Privacyreglement
Woonstad Rotterdam verzamelt steeds meer
data. Vanuit wettelijke verplichtingen, zoals het
ritregistratiesysteem in de bedrijfsauto’s. Of voor
het verbeteren van de bedrijfsvoering, zoals het
klanttevredenheidsonderzoek of het Management
Informatiesysteem. Al deze systemen brengen
functioneren en gedrag van medewerkers in beeld.
Aangezien medewerkers ook op de werkvloer recht
hebben op enige privacy, moeten deze systemen
voorzien zijn van een privacyreglement, waarin o.a. is
opgenomen voor welk doel de gegevens verzameld
worden, wie de gegevens kan inzien en hoe lang
de gegevens bewaard blijven. De OR heeft steeds
aangedrongen op een dergelijk reglement en dat is
begin 2017 gereed gekomen.
Structuur medezeggenschap
Met de verkiezingen voor een nieuwe OR in december
2016 en de wijziging in de organisatie-structuur
wilde de OR de structuur van medezeggenschap
aanpassen. De OR heeft voorgesteld het bestaande
personenstelsel om te vormen tot een evenredige
vertegenwoordiging van de domeinen. Deze keuze
is voorgelegd aan de medewerkers: ruim driekwart
van de stemmers koos voor het kiesgroepensysteem.
Een goede keuze, bleek bij de verkiezingen in twee
kiesgroepen in december.1 De opkomstpercentages
waren 83% en 93%. (Onder het vorige stelstel werd
maximaal 44% gehaald.)

Adviezen en instemmingen
De OR heeft in 2016 advies gegeven en instemming
verleend over de volgende zaken:
• afschaffen anonieme OV-chipkaart
• bedrijfshulpverlening
• calamiteitendienst
• eigen risicodragerschap
• medewerkersmotivatieonderzoek
• Handboek Arbeidsvoorwaarden
• inrichting Informatisering & Automatisering
• integratieplan Stadswonen
• openingstijden balie Stadswonen Rotterdam
• verschoven werktijden
• weerbaarheidstraining
• structuuraanpassing Wijkbeheer
• verplichte vrije dagen 2017
De teksten hiervan en alle verslagen van overleggen
zijn voor alle medewerkers in te zien op een
openbare directory.
Samenstelling Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad Woonstad Rotterdam bestaat
uit 9 leden2, in 2013 gekozen door de medewerkers
voor de periode 2014-2016. De OR heeft uit zijn
midden een voorzitter en vicevoorzitter gekozen, die
samen met de ambtelijk secretaris het Dagelijks
Bestuur vormen. In de Ondernemingsraad zitten
medewerkers van de vestigingen Alexanderlaan,
Rochussenstraat en Westblaak. Om ook contact te
houden met de medewerkers van Ooltgensplaathof,
heeft de OR aan de verschillende vestigingen
toegewezen contactpersonen.

Overleg(structuur)
De OR vergadert maandelijks. In 2016 had de OR vijf keer een
overlegvergadering met de bestuursvoorzitter en de manager HR.In
deze overlegvergadering worden de advies- en instemmingsaanvragen
geagendeerd, daarnaast is er plaats voor informatieuitwisseling.
Daarnaast was er een extra ingelaste OVL vanwege de voorgenomen
wijzigingen per 1 januari 2017 binnen het domein Verhuur &
Wijkbeheer, in oktober. In november is in een informeel overleg met
de bestuurder, manager HR en de in december aftredende OR de
samenwerking in de afgelopen drie jaar geëvalueerd. Verder hebben
voorzitter en vicevoorzitter een regelmatig informeel overleg met zowel
de bestuursvoorzitter als de manager HR. In deze overleggen worden
lopende zaken besproken.
De Ondernemingsraad heeft de diverse taken verdeeld over drie
commissies:
• Financiële commissie buigt zich o.a. over de begroting,
investeringen, tertaalrapportages
• Sociale commissie met als aandachtsgebied de arbeidsvoorwaarden
• VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) commissie
die zich bezighoudt met ziekteverzuim en -preventie en de
arbeidsomstandigheden
De commissies overleggen geregeld met de financieel bestuurder, de
manager HR, de bedrijfsarts en vertrouwenspersonen. Daarnaast is
tweemaal overlegd met de voorzitter van de Raad van Commissarissen
en het door de OR voorgedragen RvC-lid.
Deskundigheidsbevordering, samenwerking
Het DB van de OR heeft zitting in het Platform ondernemingsraden
grote corporaties. Tijdens twee bijeenkomsten kwamen de cao
(onderhandelingen) en de secundaire arbeidsvoorwaarden aan de orde.
Individuele OR-leden werkten verder aan hun kennis en vaardigheden
via vakbonden, studiedagen, leergang en kennisgroepen.

1| In de overige kiesgroepen waren gezien het aantal kandidaten ten opzichte van het aantal
beschikbare zetels verkiezingen niet nodig.
2| Samenstelling Ondernemingsraad 2014-2016: Anne van Gelder, Arjan Biesheuvel,
Ger Moeken (voorzitter), Gerard Leenderts (vicevoorzitter), Marja Mulder, Renaldo Esajas,
Tom van Zwienen, Wayne Delgado en Wytze de Boer. Ambtelijk secretaris: Bernadine Nijenhuis.
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VERSLAG
STICHTING
KLANTENRAAD
WOONSTAD
ROTTERDAM
Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2016: verantwoording
activiteiten Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam 2016. De
volledige tekst van het jaarverslag is te vinden op de website van
de Klantenraad.1
Hoofdtaken van de Klantenraad
De Klantenraad is een:
• kritische gesprekspartner van het bestuur van Woonstad Rotterdam
• raad die actief naar signalen van bewoners luistert en deze ook
ophaalt
• organisator van (bewoners)consultaties
• adviseur bij het voorgenomen beleid van Woonstad Rotterdam en
toetser van de kwaliteit van de realisatie van dat beleid
Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam
Sinds vijf jaar fungeerde de Klantenraad als kritische gesprekspartner
van Woonstad Rotterdam op organisatieniveau. Als gevolg van de eisen
die de nieuwe Woningwet stelt aan een huurdersorganisatie, heeft de
Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam in 2016 een formele status
gekregen.
Kritische gesprekspartner van het bestuur van Woonstad Rotterdam
Het overleg met Woonstad Rotterdam bestond uit een maandelijks
overleg waarbinnen invloed en advies informeel en formeel plaatsvond.
De Klantenraad heeft in 2016 elf keer overlegd met Woonstad
Rotterdam. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: oprichting
van de Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam, samenwerkingsovereenkomst met Woonstad Rotterdam, huurbeleid, huurverhoging
2016, armoedebestrijding, beschikbaarheid, prestatieafspraken
2017, het Woonreferendum, Huurdersnetwerk Rotterdam, Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (aanpak particuliere voorraad),
programma Langer Thuis, scheiding DAEB en niet-DAEB, jaarplan
2017 van Woonstad Rotterdam, zienswijze verkoop van complexen,
ambities van Woonstad Rotterdam over meedoen en invloed op wijk- en
complexniveau.
Met de voorzitter van het bestuur van Woonstad Rotterdam is in 2016
formeel en informeel contact geweest. Gespreksonderwerpen waren
onder meer: vereisten van de Woningwet ten aanzien van de formele
inrichting van de participatie, oprichting van de Stichting Klantenraad
Woonstad Rotterdam, de begroting van de Klantenraad, werving
nieuwe leden, website en de Klantendag.
In het jaar 2016 heeft de Klantenraad twee keer met de
huurderscommissarissen van de Raad van Commissarissen van
Woonstad Rotterdam een gesprek gehad.

1| www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl
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Werkgroepen
In drie werkgroepen, bestaande uit raadsleden en
medewerkers van Woonstad Rotterdam, zijn de
volgende onderwerpen behandeld.
De werkgroep Spannende Participatie
De werkgroep Spannende Participatie behandelt
onderwerpen die te maken hebben met participatie.
Dat waren in 2016: oprichten van de Stichting
Klantenraad Woonstad Rotterdam, schrijven van de
samenwerkingsovereenkomst, werkwijze van de
Klantenraad als stichting, relatie met huurders en
huurdersgroepen, relatie met huurdersorganisaties
in de stad en de ambitie van Woonstad Rotterdam
betreffende participatie op wijk- en complexniveau.
De werkgroep Betaalbare Stad
De werkgroep Betaalbare Stad behandelt alle
zaken die met betaalbaarheid te maken hebben.
Dat waren in 2016: publicatie van een Bod op de
prestatieafspraken van de Klantenraad, twee
zienswijzen scheiding DAEB en niet-DAEB en
complexgewijze verkoop, advies begroting 2017 en
meerjarenbegroting, huurbeleid, huurverhoging
en armoedebeleid, besteding van extra
investeringsruimte op basis van de publicatie van
bestedingsindicaties van corporaties, ‘advies focus
op bepaalde doelgroepen bij doelgroepgericht
huurverhogingbeleid’.
De werkgroep Dienstverlening
De werkgroep Dienstverlening hield zich bezig
met het toetsen van en adviseren over de
kwaliteit van de uitvoering van het beleid op
het gebied van dienstverlening. Dat waren in
2016: huismeesterkosten, nieuw puntensysteem
voor huurprijsbepaling, klanttevredenheid over
dienstverlening, klantvisie op dienstverlening,
beëindiging kortingsregel van Eneco, Warmtewet, de
Klanten-App en communicatie met de huurder.

Thema’s
Bepaalde onderwerpen worden in themagroepen
besproken. Aan de themagroepen nemen
verschillende leden van de Klantenraad deel. Een
themagroep heeft zich in 2016 beziggehouden met
de prestatieafspraken. Op 27 december 2016 hebben
gemeente, de Klantenraad en Woonstad Rotterdam
de prestatieafspraken 2017 ondertekend.
Een themagroep heeft onderzoek gedaan en
verschillende gesprekken gevoerd om zich een
beeld te vormen over de aanpak van de particuliere
voorraad binnen het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid.
Consultaties en themabijeenkomsten
De Klantenraad consulteert regelmatig klanten van
Woonstad Rotterdam, maatschappelijke organisaties
en huurdersorganisaties van Rotterdamse
woningcorporaties over verschillende onderwerpen.
Tijdens deze bijeenkomsten worden actief signalen
en meningen opgehaald. Ook organiseert de
Klantenraad regelmatig themabijeenkomsten of
neemt zij deel aan themabijeenkomsten. Zo houdt
de Klantenraad feeling met wat er speelt in de stad.
Er werden onder meer afspraken gemaakt over het
met elkaar in gesprek blijven over onderwerpen die
bewoners aangaan. In 2016 zijn over de volgende
onderwerpen klanten geconsulteerd: de relatie
die de Klantenraad met huurders zou moeten
hebben, de ambities van Woonstad Rotterdam
betreffende participatie op wijk- en complexniveau,
Wonen en Zorg, beschikbaarheid van woningen en
armoedebestrijding. Klanten werden uitgenodigd om
samen met de Klantenraad en Woonstad Rotterdam
te praten over de ambities betreffende de participatie
op wijk- en complexniveau.
In 2016 hebben delegaties van de Klantenraad
een gesprek gehad met de bewonersorganisatie
Wielewaal en de bewonersvereniging
Stampioendwarsstraat.

Verschillende keren hebben de huurdersorganisaties in Rotterdam
met elkaar over stadsbrede onderwerpen gesproken. In 2016 waren
dit: ieders positie ten aanzien van de aanpak van de particuliere
voorraad binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de
prestatieafspraken, het Woonreferendum, het stedelijk sociaal statuut
en betaalbaarheid.
Maatschappelijk debat
De Klantenraad heeft zich drie keer in het maatschappelijk debat
over onder meer de kwaliteit van participatie gemengd. Zo heeft een
delegatie van de Klantenraad tijdens een conferentie verteld over
haar participatievorm, op uitnodiging van de gemeente Nijmegen.
Ook is de Klantenraad geïnterviewd ten behoeve van het programma
Huurders aan de Knoppen van Platform31. Ook heeft de Klantenraad
deelgenomen aan de Stadsdialoog over de Woonvisie en het Woonreferendum, het Energiecafé, de Dag van de Armoede en de landelijke
Huurdersdag die wordt georganiseerd door de Woonbond.
Bereikbaarheid Klantenraad en contact met de achterban
De Klantenraad is onder meer bereikbaar via een e-mailadres. Iedere
mail wordt beantwoord en zo nodig vindt een gesprek plaats. In 2016
is gewerkt aan een eigen website, waardoor de Klantenraad goed
zichtbaar wordt voor klanten van Woonstad Rotterdam. De nieuwe
website biedt tevens mogelijkheden om digitaal klanten te consulteren.
De website wordt in het eerste kwartaal van 2017 gelanceerd.
Adviseren over voorgenomen beleid en toetsen van realisatie
De Klantenraad heeft aan Woonstad Rotterdam in 2016 formeel advies
uitgebracht over:
• de wijziging in de statuten van Stichting Woonstad Rotterdam
• herbenoeming van een huurderscommissaris van de Raad van
Commissarissen van Woonstad Rotterdam
• het scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB
• communicatie over beëindiging kortingsregel Eneco
• besteding van extra investeringsruimte op basis van de publicatie van
bestedingsindicaties van corporaties
• focus op bepaalde doelgroepen bij doelgroepgericht huurverhogingsbeleid
• Begroting 2017 en Meerjarenbegroting
• complexgewijze verkoop

Bewoners van huurwoningen in Rotterdam Zuid,
Marco Pastors en Woonstad Rotterdam werden door
de Klantenraad uitgenodigd om een avond lang te
praten over het Programma Rotterdam Zuid in het
algemeen en de aanpak van de particuliere voorraad
in het bijzonder. Het verslag van deze avond is
aangeboden aan de minister.
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De Klantenraad heeft het Rijk geadviseerd over:
Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De Klantenraad heeft twee keer geadviseerd over de aanpak van
de particuliere voorraad in Rotterdam Zuid. Op 19 februari is een
adviserend gesprek gevoerd met de directeur-generaal Wonen en
Bouwen. Daarbij waren meerdere Rotterdamse huurdersorganisaties
aanwezig. Ook heeft de Klantenraad een consultatie met belanghebbenden georganiseerd op 23 maart 2016 en de tips en adviezen van
de aanwezige belanghebbenden aangeboden aan de minister.
Verhuurdersheffing
Op 5 juli 2016 heeft de Klantenraad, samen de huurdersorganisatie
van de SOR, een brief aan de minister gestuurd waarin zij vraagt om
afschaffing van de verhuurdersheffing.
Samenstelling Klantenraad
De leden van de Klantenraad hebben gesolliciteerd naar hun functie.
Huurders, maar ook kopers die een woning van Woonstad Rotterdam
hebben gekocht als Maatschappelijk Verantwoord Eigendom
(MVE) kunnen solliciteren naar een functie in de Klantenraad. Een
sollicitatiecommissie gaat met kandidaten in gesprek over hun
motivatie, kennis en vaardigheden. In 2016 bestond aan het begin van
dat jaar het aantal leden van de Klantenraad uit twaalf klanten. In 2016
namen vier leden afscheid. Na werving telde de Klantenraad eind 2016
dertien leden.
Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke representativiteit
in de samenstelling van de Klantenraad. Niet alleen zaken als
leeftijd, verdeling man/vrouw, culturele achtergrond en herkomst
uit verschillende wijken tellen daarbij mee. Ook ervaring, motivatie,
interesses en maatschappelijke betrokkenheid spelen een grote rol. De
Klantenraad bestaat uit zes mannen en zeven vrouwen. De leeftijd van
de deelnemers varieert van 25 tot 70 jaar. Er zijn vijf leden afkomstig
van Rotterdam-Zuid, zij wonen in de wijken Feijenoord, Noordereiland,
Kop van Zuid, Oud Charlois en Bloemhof. Er zijn acht leden afkomstig
uit Rotterdam-Noord, zij wonen in de wijken Cool, Kralingen (driemaal),
Oosterflank, Middelland, Spangen en Oude Westen.
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VERSLAG STICHTING
HUURDERSBELANG
STADSWONEN
Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2016.
Voor een overzicht van alle in 2016 ondernomen
activiteiten verwijzen we naar ons jaarverslag via
www.huurdersbelang.nl/beleid.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Huurdersbelang Stadswonen
(SHS) bestaat uit maximaal 7 leden. In 2016 heeft een
bestuur van wisselende grootte en samenstelling
haar werk gedaan om de belangen van ruim 6.000
huurders te behartigen. Het bestuur van SHS wordt
via een getrapte structuur verkozen, waarbij de
huurder uiteindelijk het laatste woord heeft. Het staat
elke huurder vrij om te reageren op de vacature(s)
die door SHS rechtstreeks naar de huurders worden
gecommuniceerd. Huurders worden naar aanleiding
van een sollicitatiegesprek voorgedragen als
bestuurder. De stichtingsvergadering, een afvaardiging
van de huurders, kiest de bestuurders van SHS direct
op voordracht van het bestuur.

Taken
Als huurdersorganisatie in het kader van de Wet op het Overleg
Huurders/verhuurder behartigt SHS de belangen van alle huurders
binnen het bedrijfsonderdeel Stadswonen binnen Woonstad Rotterdam.
Naast de rechten en plichten die voortvloeien uit deze wet heeft SHS
ook een samenwerkingsovereenkomst met Woonstad Rotterdam. SHS
legt haar oor te luister bij de huurders om een goed beeld te krijgen
van de pandoverstijgende problemen die spelen bij huurders en binnen
de beheerstructuur. De meeste signalen komen bij SHS binnen vanuit
de beheerders en bewonerscommissies van de panden. Daarnaast
enquêteert SHS onder alle bewoners wanneer zij dit nodig acht. Naast
het wettelijke adviesrecht en instemmingsrecht praat SHS graag in een
vroeg stadium mee over de vorming van beleid. Zo kan er sprake zijn
van constructief overleg, kunnen knelpunten tijdig worden ontdekt en
is er daadwerkelijk sprake van invloed.
Gesprekspartner
Uiteraard kan SHS geen kritische gesprekspartner blijven als zij
ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting niet op de voet
volgt. Daarom treedt zij met enige regelmaat in contact met het
Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting, neemt zij regelmatig
deel aan cursussen om haar kennis op peil te houden en bezoekt zij
informatieavonden omtrent verschillende onderwerpen die spelen
omtrent de volkshuisvesting.

JAAR IN CIJFERS: KORT OVERZICHT
bestuursvergaderingen
vergaderingen met Woonstad Rotterdam
stichtingsvergaderingen
bijeenkomst met studenten huurdersvertegenwoordigingen
uitgebrachte adviezen1
cursus- en trainingsactiviteiten (in dagen)

18
7
3
1
5
2

1| Advies Structuurplan, Aanvulling advies statushouders, Zienswijze
huurdersbeleid, DAEB/niet-DAEB, fondsen beheer 2016-2017;
daarnaast zijn ook prestatieafspraken in het driepartijen overleg
met Stadswonen en de Gemeente Rotterdam gemaakt.
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DEEL 2
GOVERNANCE EN
FINANCIËN

Nieuwbouwcomplex
Schieoevers

GOVERNANCE
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) voert haar
werkzaamheden uit binnen de kaders van de
(Woning)wet en onderschrijft de in de Aedescode
en Governancecode Woningcorporaties vastgelegde
beginselen en aanbevelingen. De raad legt in haar
jaarverslag verantwoording af.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) volgt de Governancecode
Woningcorporaties.
Samenstelling en nevenfuncties
De Raad van Bestuur bestaat uit:
• mevrouw drs. M.B.T. Molenaar (1958), voorzitter
• de heer drs. R.J. Feenstra RA (1959), lid
Mevrouw Molenaar had in 2016 de volgende
nevenfuncties:
• voorzitter van de stichting Vrienden van Mikumi
• voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting
MUZU te Rotterdam
• vicevoorzitter van het bestuur van Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (tot 1 september 2016)
• lid van Economic Councel van Rotterdam Partners
• lid van de Raad van Commissarissen van ENZA
Enkhuizen
• lid van de Raad van Commissarissen van Menzis te
Wageningen (sinds 1 juni 2016)
De heer Feenstra had in 2016 de volgende
nevenfunctie:
• lid van het verantwoordingsorgaan SPW

Portefeuilleverdeling
De portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur omvat
corporatiestrategie, verhuur en wijkontwikkeling, portefeuillestrategie,
reputatie en communicatie, human resources, studentenhuisvesting,
bedrijfshuisvesting en aan- en verkoop.
De portefeuille van het lid van de Raad van Bestuur omvat finance
en control, Interne Audit Dienst, vastgoedsturing, informatisering en
automatisering, ontwikkeling en beheer van vastgoed en facilitaire
zaken.
Deskundigheid
Beide bestuurders scholen zich permanent bij en houden hiermee
hun deskundigheid op peil. In de Aedes regeling is de norm op 108 PE
punten per drie jaar gelegd. Onderstaande tabel laat zien dat hieraan
wordt voldaan.
PE-PUNTEN
M.B.T. Molenaar
R.J. Feenstra

2016
116
53

2015
3
54

2014
64
39

TOTAAL
183
146

Overleg met personeel en bewoners
Ondernemingsraad
De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft in 2016 regelmatig op een
constructieve wijze formeel overleg gevoerd met de Ondernemingsraad
(OR) over alle onderwerpen vanuit de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR). Ook is regelmatig informeel gesproken over personele en
organisatorische ontwikkelingen. De OR doet elders in deze jaarstukken verslag van haar werkzaamheden.
Stichting Klantenraad en Stichting Huurdersbelang Stadswonen
De huurders en overige klanten van Woonstad Rotterdam worden
vertegenwoordigd door de Stichting Klantenraad. De huurders van
het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd
in de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). De SHS is
gesprekspartner voor zaken die uitsluitend betrekking hebben op
Stadswonen Rotterdam en haar huurders (studentenhuisvesting).
Met de Klantenraad en de SHS is in 2016 gesproken over de te
behandelen onderwerpen. Met beide is in 2016 geregeld, in een
prettige sfeer, over deze onderwerpen gesproken met als inzet om
gezamenlijk te werken aan breed gedragen beleid. Aan dit overleg
namen regelmatig ook de voorzitter van de Raad van Bestuur en een
afvaardiging van de Raad van Commissarissen deel.
De Klantenraad en de SHS doen elders in deze jaarstukken verslag van
de werkzaamheden.
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Overleg met gemeente
Woonstad Rotterdam heeft veel aandacht besteed aan het overleg met
de belangrijkste stakeholder, de gemeente Rotterdam. Belangrijke
onderwerpen waren:
• Gemeentelijke (concept) Woonvisie
Het komen tot een Woonvisie heeft veel tijd gevraagd als gevolg van
de keuze om een referendum te houden. Consequentie daarvan was
dat het overleg over en het ondertekenen van de prestatieafspraken
tot eind december 2016 heeft geduurd.
• Prestatieafspraken met gemeente en huurdersvertegenwoordiging
Belangrijke bouwstenen daarvan waren de (concept) Woonvisie
en het medio 2016 door Woonstad Rotterdam uitgebrachte
Bod. Ondertekening vond in december 2016 plaats, na het
referendum. De Klantenraad heeft een eigen bod uitgebracht en de
prestatieafspraken met de gemeente mede ondertekend.

Wet- en regelgeving
Woningwet
In juli 2015 werd de Woningwet van kracht, een wet
met grote gevolgen. De implementatie loopt volgens
planning:
• er wordt passend toegewezen
• prestatieafspraken zijn gemaakt
• beleid is waar nodig aangepast
• het ontwerp scheidingsvoorstel (administratief
scheiden) is ingediend, aan de implementatie
wordt in 2017 verder gewerkt

• Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Met de gemeente, collega-corporaties en het Rijk zijn nadere
afspraken gemaakt over de aanpak van dit stadsdeel. Woonstad
Rotterdam heeft hierin, als grootste investeerder en als voorzitter
van het corporatieoverleg een prominente rol gespeeld. Het resultaat
hiervan is dat er dankzij de extra korting op de verhuurdersheffing
en gemeentelijke subsidie veel middelen beschikbaar kwamen voor
extra investeringen, met name voor de particuliere voorraad.

Beveiliging persoonsgegevens, privacy
Per 1 januari 2016 is de Wet Melding Datalekken
van kracht geworden en met ingang van 25 mei
2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) de huidige Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP). In 2016 heeft Woonstad
Rotterdam op dit gebied het volgende gedaan:
• implementatie van beleid voor het voorkomen,
registreren en melden van een datalek
• opstellen van beleid voor databeveiliging en privacy
in het algemeen (vaststellen en publiceren op de
website begin 2017)
• voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van
de AVG

De prestatieafspraken 2015-2016 die in 2015 zijn gemaakt, zijn
geëvalueerd. Vrijwel alle afspraken van Woonstad Rotterdam zijn
gerealiseerd, waardoor er significante inzet is gepleegd op thema’s
als leefbaarheid en veiligheid van wijken, het faciliteren van langer
thuis wonen, betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid en
gemengde wijken.

In 2016 zijn enkele interne meldingen gedaan van
een incident met gegevens. Geen van de meldingen
voldeed aan de criteria van een datalek, melding
aan de Autoriteit Woningcorporaties was daarom
niet vereist. Wel zijn er waar nodig maatregelen ter
verbetering getroffen.
Compliance
De benodigde kennis van (wijzigingen in) wetten en
regels, de doorvertaling daarvan in werkprocessen
en de controle daarop is geborgd door middel van
het in 2015/2016 vastgestelde compliancebeleid.
Dit beleid is vastgelegd in het Compliancestatuut
en op de website gepubliceerd. Dit statuut bevat
de uitgangspunten, taken, activiteiten en verantwoordelijkheden van de compliancefunctie bij
Woonstad Rotterdam. De Interne Audit Dienst (IAD)
heeft de werking van het systeem getoetst.
Integriteitsmeldingen
In 2016 was er één melding met betrekking tot
integriteit. Hierbij is de opdracht van inhuur van
de betreffende externe medewerker per direct
ontbonden.
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FINANCIËN
Woonstad Rotterdam is een kostenbewuste
maatschappelijke onderneming die, binnen
de randvoorwaarden van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit
Woningcorporaties (AW), de maximale potentie
om te investeren in de woningvoorraad benut.
Woonstad Rotterdam is financieel gezond en
wil dat ook blijven. Alleen door haar financiële
gezondheid voorop te stellen, kan Woonstad
Rotterdam haar maatschappelijke opgave in de
toekomst maximaal blijven vervullen.

Binnen de beschikbare mogelijkheden investeert Woonstad Rotterdam
maximaal. De lange continuïteitshorizon wordt gewaarborgd door een
goede balans te houden tussen schuld en eigen vermogen, een stabiel
en efficiënt exploitatiebeleid te voeren en doelgericht en risicomijdend
te investeren. Woonstad Rotterdam opereert hierbij binnen de
volgende financiële kaders, onderverdeeld naar interne en externe
verantwoording.
Interne verantwoording
De interne verantwoording bestaat uit:
• de ondernemingsstrategie 2015–2018
• vastgestelde waarderingsgrondslagen van Woonstad Rotterdam
• vastgesteld investeringsstatuut
• vastgesteld treasury- en beleggingsstatuut
• het control raamwerk
• het vastgestelde reglement Financieel Beleid & Beheer conform
artikel 55a van de Woningwet
Woonstad Rotterdam waardeert haar materiële vaste activa sinds
2012 tegen marktwaarde. Sinds het invoeren van waardering op
marktwaarde is het marktwaarde denken volledig geïntegreerd in
de bedrijfsvoering. Bij investeringen hanteert Woonstad Rotterdam
als uitgangspunt een minimaal rendement (IRR) van 4,5% op sociale
huurwoningen en 6% op investeringen in vrije sector huurwoningen.
Externe verantwoording
Voor de externe verantwoording zijn de volgende drie bronnen
bepalend:
• Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 645
• normstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw / Autoriteit
Woningcorporaties
• nieuwe Woningwet
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645
Woonstad Rotterdam stelt (als toegelaten instelling) de jaarrekening
2016 op basis van BW2 Titel 9 en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
645 op. Voor de jaarrekening 2016 dient de met ingang van 2016
herziene Richtlijn 645 (RJ645) te worden toegepast. Deze herziene
richtlijn bevat een aantal belangrijke wijzigingen, zoals de verplichte
waardering van het vastgoed tegen marktwaarde, de verplichte
toepassing van de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening
en het directe kasstroomoverzicht.
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FINANCIËLE RESULTATEN

De Autoriteit Woningcorporaties beoordeelt de corporatie integraal
op grond van artikel 61, 2e en 3e lid. Hierbij maken zij gebruik
van de verantwoordings-informatie (dVi) en Prognose-informatie
(dPi), het jaarverslag inclusief het volkshuisvestelijk verslag, de
jaarrekening en stukken van de accountant. Het integrale toezicht
is gericht op de governance, integriteit, rechtmatigheid en de
bescherming van het maatschappelijk vermogen. Hierbij wordt het
functioneren van de corporatie in samenhang bezien en afgezet
tegen normen (vanuit wetgeving en beleidsregels) en het risicoprofiel
van Woonstad Rotterdam. Op deze aandachtsgebieden worden de
risico’s voor Woonstad Rotterdam lager ingeschat dan de risico’s van
referentiecorporaties.

Vermogenspositie
Het financiële beleid op korte en lange termijn is
gericht op een solide financiële positie. Daarvoor
hanteert Woonstad Rotterdam de genoemde
financiële kaders. Woonstad Rotterdam voldoet
ook in 2016 aan de kredietwaardigheidsnorm van
het WSW en heeft een positief oordeel van de AW
ontvangen. De AW geeft in zijn oordeelsbrief 2016
aan geen aanleiding te hebben tot het doen van
interventies.
De marktwaarde van onze activa in exploitatie
bedraagt ultimo 2016 € 4,0 miljard (2015: € 3,6 mil
jard). De toename wordt met name veroorzaakt door
de positieve ontwikkeling van de woningmarkt.

Normstellingen
De bedrijfsvoering is gericht op het voldoen aan het financiële
normenkader van het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties.
Daarnaast streeft Woonstad Rotterdam naar optimale benutting van de
investeringsruimte om de strategische doelstellingen te halen en de
prestatieafspraken met de gemeente na te komen. Het WSW (en in het
verlengde hiervan de AW) hanteert vijf ratio’s als sturende normstelling
die worden beoordeeld op basis van realisatie (3 jaar dVi) en prognose
(5 jaar dPi). Daarmee worden de financiële risico’s op zowel korte als
lange termijn beoordeeld.

Tot en met 2016 verkocht Woonstad Rotterdam
in totaal 5.976 woningen met een terugkoopver
plichting. De actuele waarde van deze woningen
bedraagt ultimo 2016 € 0,8 miljard (2015: € 0,8 mil
jard).

Naast de ratio’s van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
hanteerde de Autoriteit Woningcorporaties (AW) in 2016 nog een
minimum solvabiliteitsnorm op basis van de bedrijfswaarde. In de
normstelling worden twee risico-opslagen meegenomen voor de
operationele risico’s en de marktrisico’s.

Het eigen vermogen op basis van de waardering van
de activa tegen marktwaarde bedraagt ultimo 2016
€ 2,4 miljard (2015: € 2,1 miljard). De solvabiliteit
bedraagt hiermee 51% in 2016 (2015: 46%). De
toename in solvabiliteit wordt met name veroorzaakt
door de toename in de marktwaarde.

Woonstad Rotterdam stuurt actief op de ratio’s. In onze (meerjaren)begroting en tussentijdse rapportages vormen de normen van het
WSW en de AW ons uitgangspunt. Wijzigingen in het normenkader
worden direct verwerkt, doorgerekend en meegenomen in periodieke
scenarioanalyses. De ratio’s op basis van de jaarrekening 2016 staan
hieronder.

De bedrijfswaarde in de jaarrekening bedraagt ultimo
2016 € 2,4 miljard (ultimo 2015: € 2,5 miljard). De
lichte daling ten opzichte van 2015 wordt met name
veroorzaakt door lagere huurprijzen als gevolg van
lagere inflatie en invoering van betaalbaarheidsmaatregelen.

FINANCIËLE RATIO’S 2016
Woonstad Rotterdam
norm WSW

ICR
1,7
1,4

DSCR
1,3
1,0

Loan to Value
63,6%
75,0%

solvabiliteit
26,2%
20,0%

score
• ICR: Interest Coverage Ratio op basis van berekeningsmethodiek WSW
• DSCR: Debt Service Coverage Ratio op basis van berekeningsmethodiek WSW
• Loan to Value: totaal vreemd vermogen in percentage bedrijfswaarde vastgoed in exploitatie
• solvabiliteit: eigen vermogen in percentage totale activa op basis van waardering vastgoed in exploitatie tegen bedrijfswaarde
• dekkingsratio: schuldrestant WSW geborgde leningen, gedeeld door WOZ waarde van bij WSW ingezet onderpand (DAEB/niet-DAEB)
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dekkingsratio
26,8%
50,0%

Marktwaardering
De post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
geeft de waardeontwikkeling van het bezit in 2016 weer. In 2016 komt
de niet-gerealiseerde waardeverandering van vastgoed in exploitatie
uit op € 306 miljoen positief. Van VOV-woningen (verkocht onder
voorwaarden) bedraagt de niet-gerealiseerde waardeverandering
€ 3,9 miljoen positief.
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de
woningportefeuille getoond ten opzichte van 2015.
WONINGPORTEFEUILLE

marktwaarde per woning
€ 77.500 € 71.400
leegwaarde per woning
€ 110.800 € 101.800
disconteringsvoet
7,9%
8,2%
exit yield
7,9%
8,6%
marktwaarde/leegwaarde
69,9%
70,1%
kapitalisatiefactor
13,4
12,5
% complexen exploitatiewaardering
12,0%
38,0%

8,5%
8,8%

De leegwaarde van de woningportefeuille is in 2016 met 8,8% gestegen.
Uit de verkorte balans blijkt dat het percentage van het totale vermogen
in vaste activa verder is gestegen naar 98,8% (2015: 98,2%).
In 2016 zijn er geen woningen vanuit productie in verhuur genomen,
waarvan de stichtingskosten meer dan € 200.000 bedroegen.
Het percentage complexen waarbij de waarde op basis van
doorexploiteren hoger is dan afstoten, bedraagt in 2016 12,0%. Dit is
een daling ten opzichte van 2015, waarbij 38% van de complexen was
gewaardeerd tegen doorexploiteren.

-2

01
5

VERKORTE BALANS

4.782,5
29,8
28,4
4.840,7
2.430,5
50,5
2.204,9
154,8
4.840,7

98,8
0,6
0,6
100,0
50,2
1,1
45,5
3,2
100,0

4.461,9
40,9
41,9
4.544,7
2.080,7
61,5
2.242,6
159,8
4.544,7

%

31
-

onroerend goed
overige vaste activa
vlottende activa
totaal activa
groepsvermogen
voorzieningen
langlopende schulden
kortlopende schulden
totaal passiva

%

Verkoopresultaat
Woonstad Rotterdam heeft in 2016 € 5,7 miljoen
verkoopresultaat behaald op verkochte woningen
in ontwikkeling. Ten opzichte van 2015 is dit 
€ 0,5 miljoen lager door minder aantallen.
Het verkoopresultaat van het bestaande bezit
bedraagt € 3,9 miljoen, dit betreft de verkoop
van 437 woningen. Ten opzichte van 2015 is de
verkoopopbrengst bestaand bezit € 2,3 miljoen
hoger. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende prijs
van koopwoningen.

2015 TOENAME

01
6

Exploitatieresultaat
In het netto exploitatieresultaat is opgenomen: de
huuropbrengsten, onderhoudskosten, de aan de
exploitatie door te rekenen personeelskosten en
de algemene kosten. Ten opzichte van 2015 is het
resultaat met € 0,6 miljoen verbeterd. Onderliggend
hieraan zijn de huuropbrengsten die met € 17 mil‑
joenzijn toegenomen ten opzichte van 2015. De
oorzaak van de hogere huuropbrengsten is de
inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,1% voor
de middeninkomens en 4,6% voor de hoge inkomens
en de nieuw in exploitatie genomen huurwoningen.
Deze extra inkomsten zijn ingezet voor het uitvoeren
van extra onderhoudswerkzaamheden, zoals aanpak
van binnenpakketten en duurzaamheidsingrepen.

2016

-2

2015
112,1
7,9
-17
11,7
-57,3
-3,2
-5,7
48,5

12

2016
112,7
9,7
-17
309,9
-55,3
-1,5
-8,7
349,8

31
-

JAARRESULTAAT (X € 1 MILJOEN)
Exploitatie
Verkoop
Onrendabele investering
Waardeverandering
Rente
Overige activiteiten
Belastingen
Jaarresultaat

12

Jaarresultaat 2016
Het jaarresultaat 2016 bedraagt € 350 miljoen, ten
opzichte van vorig verslagjaar is dat € 301 miljoen
hoger (2015: € 49 miljoen). Dit wordt vrijwel
helemaal veroorzaakt door de waardeverandering
van het vastgoed. Ten opzichte van 2015 is het
ook het exploitatieresultaat licht gestegen, dit als
gevolg van gestegen huuropbrengsten. Deze hogere
huuropbrengsten zijn bijna in zijn geheel ingezet voor
extra onderhoud. Het hogere verkoopresultaat is een
gevolg van de aantrekkende woningmarkt.

98,2
0,9
0,9
100,0
45,8
1,4
49,3
3,5
100,0

Investeringsresultaat (overige
waardeveranderingen vastgoedportefeuille)
Onder deze post wordt het onrendabele deel van
de investeringen nieuwbouw en bestaande bouw
verantwoord. Voor 2016 betreft deze post met name
investeringen in bestaand bezit. In 2016 zijn diverse
grote complexen gerenoveerd met verschillende
duurzaamheidsingrepen, zoals isolatie, vervangen
van cv-ketels en aansluiten op restwarmte.
WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016
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Ontvangsten en uitgaven
De totale ontvangsten van Woonstad Rotterdam bedroegen in
2016 € 337 miljoen. Voor 97% betreft dit huurontvangsten en
vergoedingen voor servicekosten. De overige 4% betreft ontvangsten
voor onderhoudsvergoedingen voor de MVE verkochte woningen en
administratievergoeding.
In 2016 zijn de onderhoudsuitgaven gestegen ten opzichte van
2015 (21%). Van elke ontvangen euro is € 0,40 voor rente en
aflossing van leningen. De organisatiekosten (algemene kosten,
personeelskosten) zijn ten opzichte van 2015 licht gedaald van 17%
naar 16%. De verhuurdersheffing is de bijdrage van corporaties aan
de AW en de heffing per sociale huurwoning van het Rijk. Belasting
en verzekeringen zijn uitgaven voor onroerende zaakbelasting en
verzekeringspremies.
Treasury
Om te kunnen (blijven) investeren, benut Woonstad Rotterdam de
komende jaren haar eigen middelen en financiële ruimte optimaal. Wil
Woonstad Rotterdam als corporatie haar ambities waarmaken, dan is
daar ook aanvullende externe financiering voor nodig. De financiële
ratio’s bieden hier ruimte voor. Het treasurybeleid van Woonstad
Rotterdam is gericht op het actief beheersen van financierings- en
renterisico’s. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
• het benutten van mogelijkheden ten aanzien van herfinanciering van
leningen
• het benutten van mogelijkheden op de rentemarkt
• het spreiden en vermijden van risico’s
• het streven naar balansverkorting
Kaders
De kaders van het treasurybeleid zijn vastgelegd in het Treasury- &
Beleggingsstatuut. Alle besluiten over activiteiten op het gebied van
financiering, beleggingen en rentemanagement neemt Woonstad
Rotterdam binnen de daarvoor geldende kaders. Aan de basis van deze
besluiten liggen de meest recente inzichten in de ontwikkeling van de
liquiditeitsbehoefte, financierings- en financierbaarheidsprognoses,
het renterisicoprofiel en de vervalkalender van bestaande leningen.
Hierbij onderscheidt Woonstad Rotterdam borgbare activiteiten (DAEB)
en commerciële activiteiten (niet-DAEB).
Onderstaande kaders vormen het mandaat waarbinnen in 2016
treasurytransacties zijn uitgevoerd.
• korte financiering: maximaal € 85 miljoen kort financieren
• herfinanciering bestaande geborgde leningen: passend binnen
borgingsplafond WSW en met maximale forward periode van
6 maanden
• renteaanpassingen bestaande geborgde leningen 2016 en 2017
• mogelijke financieringsvormen: vastrentende fixe leningen en
variabel rentende roll-over leningen
• rentemanagement: eventuele inzet van derivaten zal in afstemming
met de Raad van Commissarissen plaatsvinden, tot op heden is er
geen gebruik gemaakt van derivaten
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Verdeling uitgaven per euro huurontvangst

€ 0,07
Verhuurdersheffing

€ 0,06
Belasting en
verzekeringen

€ 0,23
Aflossen
leningen

€ 0,17
Rente

€ 0,16
Organisatie

1

EU
E
URO
O
€ 0,32
Onderhoud
en leefbaarheid

Borgingsplafond
Het WSW hanteert het begrip borgingsplafond als
maatstaf voor vaststelling van de maximale omvang
van de geborgde leningenportefeuille gedurende het
betreffende kalenderjaar. Het WSW geeft jaarlijks
een borgingsplafond af. Het borgingsplafond biedt
zowel het WSW als de corporatie de gelegenheid om
de maximale borgstelling eenvoudig te bewaken.
De hoogte van het borgingsplafond wordt mede
bepaald door de aard en het risicoprofiel van
een woningcorporatie. Indien toepasbaar, wordt
ook rekening gehouden met toepassing van het
Eigen Middelenbeleid van het WSW dat tot en met
2017 van kracht is. Het borgingsplafond is voor
2016 vastgesteld op € 1,587 miljard. Woonstad
Rotterdam heeft alle activiteiten in 2016 binnen dit
borgingsplafond ge(her)financierd.
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Renteaanpassingen

Variabel rentende financieringen

5% renterisiconorm

10% renterisiconorm
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Renterisicoprofiel
Het renterisicoprofiel vormt een randvoorwaarde
voor financieringsacties. Het renterisicoprofiel
omvat de bedragen aan eindaflossingen en
renteaanpassingen in bestaande leningcontracten
(zekere renterisico’s). De grafiek geeft het WSW
renterisicoprofiel per 31 december 2016 weer
tot einde looptijd van de leningen-portefeuille,
inclusief eventuele afgesloten nieuwe leningen met
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uitgestelde storting. Het renterisico is goed gespreid en in geen enkel
jaar bovenmatig. Het renterisico als percentage van de hoofdsom
van de leningen bedraagt gemiddeld ongeveer 3,7% per jaar over
de periode 2017–2050. Dit percentage ligt ruimschoots onder de
norm van 15% die Woonstad Rotterdam hanteert. De eindaflossingen
(paars) en renteaanpassingen (groen) vormen zekere renterisico’s. De
leningen met variabele hoofdsom (blauw) geven extra flexibiliteit in de
portefeuille. De beschikbaarheid van deze variabele hoofdsomleningen
is tot 2024 gegarandeerd.

Renterisicomanagement
Een belangrijke doelstelling van treasury is het bewaken en
zekerstellen van de financierbaarheid van de bedrijfsactiviteiten
door tijdige en voldoende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt. Als
deelnemer van het WSW worden nieuwe leningen afgesloten onder
diens borgstelling. Woonstad Rotterdam voldoet aan de eisen van
kredietwaardigheid en solvabiliteit die het WSW stelt. Acties op het
gebied van langjarige financiering en renterisicomanagement stemt
Woonstad Rotterdam af met het WSW.
Treasurycommissie
Het Treasury- & Beleggingsstatuut van Woonstad Rotterdam
voorziet in een treasurycommissie. Deze commissie heeft een brede
adviserende taak op het gebied van financiën en treasury. In 2016 is de
treasurycommissie vier keer bijeen geweest.
Obligoverplichting WSW per 31 december 2016
De obligoverplichting WSW (in de jaarrekening opgenomen als
niet uit de balans blijkende verplichting) bedraagt voor Woonstad
Rotterdam per 31 december 2016 € 58,8 miljoen (2015: € 59,4 miljoen).
Deze afname wordt veroorzaakt door de afname van de geborgde
leningenportefeuille.
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Control raamwerk
Onze ondernemingsstrategie 2015-2018 vormde samen met de
gewijzigde interne organisatie en relevante omgevingsfactoren een
ijkpunt voor de inrichting van het control raamwerk. Daarbij wordt
gekeken vanuit doelen naar de bijbehorende kansen en risico’s. Het
control raamwerk bestaat uit de volgende ‘bouwstenen’ (zie figuur).

Internal Control Statement
Woonstad
Verbijzonderde Interne Controle
Risicoregister

Interne beheersing

Risicoprofiel

Risicobereidheid

Ondernemingsstrategie

In 2016 is verder gewerkt aan ons control raamwerk. Belangrijke
onderdelen waren:
• implementatie van de nieuwe procesgerichte organisatiestructuur
per 1 januari 2016
• implementatie van expliciete risicobeoordeling en monitoring als
onderdeel van de totale organisatie
• gestructureerd vooruitkijken op basis van heldere financiële kaders
en beleidsregels
• businessrapportages herdefiniëren en laten aansluiten op de nieuwe
situatie
• borging van de datakwaliteit van de financiële administratie,
vastgoedadministratie en huuradministratie
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Three Lines of Defence
Woonstad Rotterdam is bij de inrichting van het
control raamwerk uitgegaan van de ‘Three Lines
of Defence’. Dankzij het benoemen en nemen van
verantwoordelijkheden voor het managen van
risico’s en interne beheersing en de manier van
(samen)werken, wordt de risicocultuur bij Woonstad
Rotterdam versterkt.
1e lijn (lijnmanagement)
Uitgangspunt is dat het lijnmanagement
verantwoordelijk is voor haar eigen processen.
2e lijn (risicomanagement, compliance en control)
De tweede lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en
bewaakt of het management zijn verantwoordelijk
heid daadwerkelijk neemt.
3e lijn (Interne Audit)
De IAD voert onafhankelijk onderzoek uit en geeft
een onafhankelijk oordeel over de (toereikendheid
van de) opzet, het bestaan en de werking van het
control raamwerk, inclusief betrouwbaarheid en
effectiviteit van de risicobeheersing.

Centralisatie, standaardisatie, continu verbeteren
en zichtbare interne controle op de processen waren
hierbij belangrijke thema’s.
Het systeem van risicomanagement vormt een
belangrijk onderdeel van het doelmatig besturen
van Woonstad Rotterdam. Risicomanagement
wordt in alle lagen van onze organisatie
erkend als een belangrijk proces. Het systeem
van risicomanagement is van de Raad van
Commissarissen en bestuur (toon aan de top)
tot de operationele afdelingen verankerd in de
organisatie (soft controls): iedereen draagt bij
aan het identificeren van risico’s en bijbehorende
beheersingsmaatregelen.
Woonstad Rotterdam heeft daarnaast te voldoen
aan nieuwe gedetailleerde wet- en regelgeving
aangaande de wijze waarop de bedrijfsvoering moet
worden ingericht, de verantwoording hierover en
de wijze waarop het interne toezicht moet worden
georganiseerd. De RvC heeft als onderdeel hiervan
op 28 juni 2016 het Reglement Financieel Beleid &
Beheer vastgesteld. Dit reglement behandelt in detail
de wet- en regelgeving waaraan Woonstad Rotterdam
in het kader van financieel beleid en beheer moet
voldoen.
De rol van de IAD is op grond van de Woningwet
vastgelegd in het financieel reglement van Woonstad
Rotterdam. De IAD vervult hiermee de onafhankelijke
controlfunctie, zoals bedoeld in de Woningwet. De
IAD functioneert onder verantwoordelijkheid van
de Raad van Bestuur en heeft de mogelijkheid te
escaleren naar de Raad van Commissarissen.
Uitgevoerde audits Interne Audit Dienst
De IAD toetst in een driejarige cyclus alle processen
van het proceshuis van Woonstad Rotterdam. Binnen
dat kader zijn in 2016 de volgende proces audits
uitgevoerd:
• verhuren eenheden
• ontwikkelen portefeuillebeleid
• communicatiediensten
• ontwikkelen klantvisie

Risicomanagement
Woonstad Rotterdam heeft risicomanagement geïntegreerd in
haar control raamwerk. Doel van dit raamwerk is het borgen van
de realisatie van de strategie tegen een aanvaardbaar risicoprofiel.
Dit betekent ook het in beeld hebben van de risico’s en acties die
worden ondernomen om deze risico’s te beperken en te beheersen.
Woonstad Rotterdam heeft een lage risicobereidheid, maar is bereid
aanvaardbare risico’s te nemen bij het uitvoeren van haar kerntaak.
Woonstad Rotterdam analyseert en beheerst haar risico’s door ze te
splitsen in strategische en operationele risico’s.
Strategische risico’s
Jaarlijks wordt het strategisch risicoprofiel vastgesteld door het
bestuur. In dit risicoprofiel zijn diverse soorten risico’s benoemd,
waaronder risico’s die zijn ontstaan vanuit maatschappelijke
ontwikkelingen (wet- en regelgeving, demografische ontwikkelingen,
conjunctuur e.d.). Dergelijke ontwikkelingen worden gevolgd en waar
nodig erop ingespeeld. Bij het analyseren en actualiseren van deze
risico’s wordt o.a. gebruik gemaakt van:
• het business risk model van het WSW
• de toezichtvelden van de AW
Een algemene beheersmaatregel is het in de meerjarenbegroting
(MJB) inrekenen van risico’s. Bij het opmaken van de MJB werkt
Woonstad Rotterdam met scenarioanalyses (laag, medium en hoog
risico), waarbij de impact van onderkende risico’s wordt bepaald. In
2016 is het strategisch risicoprofiel bij de huidige ondernemingsstrategie herijkt.
Hierna zijn de belangrijkste strategische risico’s van Woonstad
Rotterdam benoemd inclusief de wijze waarop deze worden beheerst.

Definitie risicomanagement
Woonstad Rotterdam definieert risicomanagement als volgt:
Het in kaart brengen en beheersen van alle kansen en risico’s die
enerzijds bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsstrategie
en anderzijds de realisatie bedreigen. Dit proces dient systematisch,
gestructureerd en proactief plaats te vinden.

Daarnaast heeft de IAD de beheersing van risico’s bij
de jaarlijkse huurverhoging in 2016 beoordeeld.
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RISICO

BEHEERSING

STATUS

Privacy en databeveiliging
Het risico op (externe) bedreigingen
van onze data- en informatiekwaliteit in
de vorm van permanente uitval bij ons
datacenter of hacken van het datacenter
en onze data ongewild in handen komen
van derden. Mogelijke gevolgen zijn
imagoschade, boetes in verband met niet
voldoen aan privacywetgeving (niet tijdig
melden datalek).

• werkgroep Privacy: privacy audits op de
belangrijke processen
• bewustzijn privacyregelgeving vergroten
in gehele organisatie
• uitbesteding ICT dienstverlening
• proces voor informatiebeveiliging
inrichten
• check op mogelijkheden en mate van
databeveiliging bij (nieuwe) applicaties

• databeveiliging is in 2016 op diverse
manieren in de organisatie onder de
aandacht gebracht
• werkgroep Privacy gaat in 2017 verder
met haar activiteiten.

Datakwaliteit
Door verstoringen van processen,
systemen en registratie zijn gegevens
en informatie mogelijk niet altijd
juist, volledig, tijdig en geautoriseerd
beschikbaar. Daarnaast kan de mate
van volwassenheid van (gebruik van) de
informatie- en automatiseringssystemen
onvoldoende aansluiten bij de wensen en
ambities, waardoor de juiste beslissingen
niet (tijdig) genomen kunnen worden.

• startnotitie informatiekwaliteit
(met bestaande en te nemen
beheersmaatregelen)
• benoemen data-eigenaren
• kwaliteitsregister opstellen, prioriteiten
stellen en projectmatig oplossingen
realiseren met aandacht voor
incidentele en structurele oplossingen
• vervolmaken van de
informatiehuishouding

Datakwaliteit is een specifiek aandachts
punt in het jaarplan 2017 waaraan alle
domeinen/afdelingen een eigen invulling
hebben gegeven.

• passend toewijzen conform wetgeving
• beperken huurverhoging voor lage
inkomens
• interne controles/audits op proces
• inrichting rapportagestructuur voor
monitoring en sturing

Vanaf 2016 wordt passend toegewezen.

• het onderhoudsprogramma is
gebaseerd op een integrale 
conditiemeting
• de gemeente heeft begin 2017 de
risicokaart vernieuwd en plan van
eisen vastgesteld; ook is er een
onderzoeksplan, waarmee het mogelijk
is om het daadwerkelijke risico op
funderingsproblemen systematisch in
kaart te brengen

Continu proces van monitoren en vertalen
in beleid en activiteiten.

• juiste mensen met het juiste gedrag op
de juiste plek (aannamebeleid)
• individuele coaching
• integriteitsprotocol met hoe te
handelen bij vermoedens van
integriteitsschendingen
• teamontwikkeling

• IAD-onderzoek naar soft controls
• medewerkersmotivatieonderzoek
• integrale benadering integriteit binnen
control raamwerk

Betaalbaarheid, huurbeleid
Door enerzijds veranderende wet- en
regelgeving (passend toewijzen, toewijzen
doelgroep) en anderzijds door eigen
ambitie moet het huurbeleid op individueel
niveau toepasbaar zijn. Woonstad
Rotterdam loopt het risico individueel
huurbeleid niet juist en volledig te kunnen
uitvoeren als gevolg van ontbreken van de
noodzakelijke informatie.

Kwaliteit vastgoed, funderingen
De vastgoedportefeuille van Woonstad
Rotterdam laat zich typeren door relatief
onderhoudsgevoelig bezit met veel meergezinswoningen en geringe geografische
spreiding. Met name funderingsproblemen
in een specifiek deel van het bezit zijn
risicovol.

Soft controls en fraude
Door de veranderende externe omgeving
kan de focus te veel komen te liggen
op ‘hard controls’ in relatie tot externe
verantwoording met onvoldoende
aandacht voor soft controls.
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Operationele risico’s
In 2016 is Woonstad Rotterdam gestart met het opstellen van
risicoregisters voor alle sturende, primaire en ondersteunende
processen. Doel is het vastleggen van belangrijke operationele
risico’s (key risks) voor een proces en welke beheersmaatregelen (key
controls) er aanwezig zijn of nog ontwikkeld moeten worden.
De IAD toetst tijdens de audits of de geïdentificeerde
beheersmaatregelen ook daadwerkelijk bestaan en effectief werken en
of geplande (verbeter)acties adequaat worden opgepakt.
Impact van risico’s op de continuïteit volgens AW
De AW voert bij corporaties jaarlijks een risicogericht onderzoek uit
om de financiële continuïteit te beoordelen. De uitkomsten van het
onderzoek over 2016 zijn vastgelegd in de Oordeelsbrief 2016,
d.d. 29 november 2016. Met behulp van de signaalpunten en aangevuld met benchmark gegevens en eigen criteria leidt het model
tot de conclusie dat het (volkshuisvestelijk) vermogen van Woonstad
Rotterdam ruim voldoende is om de vereiste buffer volgens de
systematiek van de AW (Value at risk methode) aan te kunnen houden.
Frauderisico’s
Een frauderisicoanalyse maakt bij Woonstad Rotterdam deel
uit van het systeem van risicomanagement. Het bestuur en de
Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam zijn primair
verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude.
Jaarlijks vraagt de externe accountant onze frauderisicoanalyse op
en bespreekt deze onder meer met het bestuur. Hoewel de controle
van de externe accountant niet gericht is op het ontdekken van fraude,
besteedt hij wel expliciet aandacht aan fraude(risicobeheersing).
De frauderisicoanalyse van Woonstad Rotterdam wordt jaarlijks
geactualiseerd. In 2016 is de frauderisicoanalyse aangescherpt
en uitgebreid met onder meer risico’s die zijn benoemd tijdens de
risicosessies met proceseigenaren. Daarnaast is de feedback van
bestuur en accountant verwerkt.
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Vermogen in 2016
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maatschappelijk gebonden
vermogen € 1.574 miljoen
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Eigen vermogen bedrijfswaarde

MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE
Maatschappelijk gebonden vermogen
Woonstad Rotterdam waardeert haar bezit tegen marktwaarde in
verhuurde staat (MVS), dit is de waarde die een commerciële partij
zou betalen voor het vastgoed. Een commerciële belegger heeft als
doel het behalen van een maximaal rendement en bereikt dit door
optimalisatie van de exploitatie en het regenereren van het bezit
door middel van uitponden en vervanging van de portefeuille. De
marktwaarde bedroeg ultimo 2016 € 3,99 miljard.
De MVS van vastgoed is doorgaans hoger dan de bedrijfswaarde,
waarin het beleid van Woonstad Rotterdam wordt doorgerekend. De
bedrijfswaarde wordt berekend door alle toekomstige kasstromen
die naar verwachting worden gerealiseerd met het beheren en
verkopen van het vastgoed contant te maken tegen een door het
WSW vastgestelde disconteringsvoet. De bedrijfswaarde bedroeg
ultimo 2016 € 2,42 miljard. Dit betekent dat ook het eigen vermogen
op basis van bedrijfswaarde lager is dan het eigen vermogen op
basis van marktwaarde in verhuurde staat. Het verschil in vermogen
bedraagt € 1,57 miljard en is het maatschappelijk gebonden vermogen.
Het eigen vermogen op basis van marktwaarde bedraagt ultimo
2016 € 2,43 miljard. Daarvan is € 1,57 miljard gebonden aan onze
maatschappelijke prestaties.
Maatschappelijke prestatie in 2016
De maatschappelijke prestaties van Woonstad Rotterdam vloeien voort
uit de wettelijke taak als corporatie en de prestatieafspraken met de
gemeente en de huurders. De maatschappelijke prestaties komen als
volgt tot uitdrukking.
1 Gematigd huurbeleid
De werkelijke huren van Woonstad Rotterdam zijn gemiddeld lager
dan de markthuur. Dit is beleid waarmee Woonstad Rotterdam de
beschikbaarheid van passende woonruimte voor de primaire doelgroep
borgt. Een belegger streeft naar huuroptimalisatie en int doorgaans
de markthuur van een woning. De markthuur bedraagt ultimo 2016 bij
Woonstad Rotterdam € 404,2 miljoen, de huurinkomsten zijn conform
de jaarrekening € 305,9 miljoen. Het verschil van € 98,3 miljoen wordt
veroorzaakt door het gematigde huurbeleid.
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Eigen vermogen o.b.v marktwaarde

2 Meer aandacht voor onderhoud en duurzaamheid
Uit de Aedes Benchmark blijkt dat Woonstad
Rotterdam koploper is in duurzaamheid. Jaarlijks
investeert Woonstad Rotterdam ruim € 10 miljoen
aan onderhoud en projecten die de energieprestaties
van de woningen aanzienlijk verbeteren.
Huurders merken dit in de woonlasten, omdat de
energienota dankzij dit programma daalt. Naast het
duurzaamheidsprogramma investeert Woonstad
Rotterdam grootschalig in het in stand houden van
de kwaliteit en het wooncomfort van de voorraad. In
2016 werd, exclusief toegerekende personeels- en
organisatiekosten, aan duurzaamheid en onderhoud
gezamenlijk €
 104,4 miljoen uitgegeven.
3 Leefbaarheidsbeleid
Het leefbaarheidsbeleid spitst zich toe op
bewonersgroepen (sociale activiteiten) en de
leefomgeving (fysieke activiteiten). Daarnaast
heeft Woonstad Rotterdam 65 huismeesters en
medewerkers Sociaal Beheer in dienst die het beleid
uitvoeren.
4 Onrendabele investeringen
Woonstad Rotterdam investeert in sociale huisvesting
met renovaties, sloop en vervangende nieuwbouw,
aankopen en transformaties.
De toename van de marktwaarde in DAEB is
doorgaans lager dan de investeringen die worden
gedaan. Dit uit zich in de post overige niet-gereali
seerde waardeverminderingen, deze bedraagt in
2016 € 17,0 miljoen.

VERKLARING
RAAD VAN BESTUUR

Het bestuur van woningstichting Woonstad Rotterdam verklaart dat Woonstad Rotterdam in het verslagjaar heeft
gewerkt in het belang van de volkshuisvesting, zoals omschreven in de Woningwet en de BTIV. In de jaarstukken
heeft het bestuur, naar beste weten, een waarheidsgetrouw beeld van deze werkzaamheden gegeven. De Raad van
Commissarissen heeft haar toezichthoudende taken overeenkomstig de wet- en regelgeving uitgevoerd.

Raad van Bestuur, 30 juni 2017

drs. M.B.T. Molenaar
voorzitter

drs. R.J. Feenstra
vicevoorzitter

Raad van Commissarissen, 30 juni 2017

drs. A.M. Breeman
voorzitter

mr. J.B.J. Stegmann MIF
vicevoorzitter

ing. F. Darkaoui

T.V.M. Heerkens

drs. A. Rijckenberg

ing. C.J. Schippers MSUS
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DEEL 3
JAARREKENING
2016

GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)
x € 1.000
ref
2016

2015

vaste activa					
materiële vaste activa					
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie
1
11.097		
13.117
roerende zaken in exploitatie
1
2.791		
3.185
DAEB vastgoed in exploitatie
2
3.539.988		
3.236.987
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2
452.274		
381.487
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2
759.542		
791.064
vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie
2
16.800		
36.111
			4.782.492		4.461.950
financiële vaste activa					
overige deelnemingen
3
89		
89
overige vorderingen
4
0		
2.338
latente belastingvordering(en)
5
29.725		
38.462
			29.814		40.889
som der vaste activa			
4.812.306		
4.502.839
					
vlottende activa					
voorraden					
vastgoed bestemd voor verkoop
6
8.574		
10.500
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
7
776		
4.396
			 9.350		14.896
onderhanden projecten
8		0		0
vorderingen					
huurdebiteuren
9
4.491		
4.991
gemeenten
10
0		 738
vorderingen op verbonden partijen
11.1
62		
264
belastingen en sociale verzekeringen
11.2
6.129		
1.570
overige vorderingen
12
5.957		
2.784
overlopende activa
13
2.099		
2.190
			18.738		12.531
liquide middelen
14		 357		14.411
					
som der vlottende activa			
28.445		
41.844
totaal activa			4.840.751		4.544.683
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)
x € 1.000
ref
2016

2015

groepsvermogen					
overige reserve
15.1
407.144		
386.514
herwaarderingsreserve
15.2
2.023.374		
1.694.185
			2.430.518		2.080.699
voorzieningen					
voorziening onrendabele investeringen,
herstructureringen
16
45.751		
58.040
voorziening reorganisatiekosten
17
0		
639
voorziening deelnemingen
18
0		
0
overige voorzieningen
20
2.126		
2.865
			47.877		61.545
langlopende schulden					
leningen overheid
21
56.726		
60.133
leningen kredietinstellingen
21
1.395.961		
1.398.196
verplichting uit hoofde van verkoop onder voorwaarden
22
749.428		
781.873
waarborgsommen
23
2.763		
2.411
			2.204.878		2.242.613
					
kortlopende schulden					
schulden aan kredietinstellingen
24.1
60.131		
71.692
schulden aan overheid
24.2
3.926		
3.218
schulden aan leveranciers
25
14.862		
16.143
onderhanden projecten
26
7.150		
2.944
belastingen en premies sociale verzekeringen
27
4.042		
4.729
overige schulden
28
11		
0
overlopende passiva
29
67.356		
61.100
			157.478		159.826
			

		
totaal passiva		 4.840.751

4.544.683
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016
functioneel model
toel.		 2016		 2015
huuropbrengsten
30
305.880		
288.743
opbrengsten servicecontracten
31.1
21.411		
23.284
lasten servicecontracten
31.2
-23.825		
-24.555
overheidsbijdragen
32
0		
0
lasten verhuur- en beheeractiviteiten
33
-50.651		
-51.574
lasten onderhoudsactiviteiten
34
-115.970		
-100.916
overige directe operationele lasten exploitatie bezit
35
-24.145		
-22.853
nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille		
112.700		112.130
omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling		
47.760		
38.652
lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling		
-41.219		
-31.421
toegerekende organisatiekosten		
-381		
-591
toegerekende financieringskosten		
-435		
-421
nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
36		5.725		6.219
verkoopopbrengst vastgoedportefeuille		
48.671		
55.336
toegerekende organisatiekosten		
-1.376		
-1.739
boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille		
-43.354		
-51.952
nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
37		3.941		1.644
overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
38.1
-16.990		
-17.044
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
38.2
306.463		
8.156
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
38.3
3.933		
4.426
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
38.4
-409		
-851
waardeveranderingen vastgoedportefeuille			292.997		 -5.313
opbrengsten overige activiteiten		
7.726		
7.765
kosten overige activiteiten		
-3.617		
-4.136
nettoresultaat overige activiteiten
39		4.109		3.629
overige organisatiekosten
43		0		0
leefbaarheid
44		-5.614		-6.826
waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 		
0		
0
opbrengst vorderingen die tot vaste activa behoren en
effecten
45
4		
5
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
46
1.860		
1.407
rentelasten en soortgelijke kosten
47
-57.166		
-58.667
saldo financiële baten en lasten			-55.302		-57.254
resultaat voor belastingen 			358.556		 54.230
belastingen
48		-8.737		-5.736
resultaat deelnemingen
49		
0		
40
resultaat na belastingen 			
349.819		
48.534
geconsolideerd resultaat na belastingen			349.819		 48.534
resultaat aandeel derden			
0		
0
resultaat na belastingen			
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349.819		

48.534

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2016
volgens directe methode (x € 1.000)

2016

2015

Ontvangsten				
huren
304.438		283.843
• zelfstandige huurwoningen
273.331		
258.927
• onzelfstandige wooneenheden
13.889		
10.762
• intramuraal
2.019		
1.643
• maatschappelijk onroerend goed
1.029		
849
• bedrijfsonroerend goed
13.215		
10.869
• parkeervoorzieningen
953		
793
vergoedingen
22.328		24.282
overheidsontvangsten
0		0
overige bedrijfsontvangsten
10.287		
15.550
renteontvangsten
195		17
saldo ingaande kasstromen		337.248		323.693
Uitgaven				
erfpacht
0		0
personeelsuitgaven
35.824		35.529
• lonen en salarissen
27.402		
27.018
• sociale lasten
4.325		
3.968
• pensioenlasten
4.097		
4.543
onderhoudsuitgaven
100.681		83.143
overige bedrijfsuitgaven
68.218		
73.911
rente-uitgaven
56.815		60.497
sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
234		
0
verhuurdersheffing
21.582		19.532
leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
3.586		
4.756
vennootschapsbelasting
11		0
saldo uitgaande kasstromen		286.952		277.368
kasstroom uit operationele activiteiten		
50.296		
46.323
MVA ingaande kasstroom				
verkoopontvangsten bestaande huur–, (niet-)woongelegenheden
53.705		
58.232
verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
0		
0
verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet-)woongelegenheden
42.497		
39.061
verkoopontvangsten grond
0		
0
(des)investeringenontvangsten overig
2.000		
0
tussentelling ingaande kasstroom MVA		98.201		97.293
MVA uitgaande kasstroom				
nieuwbouw huur, (niet-)woongelegenheden
38.374		
46.419
woningverbetering, (niet-)woongelegenheden
16.004		
7.101
leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden
0		
0
aankoop (niet)woongelegenheden
29.571		
301.418
nieuwbouw verkoop (niet-)woongelegenheden
25.898		
21.910
aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop
20.501		
15.123
sloopuitgaven (niet-)woongelegenheden
2.401		
1.821
aankoop grond
9.500		
8.715
investeringen overig
370		
982
externe kosten bij verkoop
2.707		
1.542
tussentelling uitgaande kasstroom MVA		145.326		405.031
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2016 (vervolg)
volgens directe methode (x € 1.000)

2016

2015

FVA				
ontvangsten verbindingen
202		
4.412
ontvangsten overig
0		
0
uitgaven verbindingen
202		
4.340
uitgaven overig
0		
0
saldo in- en uitgaande kasstroom FVA		0		 73
kasstroom uit (des)investeringen		
-47.125		
-307.666
Financieringsactiviteiten ingaand				
nieuwe te borgen leningen
50.000		
305.000
nieuwe ongeborgde leningen
0		
0
Uitgaven				
aflossingen geborgde leningen
75.124		
58.595
aflossingen ongeborgde leningen
0		
0
kasstroom uit financieringsactiviteiten		
-25.124		
246.405
Mutatie geldmiddelen		-21.953		 -14.937
Wijzigingen kortgeldmutaties		7.897		
Liquide middelen per 1 januari		
Liquide middelen per 31 december		

overzicht totaalresultaat (x € 1.000)			

14.413		
357		

2016
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29.348
14.411

2015

geconsolideerd netto resultaat na belastingen,
toekomend aan rechtspersoon		
349.819		
herwaardering materiële vaste activa
0		
0
afwaardering/herwaardering financiële vaste activa
0		
0
gerealiseerde herwaardering ten laste van eigen vermogen
0		
0
totaal rechtstreekse mutaties in eigen vermogen
rechtspersoon als onderdeel groepsvermogen		
0		
totaalresultaat rechtspersoon		

0

349.819		

48.534

0
48.534
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Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
Alle bedragen zijn weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Grondslagen
Activiteiten
Stichting Woonstad Rotterdam, statutair gevestigd aan de
Rochussenstraat 21 te Rotterdam, is een stichting met de status
toegelaten instelling volkshuisvesting. De stichting werkt op het gebied
van de volkshuisvesting binnen de gemeente Rotterdam. Het doel van
de stichting is zorgen voor goede en betaalbare woningen voor brede
lagen van de bevolking.
Groepsverhoudingen
Stichting Woonstad Rotterdam te Rotterdam staat aan het hoofd van een
groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist op grond
van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is hierna opgenomen.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Woonstad Rotterdam zich verschillende oordelen en
maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
dit 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 in de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere
in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen
zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van
derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen
zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking
gebracht.

Voor de waardering in de jaarrekening wordt de
marktwaarde in verhuurde staat gehanteerd. Om een
inschatting van de marktwaarde te maken, wordt
gebruik gemaakt van taxaties. De vraag is wat de
nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke
bandbreedte de opdrachtgever het waardeoordeel
mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie
van de marktwaarde en de aan de taxateur opgelegde
norm op het gebied van kennis en uitvoering, wordt
in de markt de nauwkeurigheid van de waardering
geacht te liggen binnen een bandbreedte van
10% plus en min de waarde. Uit marktonderzoek,
waarbij de verkoopprijs van verkochte objecten
wordt vergeleken met de meest recente taxatie
(onderzoek IPC en RICS), blijkt een gemiddeld
verschil van 9% tussen de getaxeerde waarde en de
opbrengstwaarde.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere
in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen
worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden
de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële
waarden. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan de reële waarden van
de verkregen activa en verplichtingen, dan is er sprake van goodwill die
wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur.

Bij de waardering van de onder voorwaarden
verkochte woningen wordt een modelmatige
schatting gemaakt van de leegwaarde op basis
van de in de organisatie aanwezige kennis van de
vastgoedportefeuille en recente referentietransacties
in de markt. De verplichtingen zijn gebaseerd op de
contractuele afspraken met de eigenaren.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Woonstad Rotterdam zijn de
financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen, waarop een overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding
wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met
toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Woonstad Rotterdam.

KvK nummer
statutaire
aandeel in
		
zetel
geplaatst
			kapitaal
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eigen vermogen

resultaat

geconsolideerde
maatschappijen
Woonstad Holding BV
Woonstad Warmte BV
Woonstad Vastgoed BV
dNU Deelnemingen 1 BV
Kennis & Energie BV

24367864
24368841
24368844
24355658
27261475

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

100%
100%
100%
100%
100%

63
-316
1.765
-1.419
358

23
3
-60
-31
182

niet-geconsolideerde
maatschappijen
Stadsherstel Historisch Rotterdam

24140008

Rotterdam

1,1%

12.867

493
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Stelselwijzigingen
Functionele indeling winst-en-verliesrekening
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht
voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen
dat toegelaten instellingen met ingang van het
boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform
het functionele model moeten presenteren. Voorheen
werd de winst-en-verliesrekening conform de
categorale indeling gepresenteerd. De wijziging
van de grondslag is in de jaarrekening 2016
verwerkt conform RJ140 Stelselwijzigingen volgens
de retrospectieve methode. Dit betekent dat de
vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de
nieuwe grondslag.

Impact op het huidige boekjaar
Het kwantitatieve effect van de schattingswijziging op het vermogen
per ultimo 2016 is nihil en heeft geen effect op het resultaat over 2016.

Impact op vermogen en resultaat
De presentatie van de winst-en-verliesrekening
conform het functionele model heeft geen impact op
het vermogen en resultaat.

Activa ten dienste van de exploitatie
De wijziging van de organisatiestructuur per 1 januari 2016 heeft het
ertoe geleid dat er ook een nieuw huisvestingsconcept is ingevoerd.
Met de invoering van dit nieuwe concept is ook de levensduur van de
technische installaties en de in het verleden vastgestelde afschrijvingstermijnen opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging in de
afschrijvingstermijnen van de technische installaties. In de tabel staat
hiervan een overzicht.

Classificatie DAEB/niet-DAEB
Voor de typering van het vastgoed in sociaal
vastgoed en commercieel vastgoed is met ingang
van boekjaar 2016 aangesloten op de typering, zoals
die in de nieuwe Woningwet is gehanteerd. Sociaal
vastgoed omvat woningen in exploitatie met een (bij
toewijzing) huurprijs onder de huurtoeslaggrens,
het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale
vastgoed. Commercieel vastgoed in exploitatie
omvat woningen in exploitatie met een (bij
toewijzing) huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het
bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk
vastgoed) en het overige commerciële vastgoed.
Voorheen was niet de huurprijs op het moment van
toewijzing, maar de huurprijs op de balansdatum
leidend voor de typering van het vastgoed. De
doorgevoerde stelselwijziging heeft geen impact op
resultaat en vermogen.
Schattingswijzigingen
Marktwaarde
In de per 1 juli 2015 van kracht geworden nieuwe
Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen
met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed
in exploitatie tegen de reële waarde (zijnde de
marktwaarde in verhuurde staat) moeten waarderen
conform het door de minister voorgeschreven
waarderingshandboek. Woonstad Rotterdam
past de full versie van het waarderingshandboek
toe. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie
gewaardeerd tegen actuele waarde conform
RJ213. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe
grondslag voor de waardering van het vastgoed in
exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen
voor materiële vaste activa. De wijziging van de
grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt
conform RJ145 Schattingswijzigingen volgens de
prospectieve methode. Dit betekent dat de impact
van de schattingswijziging in 2016 is verwerkt. De
vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

Impact op volgende jaren
De impact op volgende jaren van de schattingswijziging is naar
verwachting nihil. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkeling van de
marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in de komende jaren.
Funderingsherstel
Met betrekking tot het funderingsherstel is er in 2016 een wijziging in
de kosteninschatting geweest. Daarnaast is het niet onderzochte deel
van het vastgoed ook ingerekend in de marktwaarde. De totale impact
op de waardering bedraagt € 120 miljoen.

Waardering Sloopcomplexen
Met ingang van 2016 waardeert Woonstad Rotterdam haar vastgoed
conform het door de minister voorgeschreven waarderingshandboek.
Met betrekking tot het afwaarderen van sloopcomplexen staat er
in het handboek dat bij een onherroepelijke verplichting tot sloop
hiermee bij de waardering rekening gehouden dient te worden. Een
onherroepelijk besluit ontstaat op het moment dat het bestuur een
definitief sloopbesluit (PB2) heeft genomen, op basis waarvan de sloop
daadwerkelijk wordt aanbesteed. Het actief wordt dan afgewaardeerd
naar waarde nul, een berekende restwaarde lager dan nul wordt
gelijkgesteld aan nul.
Voorheen werd een sloopcomplex afgewaardeerd naar lagere
marktwaarde (restwaarde) en indien deze restwaarde lager was dan 0,
werd voor het negatieve bedrag credit op de balans verantwoord. Dit
gebeurde op het moment dat het project intern was geformaliseerd
en extern was gecommuniceerd (PB0 door RvB). Vanwege de door het
Handboek beoogde uniformering van de vastgoedwaardering heeft
Woonstad Rotterdam zich vanaf boekjaar 2016 volledig gecommitteerd
aan de voorschriften van het handboek, hetgeen betekent dat de interne
formalisatie en externe communicatie nu plaatsvindt bij PB2. Dit leidt
voor de jaarrekening 2016 tot een schattingswijziging. Deze wijziging is
verwerkt conform RJ145 Schattingswijzigingen volgens de prospectieve
methode. Dit betekent dat de impact van de schattingswijziging in 2016
is verwerkt, de vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.
Impact op het huidige boekjaar
Het kwantitatieve effect van de schattingswijziging op de waardering
van het vastgoed per ultimo 2016 bedraagt € 70 miljoen en € 15 mil
joen op de voorziening en € 85 miljoen op het resultaat.
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Funderingsherstel
Met betrekking tot het funderingsherstel is er in 2016 een wijziging in
de kosteninschatting geweest. Daarnaast is het niet onderzochte deel
van het vastgoed ook ingerekend in de marktwaarde. De totale implact
op de waardering bedraagt € 120 miljoen.
installaties

verbouwingen
kantoorinstallaties
inventaris > € 50.000
duurzaamheidsinvesteringen

afschrijvingstermijn
nieuw
0 jaar
15 jaar
10 jaar
5 jaar

oud
10 jaar
25 jaar
10 jaar
20 jaar

extra 2016
€ 33.000
€ 29.000

Financiële instrumenten
Woonstad Rotterdam heeft geen financiële derivaten.
Algemene grondslagen voor opstelling van de geconsolideerde
jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening van Woonstad Rotterdam is
opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting 2015. Hierin wordt voorgeschreven om
Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van
specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde jaarrekening opgesteld
volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven
Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij
de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel.
Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen
tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden
gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd.
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie 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 de corporatie rond projectontwikkeling en
herstructurering.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
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Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een
bijzondere waarde-vermindering. De boekwaarde
wordt hierbij getoetst aan de verwachte realiseerbare
waarde. Kosten voor periodiek onderhoud worden ten
laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.
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Roerende zaken in exploitatie
De roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie
met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens,
het maatschappelijk vastgoed en het overige
sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een
algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli
door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2016
bedraagt deze grens € 710,68 (2015: € 710,68). Het
niet-DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie
met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en
commercieel vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed
dat verhuurd is aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg- en welzijnsinstellingen,
dienstverleners, onderwijsinstellingen en culturele
instellingen. Tot het maatschappelijk vastgoed wordt
gerekend de door corporaties tot stand gebrachte, in
stand gehouden en verhuurde:
• gebouwen en categorieën gebouwen, genoemd in
bijlage 3 BTIV
• basisscholen en centra voor jeugd en gezin (onder
de gestelde voorwaarden)
• gebouwen en categorieën van gebouwen, genoemd
in bijlage 4 BTIV, indien de corporatie deze op
het tijdstip van inwerkingtreding van het BTIV in
eigendom had
Grondslag waardering tegen actuele waarde
gebaseerd op marktwaarde
Het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief
transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het
vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van
actuele waarde.
Op grond van artikel 31 van het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting 2015 vindt de
waardering plaats tegen de marktwaarde. Het
Besluit Actuele Waarde is niet van toepassing.

Op grond van artikel 14 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015
vindt de waardering tegen marktwaarde plaats,
overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in
bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting 2015 (Handboek Modelmatig
Waarderen Marktwaarde). Bij het toepassen
van het Handboek Modelmatig Waarderen
Marktwaarde wordt de full versie gehanteerd. Voor
een verdere toelichting op de toepassing van het
Waarderingshandboek wordt verwezen naar de
toelichting op de balans.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de
marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de
periode waarin de wijziging zich voordoet. Daarnaast
wordt ten laste van de resultaatbestemming,
hetzij ten laste van de overige reserves, een
herwaarderingsreserve gevormd. Deze reserve wordt
gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op
basis van verkrijgings- of vervaar-digingsprijs en de
marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waarop
de reserve betrekking heeft.
Onroerende zaken, verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling
Verkoop Onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen
aan een derde en waarvoor Woonstad Rotterdam
een terugkoopplicht heeft, worden aangemerkt als
financieringsconstructie. De betreffende onroerende
zaken worden gewaardeerd tegen getaxeerde
leegwaarde onder aftrek van de korting.
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging
in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden, worden verantwoord in de
winst-en-verliesrekening over de periode waarin
de wijziging zich voordoet, onder de categorie
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves
een herwaarderingsreserve gevormd. Deze reserve
betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen
de actuele waarde en de historische kostprijs.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachts
waarde wordt aan de creditzijde van de balans
een terugkoopverplichting opgenomen. Deze
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en
getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting,
rekening houdend met de contractvoorwaarden.

Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige
verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere
marktwaarde. Grondposities worden onder deze post verwerkt
tegen aanschafprijs en bijkomende kosten. Rentetoerekening vindt
plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Als de grondposities
een zodanige waardevermindering ondergaan dat de reële waarde
lager is dan de aanschafwaarde en bijkomende kosten, dan wordt
deze waardevermindering ten laste van het resultaat verantwoord.
Hiertoe wordt de waarde van de gronden periodiek getoetst aan de
marktwaarde en ontwikkelmogelijkheden.
Financiële vaste activa
Overige deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode.
Overige kapitaalbelangen worden gewaardeerd tegen kostprijs, onder
aftrek van (niet-duurzame) reeds ingetreden waardeverminderingen
(ten laste van het resultaat). 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.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogens
waarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor
zover Woonstad Rotterdam in deze situatie geheel of ten dele instaat
voor de schulden van de deelneming, respectievelijk het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in
staat te stellen, wordt een voorziening getroffen. Bij het bepalen van de
omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op
vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen
voor oninbaarheid.
Overige vorderingen
De overige financiële vaste activa omvatten overige vorderingen
met een looptijd langer dan 1 jaar. Deze vorderingen worden initieel
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de
verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van
het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook
transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als
onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.
Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties
opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van
de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve
belastinglatenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij
discontering plaatsvindt tegen de netto rente. Zij hebben overwegend
een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor Woonstad
Rotterdam geldende rente voor langlopende leningen (3,644%),
onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief
(25%). De actieve belastinglatenties hebben betrekking op tijdelijke
verschillen tussen commerciële en fiscale waardering van activa en
passiva en op de aanwezige compensabele fiscale verliezen.
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Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Woonstad Rotterdam beoordeelt op de 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 de stichting de omvang van het verlies uit hoofde van de
bijzondere waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de 
winst-en-verliesrekening.
Voorraden
Vastgoed, bestemd voor verkoop
Voorraden woningen, bestemd voor verkoop, worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs
omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging, alsmede
gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in
hun huidige staat te brengen. In de kosten zijn begrepen directe
loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte
vaste en variabele kosten, alsmede toegerekende rente. De netto
opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder
aftrek van nog te maken kosten voor verkoop.
Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor verkoop
Voorraden onderhanden werk (onverkochte woningen uit projectontwikkeling) worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die
samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte
kosten om de voorraden 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.
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd
tegen de gerealiseerde projectopbrengsten, bestaande uit de
gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst (zie de grondslag
betreffende opbrengstverantwoording). Indien van toepassing, worden
hierop de verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen in
mindering gebracht. Als het totaal van alle onderhanden projecten
een debetsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder
de vlottende activa. Als het totaal van alle onderhanden projecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de
kortlopende schulden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de
reële waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking wordt er
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Debiteuren
Een voorziening voor oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. Deze voorziening wordt bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk
is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden
geschat. Voorzieningen worden tegen de beste
inschatting van de bedragen die noodzakelijk zijn,
opgenomen.
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
en herstructureringen
In de jaarrekening worden naast juridisch
afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke
verplichtingen verwerkt die kunnen worden
gekwalificeerd als intern geformaliseerd en
extern gecommuniceerd. Hiervan is sprake
wanneer uitingen namens de woningcorporatie 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 de woningcorporatie
rondom projectontwikkeling en herstructurering.
Van een feitelijke verplichting is sprake indien
de formalisering van de verplichting heeft
plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele
investeringen en herstructureringen 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
desbetreffende 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
de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde.
Voorziening Loopbaanontwikkeling
De voorziening Loopbaanontwikkeling is gevormd
ter dekking van toekomstige verplichtingen op
het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor
medewerkers van Woonstad Rotterdam op grond van
cao-bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd.
Bij het bepalen van deze voorziening is uitgegaan
van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De
waardering is tegen nominale waarde, gezien het
onzekere tijdstip van de besteding van het budget.

Voorziening pensioenen
Woonstad Rotterdam heeft een pensioenregeling
bij Stichting Pensioenfonds voor Woningcorporaties
(SPW). De regeling die zich kenmerkt als
middelloonregeling, wordt gefinancierd door
afdrachten aan SPW. De pensioenverplichtingen
worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord.
De in 2016 door SPW gepubliceerde voorlopige
dekkingsgraad per 31 december 2016 bedraagt 110%
(ultimo 2015: 109%).
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken,
verkocht 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. De terugkoopverplichting wordt
jaarlijks gewaardeerd.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden
verwerkt, zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot het 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
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit
de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd.
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege
gebonden aan een maximum. De tabel geeft de
maximale huurstijging per inkomensgroep weer.

inkomen
inflatie = 0,6%
max. huur		verhoging
< € 34.678
inflatie + 1,5%
€ 34.678 - € 44.360 inflatie + 2,0%
> € 44.360
inflatie + 4,0%

2,1%
2,6%
4,6%

De opbrengsten uit hoofde van huur worden aange
merkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeis
baarheid, daar bij tussentijdse beëindiging van het
huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.

Opbrengsten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten 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.
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo
van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand
bezit), dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden).
Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten
worden verantwoord zodra deze zijn te voorzien.
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Hierin worden de toe te rekenen interne directe kosten verantwoord.
Projectopbrengsten en projectkosten
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-enverliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum
(Percentage of Completionmethode, hierna: POC).
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 geschat, dan worden de opbrengsten
als netto omzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het
bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden
doorberekend. De projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt.
Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de POC methode naar
rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de project
opbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel
overeengekomen opbrengsten, 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 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 deel uit van de post onderhanden projecten.
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Bedrijfslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats
volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur.
Met een mogelijke restwaarde wordt rekening gehouden. Over
terreinen en vastgoed in exploitatie (DAEB en niet-DAEB) wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de
toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast. Boekwinsten en boekverliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking
op bijzondere waardeverminderingen. Deze bijzondere waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de marktwaarde
in verhuurde staat ten opzichte van de stichtingskosten.
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor
zover ze verschuldigd zijn.
Onderhoudslasten
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 de balansdatum,
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen. De lasten van onderhoud onderscheiden zich
van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een
waardeverhoging van het actief.
Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke
ingrepen en uitgaven voor sociale activiteiten, zoals kosten
huismeesters, in de omgeving van woongelegenheden van Woonstad
Rotterdam die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten
komen.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
Belastingen
Sinds 1 januari 2008 vallen woningcorporaties integraal onder
de vigerende vennootschapsbelastingwetgeving. Eind 2008 is er
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst over de
Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO2). De VSO1 die op de gedeeltelijke
belastingplicht voor woningcorporaties voor de jaren 2006 en 2007
zit, is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Woonstad
Rotterdam heeft VSO1 en VSO2 getekend.
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Woonstad Rotterdam heeft op basis van de
uitgangspunten van VSO1 en VSO2 de fiscale positie
ultimo 2016 en het fiscale resultaat 2016 bepaald.
Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van
VSO2 voor woningcorporaties nog veelal ontbreekt,
kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting
afwijken van de in de jaarrekening opgenomen
schatting.
De belasting over het resultaat wordt berekend over
het geconsolideerde groepsresultaat uit gewone
bedrijfsvoering voor belastingen in de winst-enverliesrekening. Hierbij wordt rekening gehouden
met beschikbare compensabele fiscale verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in
de latente belastingvorderingen), vrijgestelde winstbestanddelen en bijtelling van niet aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met aanpassingen
van de latente belastingposities vanwege wijzigingen
in het te hanteren belastingtarief.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Bij 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 als het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd
vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar
te maken. Te activeren rente wordt berekend tegen
de gemiddelde kostenvoet vreemd vermogen
in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de directe methode. De liquiditeitspositie in het
kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen,
inclusief kortlopende bankkredieten.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa
1

MATERIËLE VASTE ACTIVA
x € 1.000

kantoorpand
hardware
en inrichting		

roerende zaken
in exploitatie

saldo per 31 december 2015				
• aanschafwaarde
19.738
12.966
3.952
• cumulatieve afschrijvingen
-6.867
-12.720
-767
boekwaarde 1 januari 2016

16.302

mutaties in het boekjaar				
• investeringen
0
0
384
• afschrijvingen
-1.776
-243
-44
• desinvestering
0
0
-734

383
-2.063
-734

saldo per 31 december 2016				
• aanschafwaarde
19.738
12.966
3.602
• cumulatieve afschrijvingen
-8.643
-12.963
-811

36.306
-22.417

11.095

246

36.656
-20.354

3.185

boekwaarde 31 december 2016

12.871

totaal

3

2.791

13.889

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar
(bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur)
en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond
wordt niet afgeschreven. De extra afschrijving heeft plaatsgevonden
in verband met de aanpassing van de gebouwen aan de nieuwe
organisatiestructuur en het Woonstad Werken, waardoor het gebruik
gewijzigd is.
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31 december 2015					
cumulatieve verkrijgingsprijs/
vervaardigingsprijs
2.224.503
334.948
566.820
49.963
cumulatieve herwaarderingen
1.366.463
103.479
224.243		
cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen
– 353.979
– 56.940			
af: voorziening				
-13.852
boekwaarde per 31-12-2015

3.236.987

381.487

791.064

36.111

3.176.234
1.694.185
-410.919
-13.852
4.445.649

Mutaties					
• investeringen
32.107
5.414
0
52.525
90.046
• desinvesteringen
-24.519
-.3.181
-47.085
0
-74.785
• einde regeling VOV 1			 -11.200		-11.200
• categoriewijziging
-1.660
1.660
0
0
0
• opleveringen
41.334
30.579
0
-71.913
0
• herwaarderingen
263.318
43.145
27.296
0
333.759
• waardeverminderingen
en terugnemingen
-7.580
-6.829
-532
601
-14.342
• mutatie voorziening
0
0
0
10.835
10.835
• overboekingen naar voorziening ORT
0
0
0
5.203
5.203
• overige overboekingen
0
0
0
-16.561
-16.561
totaal mutaties 2016
303.000
70.787
-31.521
-19.311
					
31 december 2016					
cumulatieve verkrijgingsprijs/
vervaardigingsprijs
2.260.856
362.710
508.002
19.217
cumulatieve herwaarderingen
1.648.332
123.503
251.540
0
cumulatieve waardeveranderingen
en afschrijvingen
-369.200
-33.939
0
601
af: voorziening				
-3.018
boekwaarde per 31-12-2016
incl. voorziening
1

70

3.539.987

452.274

759.542

16.800

einde VOV betreft 62 MGE woningen, waarvan de terugkoopplicht per 31-12-2016 is komen te vervallen.
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322.956

3.150.784
2.023.375
-402.538
-3.018
4.768.603

Verzekering
De vaste activa zijn verzekerd tegen schade als
gevolg van brand, storm, bliksem, ontploffing en
luchtvaartuigen. Onderverzekering is bij voorwaarde
uitgesloten.

Complexindeling: De indeling van de waarderingscomplexen is beperkt
aangepast ten opzichte van 2015. Studenteneenheden (zelfstandig en
onzelfstandig), intramuraal zorgvastgoed en complexmatig verhuurde
woningen en parkeergelegenheden zijn allemaal ondergebracht in aparte
waarderingscomplexen.

Marktwaarde
De verplichte parameters zijn conform het Handboek
Marktwaarde, zoals gepubliceerd in de Staatscourant
op 9 december 2016. De marktwaarde is gebaseerd
op een full versie waardering, waarbij gebruik is
gemaakt van de expertise van externe taxateurs. De
toepassing van de vrijheidsgraden, de parameters
en de eventuele bandbreedtes zijn afgestemd met
de taxateurs in het Rotterdam brede Generieke
Parameteroverleg. Om specifieke aspecten van
de vastgoedportefeuille goed in de waardering tot
uitdrukking te laten komen, zijn enkele vrijheidsgraden
nader uitgewerkt en afgestemd met de taxateurs.
Dit betreft met name de MVE beklemming,
Funderingskwaliteit, Instandhoudingsonderhoud en
de Erfpachtverplichtingen. Deze uitgangspunten zijn
vervolgens uitgewerkt per complex. Hierna volgt een
omschrijving van de toegepaste vrijheidsgraden.

Leegwaarde: Voor alle zelfstandige woningen zijn op modelmatig wijze
leegwaardes bepaald op basis van referentietransacties. In het geval
van een volledige taxatie (1/3e deel) zijn deze door de externe taxateurs
getoetst en indien noodzakelijk bijgesteld. Voor de overige complexen zijn
deze intern getoetst en indien noodzakelijk bijgesteld.

Methode: De marktwaarde in verhuurde staat is
conform het Waarderingshandboek bepaald op basis
van de Discounted Cash Flow (DCF) methode en is per
categorie vastgoed als volgt.
Categorie onroerende zaken
woongelegenheden
(reguliere complexen)

Methoden
hoogste waarde
van de 2 scenario’s
(doorexploiteren of
uitponden)
woongelegenheden
scenario
(studentencomplexen)
doorexploiteren
bedrijfsmatig en
scenario
maatschappelijk onroerend goed doorexploiteren
parkeergelegenheden
hoogste waarde
van de 2 scenario’s
(doorexploiteren of
uitponden)
intramuraal vastgoed
scenario
doorexploiteren
Taxatie: In 2016 is een derde deel van de woningen parkeercomplexen getaxeerd door een externe
taxateur. Dit was voldoende representatief voor
de externe taxateurs om, na toetsing van de door
Woonstad Rotterdam opgestelde waarderingen, een
aannemelijkheidsverklaring te kunnen afgeven op
de overige complexen (het tweederde deel). Van het
bedrijfsmatig, maatschappelijk en (intramuraal)
zorgvastgoed is in 2016 een derde deel getaxeerd
door een externe taxateur. Bij de overige complexen
heeft de externe taxateur een markttechnische update
(bureauwaardering) uitgevoerd op een eerdere taxatie.

Leegwaardestijging: De verwachte leegwaardestijging verschilt per buurt.
Markthuur: De markthuur per woning is gebaseerd op een analyse van
de vrije sector verhuurtransacties van 12 grootstedelijke corporaties.
Markthuurstijging: Voor de woningcomplexen is de markthuurstijging
conform het Handboek.
Mutatie- en verkoopkans: Per complex is een inschatting gemaakt
van de mutatiekans. Er is rekening gehouden met de ontwikkeling van
de mutaties, een bandbreedte (min/max) en een afname naar 70% in
jaar 6. Bij hoge mutatiegraden (> 8,0% bij sociale huurwoningen) is in
enkele gevallen een verschil aangehouden tussen de mutatiekans en
de verkoopkans.
Disconteringsvoet: Per complex is een inschatting gemaakt van
het risicoprofiel, rekening houdend met meerdere locatie- en
vastgoedkenmerken plus een marktopslag voor specifieke
omstandigheden.
Exit Yield: Voor de woningcomplexen is de Exit Yield berekend conform
het Handboek.
Onderhoud: Hierbij is gebruik gemaakt van de kosten voor
instandhoudingsonderhoud conform de VTW wijzer van Koeter.
Erfpacht: Het uitgangspunt is gehanteerd dat een marktpartij de
meest gerede koper is van het vastgoed. De praktijk is dat de koper
van het vastgoed vraagt om levering op ‘eigen grond’ en de gemeente
een vergoeding verlangt voor de functiewijziging van het sociale
segment naar het marktsegment. Deze kosten worden ingerekend op
waardepeildatum.
Bijzondere omstandigheden: Bij specifieke complexen is een correctie
toegepast op de marktwaarde voor achterstallig onderhoud en
bouwkundige gebreken of voor beklemmingen. Conform voorgaande
jaren wordt er een correctie voor funderingsherstel ingerekend in
de waardering van het vastgoed. De inschatting van de kosten voor
funderingsherstel is gebaseerd op uitgevoerd funderingsonderzoek en
reeds uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016

71

GEMIDDELD
leegwaarde
leegwaardestijging jaar 1
markthuur
mutatiekans
disconteringsvoet
exit yield
onderhoud/woning

2015

2016

€ 101.800
1,5%
€ 616
8,2%
8,2%
8,6%
€ 744

€ 110.800
3,0%
€ 653
8,6%
7,9%
7,9%
€ 721

UITGANGSPUNTEN BEDRIJFSWAARDE
			
prijsinflatie
jaar 1
		
jaar 2
		
jaar 3
huurstijging
		
		
kostenstijging op basis
van WSW uit-gangspunten
		
		
		
		

2016
0,30%
0,60%
1,10%

2015
1,10%
1,37%
1,56%

jaar 1
-0,02%
jaar 2 t/m 4		
gemiddeld
1,74%

1,05%

jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
vanaf jaar 5

1,82%

1,60%
1,90%
2,20%
2,50%
2,50%

1,60%
1,87%
2,06%
2,19%
2,50%

disconteringsvoet		5%

5%

restwaarde conform
parameters AW
woningen
€ 5.000
€ 5.000
		
BOG/MOG
€ 25.000
€ 25.000
		
parkeer		
gelegenheden
€ 2.500
€ 2.500
toerekening kosten		
alleen
alleen
			
vastgoed
vastgoed
			gerelateerd gerelateerd
verhuurdersheffing
tot einde exploitatie
(conform tabel
Aedes 02-05-2017)
		

jaar 1
jaar 2 en 3
jaar 4 en 5
jaar 6
vanaf jaar 7

0,536%
0,591%
0,592%
0,593%
0,567%

0,491%
0,536%
0,536%
0,536%
0,536%

verkoopprogramma conform
gem.
170 vhe’s
220 vhe’s
best practices alleen
per jaar
voor eerste 5 jaar
ingerekend			
minimale restant
levensduur		
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16 jaar

16 jaar

De taxateurs hanteren voor de Rotterdamse markt
een disconteringsvoet van 5,9% als ondergrens bij
woningcomplexen en een ondergrens van 6,2% bij
bedrijfsmatig, maatschappelijk en (intramuraal)
zorgvastgoed. Daarnaast wordt een maximale
risico-opslag van 5,0% gehanteerd. Alle woning- en
parkeercomplexen vallen binnen deze bandbreedte.
Bij het overig vastgoed wordt daar incidenteel op
afgeweken.
Bedrijfswaarde
De actuele waarde van het vastgoed in exploitatie,
gebaseerd op de bedrijfswaarde (uitgangspunten AW),
bedraagt € 2,3 miljard (2015: € 2,5 miljard). De totale
bedrijfswaarde van het bezit van Woonstad Rotterdam is
gedaald met € 238,6 miljoen. Dit is ongeveer 9% van de
bedrijfswaarde ultimo 2015. De oorzaak van de grootste
verschillen staan in het overzicht.
OORZAAK
huuropbrengsten
onderhoud
personeelskosten
belastingen, verzekeringen
verhuurdersheffing
algemene kosten
verkoop
verbeteringen
restwaarde
overige directe exploitatiekosten

€ MILJOEN
-48,0
-45,8
17,3
- 30,6
-71,8
12,3
-10,8
-37,1
-15,1
-9,9

Zekerheden
Het vastgoed in exploitatie is gefinancierd met
leningen onder borging van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Het WSW heeft hierbij het recht
van eerste hypotheek. Voor deze borgstelling vraagt
het WSW een obligo. De ultimo boekjaar bestaande
obligoverplichting is onder de niet in de balans
opgenomen activa en verplichtingen opgenomen.
WOZ-waarde
De vastgestelde waarde van onroerende zaken in
exploitatie volgens de Wet Waardering Onroerende
Zaken bedraagt € 5,5 miljard (waardepeildatum:
01-01-2016).

Woningen, bestemd voor verkoop op korte termijn
Voor komend jaar wordt verwacht dat 380 woningen (zowel vrije
verkoop als MVE) zullen worden verkocht met een boekwaarde van
€ 31,0 miljoen en een omzet van € 39,8 miljoen. Hierna staan de
soorten verkoop die Woonstad Rotterdam heeft gehanteerd tot 2016.

MVE-A
Als de eigenaar wil verkopen, moet hij de woning aan Woonstad
Rotterdam te koop aanbieden, waarna deze binnen 3 maanden wordt
teruggekocht. De woning wordt getaxeerd en de overwaarde op 50/50
basis verdeeld. Bij taxatie onder de aanschafprijs wordt ook het
verlies 50/50 verrekend. MVE A wordt niet meer gehanteerd bij nieuwe
verkopen. Bij de MVE constructie heeft Woonstad Rotterdam tevens
een onderhoudsverplichting en ontvangt daarvoor een vergoeding van
de eigenaren.
MVE-C
Als een eigenaar wil verkopen, moet hij de woning aan Woonstad
Rotterdam te koop aanbieden, waarna de woning binnen 3 maanden
wordt teruggekocht. De woning wordt getaxeerd en de overwaarde
of het verlies wordt verdeeld conform de verdeling over 5 jaar. De
waardeverandering wordt gedurende een periode van 5 jaar verdeeld
tussen de koper en Woonstad Rotterdam (zie tabel). Na het boekjaar
2014 wordt MVE-C niet meer gehanteerd bij nieuwe verkopen.
Bij de MVE constructie heeft Woonstad Rotterdam tevens een
onderhoudsverplichting en ontvangt daarvoor een vergoeding van
de eigenaren.
verdeling
waardeverandering

koper

Woonstad
Rotterdam

1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar e.v.

50%
60%
70%
80%
90%
100%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

verloop VOV bezit
verkocht t/m 2015
correcties
terugkopen
einde terugkoopplicht
eerste verkopen
wederverkopen
verkocht t/m 2016

Fair Value
Als de eigenaar wil verkopen, moet hij de woning
aan Woonstad Rotterdam te koop aanbieden en
deze is verplicht de woning te kopen. De woning
wordt getaxeerd en de corporatie deelt bij
terugkoop mee in de waardeontwikkeling (winst of
verlies). Fair Value wordt niet meer gehanteerd bij
nieuwe verkopen.
MGE
Als de eigenaar wil verkopen, moet hij de woning
aan Woonstad Rotterdam te koop aanbieden en
deze is verplicht de woning te kopen. De woning
wordt getaxeerd en de overwaarde wordt op 50/50
basis verdeeld, bij taxatie onder de aanschafprijs
wordt ook het verlies op 50/50 basis verrekend.
MGE wordt niet meer gehanteerd bij nieuwe
verkopen.

MVE-A

MVE-C

Fair Value

MGE

totaal

499
67
-20
0
0
0
546

5.317
-70
-360
0
0
0
4.887

432
0
-23
0
0
0
409

204
-3
-5
-62
0
0
134

6.452
-6
-408
-62
0
0
5.976
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3 OVERIGE DEELNEMINGEN

2016

2015

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (1%)

89

89

totaal		

89

89

2016

2015

89
0
0
89

122
0
– 33
89

2016

2015

• deelgemeente Feijenoord		
• OCNC		

0
0

38
2.300

totaal		

0

2.338

2016

2015

2.338
0
0
-2.338

1.629
1.159
– 432
– 18

0

2.338

verloop post deelnemingen		
boekwaarde per 1 januari		
stockdividend Stadsherstel Historisch Rotterdam NV
beëindiging Wijkontwikkelingsmaatschappij Tarwewijk CV
boekwaarde per 31 december

4 LENINGEN U-G

verloop overige vorderingen		
saldo per 1 januari		
vermeerderingen		
beëindiging vastgoed Woonhotel R’ dam VOF
verminderingen		
boekwaarde per 31 december

Het saldo van zowel OCNC als van de deelgemeente Feijenoord is overgeheveld naar overige vorderingen, omdat deze naar
verwachting in 2017 wordt ontvangen.
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5 OVERIGE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2016

2015

latente belastingvordering(en)		

29.725

38.462

Latente belastingvordering(en)
Op basis van de (fiscale) meerjarenbegroting wordt
jaarlijks beoordeeld of de actieve belastinglatenties
in de komende jaren gerealiseerd zullen gaan
worden. De opgenomen actieve belastinglatenties
hebben betrekking op de per balansdatum
aanwezige compensabele fiscale verliezen en
op tijdelijke verschillen tussen commerciële en
fiscale waardering van vastgoedbezit dat bestemd
is voor verkoop en langlopende schulden. In
overeenstemming met de meerjarenbegroting
is voor het te verkopen bezit gekozen voor een
periode van 9 jaar. Voor het overige vastgoedbezit
is niet te duiden wat de bestemming zal zijn en

wanneer het waarderingsverschil gerealiseerd zal worden. Daarom
is voorzichtigheidshalve de actieve belastinglatentie voor dit deel van
het vastgoedbezit op nihil gewaardeerd. De nominale waarde van deze
latentie bedraagt ultimo 2016 € 25,2 miljoen.
Rekening houdend met het indicatieve fiscaal resultaat over 2016
bedraagt het verwachte fiscaal verlies per ultimo 2016 in totaal
€ 205,5 miljoen (jaarrekening 2015: € 162,0 miljoen). Voor de verliezen
die in de komende jaren naar verwachting gecompenseerd kunnen
worden, is een latentie gevormd. Voor de jaren 2006 tot en met 2012
zijn aangiften ingediend. Het indicatieve fiscale resultaat over de jaren
2013 tot en met 2016 wordt nog nader bepaald bij het opstellen van de
desbetreffende aangiften.
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latente belastingvorderingen

boekwaarde per 1 januari 2016
af: mutatie belastinglatentie in 2016

3.921
-71

293
6

34.248
-8.672

38.462
-8.737

boekwaarde per 31 december 2016

3.850

299

25.576

29.725

nominale waarde ultimo 2016
realisatie binnen een jaar

4.278
682

299
6

29.420
-699

33.997
-11
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Vlottende activa
6

VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP

2016

2015

•
•

voorraad nieuwbouw koopwoningen
teruggekochte MVE/MGE/Fair Value

583
7.991

674
9.827

totaal

8.574

10.500

voorraadverloop teruggekochte MVE/MGE

2016

2015

beginvoorraad teruggekochte woningen
• teruggekochte woningen		
• verkochte woningen 		
• woningen terug naar verhuur

78
409
– 160
– 265

106
414
– 124
– 318

62

78

2016

2015

776

4.396

2016

2015

kostprijs onderhanden koopprojecten verkochte woningen
af: gefactureerde termijnen		

0
0

0
0

totaal		

0

0

2016

2015

6.674
– 3.245
3.429
6.975
– 5.914
1.061

6.861
– 3.137
3.724
6.721
– 5.454
1.267

4.491

4.991

eindvoorraad teruggekochte woningen (aantal)

7

VASTGOED IN ONTWIKKELING VOOR VERKOOP

kostprijs onderhanden werk koopprojecten niet verkochte woningen

8		ONDERHANDEN PROJECTEN

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post
als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2015 en 2016
verantwoord onder post 26.

9

HUURDEBITEUREN

• huurdebiteuren		
• af: voorziening wegens oninbaarheid
		
• huurdebiteuren vertrokken huurders
• af: voorziening wegens oninbaarheid
		
totaal		
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10 VORDERINGEN OP GEMEENTE

2016

2015

• vorderingen op gemeente		

0

738

totaal		

0

738

Door nog te verrekenen bedragen is er per saldo in 2016 een schuld aan de gemeente ontstaan. Deze schuld is in de toelichting
op de jaarrekening verantwoord onder nummer 29.

11.1 VORDERINGEN OP VERBONDEN PARTIJEN

2016

2015

• VvE’s		
• af: voorziening		

69
–7

295
– 31

totaal		

62

264

11.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

2016

2015

omzetbelasting		
loonheffing en premies sociale verzekeringen

6.129
0

1.570
0

totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

6.129

1.570

Door het indienen van suppletieaangiften BTW over de jaren 2010-2011 en nog in te dienen suppletie aangifte 2012-2015 is er een
vordering ontstaan op de Fiscus. Onder nummer 27 is de acute schuld opgenomen.

12 OVERIGE VORDERINGEN

2016

2015

• debiteuren (niet-huurders)		
• af: voorziening		
		
• te ontvangen koopsommen en depotbedragen
• af: voorziening		
		

3.640
– 24
3.616
2.404
– 63
2.341

1.574
– 10
1.564
1.355
– 135
1.220

totaal		

5.957

2.784

De te ontvangen koopsommen hebben betrekking op de ultimo van het jaar in rekening gebrachte termijnen van verkochte
woningen. Het innen van deze vordering verloopt normaal.

13 OVERLOPENDE ACTIVA

2016

2015

• vooruitbetaalde bedragen		
• vooruit ontvangen facturen		
• nog te ontvangen bedragen		

1.482
608
9

135
346
1.709

totaal		

2.099

2.190

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.

WOONSTAD ROTTERDAM JAARSTUKKEN 2016

77

14 LIQUIDE MIDDELEN
• saldo 31 december		

2016

2015

357

14.411

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting en haar deelnemingen. Het betreft hier de aangehouden
middelen bij de ING en ABN-AMRO. De netto schuld bij de BNG is over 2016 opgenomen onder dossier 24.1

Passiva
Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en
niet-gerealiseerd groepsvermogen.
15 GROEPSVERMOGEN

2016

2015

gerealiseerd groepsvermogen
niet-gerealiseerd groepsvermogen

407.144
2.023.374

386.514
1.694.185

totaal per 31 december		

2.430.518

2.080.699

2016

2015

boekwaarde per 1 januari 		
resultaat boekjaar		
realisatie door verkopen		

386.514
12.281
8.350

373.067
-5.425
18.872

totaal per 31 december		

407.144

386.514

15.1 OVERIGE RESERVES		

15.2 HERWAARDERINGSDAEB
niet-DAEB
RESERVE			

herwaarderingsreserve
totaal
onroerende zaken VOV		

boekwaarde per 01-01-2016
realisatie door verkopen
herwaardering
mutatie door sloop
overige mutaties

1.388.766
-7.580
263.318
5.494
-1.666

81.176
-769
43.145
82
-131

224.243
0
27.296
0
0

1.694.185
-8.350
333.759
5.576
-1.797

totaal per 31-12-2016

1.648.332

123.503

251.539

2.023.374

16 VOORZIENING ONRENDABELE INVESTERINGEN EN HERSTRUCTURERINGEN		

2016

saldo per 1 januari			
58.040
overboeking			
5.203
vrijval			-17.492
saldo per 31 december			

45.751

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw. 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 actuele waarde. De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is
overwegend langlopend van aard.
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17 VOORZIENING REORGANISATIE

2016

2015

saldo per 1 januari		
toevoeging		
vrijval		
uitgaven		

639
0
– 284
– 356

2.232
438
– 811
– 1.219

0

639

saldo per 31 december		

Deze voorziening was ter dekking van kosten die samenhingen met de optimalisatie van de organisatiestructuur. Ultimo 2016 zijn
de resterende saldi beoordeeld en vrijgevallen.

18 VOORZIENING DEELNEMINGEN

2016

2015

saldo per 1 januari		
dotatie		
onttrekking		
vrijval		

0
0
0
0

4.476
0
– 3.391
– 1.085

saldo per 31 december		

0

0

Deze voorziening is gevormd ter dekking van kosten met betrekking tot verwachte verliezen in een deelneming.
De afloop van de voorziening heeft in 2015 plaatsgevonden.

20 OVERIGE VOORZIENINGEN

2016

2015

saldo per 1 januari		
dotatie		
onttrekking		
vrijval		

2.865
200
-172
– 767

1.300
1.657
0
– 92

saldo per 31 december 		

2.126

2.865

Deze voorziening bestaat met name uit:
• € 0,4 miljoen garantstelling jegens BNG en
• € 1,4 miljoen uit verplichtingen vanuit het Loopbaan Ontwikkelingsbudget (cao Woondiensten), deze verplichting heeft
voornamelijk een langlopend karakter
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Langlopende schulden
21 LENINGEN OVERHEID/KREDIETINSTELLINGEN

2016

2015

schuldrestant per 1 januari		
nieuwe leningen		
aflossingen		
schuldrestant per 31 december
aflossingsverplichting komend boekjaar (zie: schulden aan kredietinstellingen)

1.533.235
50.000
– 74.907
1.508.329
– 55.642

1.286.836
305.000
– 58.601
1.533.235
– 74.906

schuldrestant per 31 december langlopende schulden

1.452.687

1.458.329

leningen overheid		
leningen kredietinstellingen		
		
leningdeel met looptijd langer dan 5 jaar

56.726
1.395.961
1.452.687
1.239.199

60.133
1.398.196
1.458.329
1.252.737

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2016 bedraagt 3,64 % (2015: 3,79%).
De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2016 € 1,85 miljard (2015: € 1,84 miljard).

22 TERUGKOOPVERPLICHTING VOV

2016

2015

boekwaarde per 1 januari		
mutaties:		
• correcties voorgaande jaren		
• terugkopen		
• einde terugkoopplicht		
• herwaardering		
saldo mutaties		

781.873

788.187

-488
– 46.859
-8.460
23.363
–32.444

–451
– 43.970
–402
38.509
–6.314

boekwaarde per 31 december

749.428

781.873

23 WAARBORGSOMMEN

2016

2015

ontvangen waarborgsommen per 1 januari
mutaties:		
• ontvangen waarborgsommen
• vrijval ten gunste van resultaat
• uitbetaalde waarborgsommen
totaal mutaties		

2.411

1.919

866
0
– 514
352

1.041
– 31
– 517
493

ontvangen waarborgsommen per 31 december

2.763

2.411

Dit betreft in rekening gebrachte waarborgsommen bij verhuur van bedrijfsruimten en winkels.
Er vindt geen rentevergoeding plaats.
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Kortlopende schulden
24.1 SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

2016

2015

kortlopend deel van de langlopende schulden
liquide middelen		

52.234
7.896

71.692
0

totaal schulden aan kredietinstellingen

60.130

71.692

24.2 SCHULDEN AAN OVERHEID

2016

2015

kortlopend deel van de langlopende schulden
overige schulden aan overheid

3.407
519

3.214
4

totaal schulden aan kredietinstellingen

3.926

3.218

25 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS

2016

2015

14.862

16.143

2016

2015

29.952
– 22.802

17.280
– 14.336

7.150

2.944

schulden aan leveranciers		

26 ONDERHANDEN PROJECTEN
gefactureerde termijnen		
af: kostprijs onderhanden koopprojecten verkochte woningen
totaal		

Afhankelijk van de stand van de uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord.
		

2016

2015

debetstand onderhanden projecten
creditstand onderhanden projecten

– 239
7.389

– 1.238
4.182

totaal		

7.150

2.944

Toename van het saldo ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door een andere fasering van de koopprojecten.

27 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

2016

2015

omzetbelasting		
loonheffing en premies sociale verzekeringen

2.575
1.467

3.235
1.495

totaal 		

4.042

4.729

Door het indienen van suppletie aangiften BTW over de jaren 2010-2011 en nog in te dienen suppletieaangifte 2012-2015 is er een
vordering ontstaan op de Fiscus. De vordering is opgenomen onder dossier 11.2.
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28 OVERIGE SCHULDEN
uitbetaling netto lonen 		

29 OVERLOPENDE PASSIVA

2015

11		0

2016

2015

niet vervallen rente		
vooruit ontvangen huur		
nog te verrekenen servicekosten
overige overlopende passiva		

27.154
7.645
5.206
27.351

27.353
7.240
4.832
21.675

totaal overlopende passiva		

67.356

61.100

overige overlopende passiva		

2016

2015

nog niet gefactureerde prestaties opgeleverde projecten
nog niet gefactureerde prestaties onderhoud
nog niet gefactureerde prestaties apparaatskosten
nog niet gefactureerde prestaties overig
overige overlopende passiva		

9.351
9.091
1.799
167
6.943

6.660
6.788
4.000
22
4.206

27.351

21.675

totaal		

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Aangegane verplichtingen
De aangegane verplichtingen voor de in uitvoering zijnde projecten
bedragen ultimo boekjaar € 50,3 miljoen (2015: € 37,8 miljoen).
Deze verplichtingen bestaan uit de geraamde projectkosten en
verplichtingen vanuit (planmatig) onderhoud, onder aftrek van de te
ontvangen subsidies en tot en met de balansdatum bestede bedragen.
Obligo ten behoeve van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Ten behoeve van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
moet een obligo aangehouden worden voor leningen die door het
WSW geborgd zijn. Invordering van het obligo kan alleen plaatsvinden wanneer het risicovermogen van het WSW daalt als gevolg
van aanspraken (van geldgevers) onder het garantieniveau van 0,25%
van de door het WSW geborgde schuldrestanten. Het obligo ultimo
boekjaar bedraagt € 58,8 miljoen (2015: € 59,4 miljoen). Deze afname
van het obligo wordt verklaard door de afname van de geborgde
leningportefeuille.
Faciliteiten en zekerheden
Woonstad Rotterdam beschikt bij de BNG over een kredietfaciliteit van
€ 50,0 miljoen. Van deze kredietfaciliteit wordt per balansdatum voor
€ 7,8 miljoen gebruik gemaakt. Daarnaast heeft Woonstad Rotterdam
nog een door het WSW geborgde roll-over kredietfaciliteit van
€ 35,0 miljoen, waarvan een bedrag van minimaal € 7,0 miljoen moet
worden opgenomen. Ultimo boekjaar is er € 7,0 miljoen opgenomen.
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Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Woonstad Rotterdam vormt met de deelnemingen
Woonstad Holding BV, Woonstad Warmte BV,
Woonstad Vastgoed BV, dNU Deelnemingen 1 BV
en Kennis & Energie BV een fiscale eenheid voor de
Vennootschapsbelasting.
Met de deelnemingen Woonstad Holding BV,
Woonstad Warmte BV, Woonstad Vastgoed BV, dNU
Deelnemingen 1 BV en Kennis & Energie BV vormt
Woonstad Rotterdam een fiscale eenheid voor de
Omzetbelasting.
Op grond van de standaardvoorwaarden zijn
Woonstad Rotterdam en de met haar gevoegde
dochteronderneming elk hoofdelijk aansprakelijk
voor de ter zake door de combinatie verschuldigde
belasting.

Huurverplichtingen panden
Diverse kantoorpanden en opslagruimten zijn voor
een langere periode gehuurd. De looptijden van
de contracten en de daarmee gemoeide jaarlijkse
bedragen zijn in de volgende tabel gespecificeerd.
jaar		verplichting
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		

435
403
308
44
0

Lease- en huurverplichtingen
Aangegane verplichtingen vanuit lease en huur
leiden tot een jaarlijkse exploitatielast voor het
wagenpark. Hierbij is er sprake van verschillende
looptijden van de contracten en de verplichting van
de lopende contracten neemt geleidelijk af.
jaar		jaarbedrag
2017		 181,0
2018		 127,5
2019		
69,0
2020		
52,5
2021		
33,5

		435,7
Aangegane verplichtingen vanuit lease en huur leiden tot een
jaarlijkse exploitatielast van kantoormachines. Hierbij is er sprake van
verschillende looptijden van de contracten. De exploitatielast bedraagt
circa € 0,04 miljoen.
MVE onderhoud
Bij verkoop onder MVE voorwaarden heeft Woonstad Rotterdam zich
verplicht voor eigen rekening en risico het planmatig onderhoud
uit te voeren. Met de kopers van woningen in een MVE constructie
heeft Woonstad Rotterdam een onderhoudscontract, waarvoor de
MVE eigenaar maandelijks een vast bedrag betaalt aan Woonstad
Rotterdam.
MVE-D
In 2014 is MVE-D geïntroduceerd. Deze MVE-D kent geen terugkoopverplichting. De onderhoudsconstructie maakt, conform MVE-C en
MVE-A, wel deel uit van MVE-D. Met de introductie van MVE-D is de
terugkoopverplichting bij nieuwe verkopen vanaf oktober 2014 volledig
afgeschaft bij Woonstad Rotterdam. Totaal zijn er 406 MVE-D woningen
verkocht sinds de invoeren van de MVE-D label.
Overige bankgaranties
Woonstad Rotterdam heeft in 2007 twee bankgaranties afgegeven,
totaal € 0,1 miljoen (LD0724200002 en LD0603100001, eind‑
datum 31-03-2017)
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum die effect hebben op
het verslagjaar 2016.
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Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
30 HUREN

2016

2015

te ontvangen huur:
• woningen en woongebouwen
• onroerende zaken niet zijnde woningen
		
• huurderving wegens frictieleegstand
• huurderving wegens leegstand projecten en verkoop
• mutatie voorziening huurdebiteuren

301.576
13.936
315.512
– 4.340
– 1.993
– 3.299

287.210
12.389
299.599
–5.533
–2.065
– 3.258

		

305.880

288.743

Ten opzichte van 2015 zijn de huuropbrengsten gestegen door de huurverhoging en de aankoop van het bezit van Stadswonen
Rotterdam. Rekening houdend met de aftoppingsgrenzen zijn de huurverhogingspercentages conform onderstaande tabel toegepast.
huurverhoging 2016 sociale huurwoningen
inkomen
< 34.678

€ 34.678 - € 44.630
> € 44.630

netto huur
max. € 586,68
max. € 628,76
€ 586,69 – € 628,76
€ 628,76 - € 710,68
> € 710,68
gereguleerd contract
gereguleerd contract

aantal kamers
≤ 3 kamers
≥ 4 kamers
≤ 3 kamers
≥ 4 kamers
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

huurverhoging
1,6%
1,6%
0,6%
0,6%
n.v.t.
2,1%
4,6%

De huurverhoging van de vrije sectorwoningen is gekoppeld aan de markthuur. Wanneer de huur lager is dan de markthuur, dan
is de huurverhoging 2,1%. Is de huur gelijk aan de markthuur, dan is de huurverhoging gelijk aan inflatie 0,6%. Bij een huur hoger
dan de markthuur, is er geen huurverhoging doorgevoerd. Een andere oorzaak van de huurstijging ten opzichte van vorig jaar is
het in exploitatie nemen van nieuw opgeleverde woningen en het toepassen van huurharmonisatie. De post leegstand projecten
en verkoop betreffen de uitgaven met betrekking tot nieuwbouw, verkoopleegstand en renovatieprojecten. De verkoopleegstand
bedraagt € 0,7 miljoen (2015: € 0,5 miljoen).

31.1 OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN
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2016

2015

overige goederen, leveringen en diensten
		
af:		
opbrengstenderving wegens leegstand
opbrengstenderving wegens oninbaarheid
		

22.328
22.328

24.084
24.084

243
674
917

290
510
800

totaal		

21.411

23.284
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De servicekosten worden met de huurders verrekend. De vergoedingen zijn als opbrengst leveringen en diensten opgenomen,
verminderd met de afgerekende en af te rekenen bedragen.
31.2 LASTEN SERVICECONTRACTEN

2016

2015

23.825

24.555

2016

2015

toegerekende personeelskosten
toegerekende overige organisatiekosten
toegerekende afschrijvingen		
verhuurdersheffing		

22.706
4.384
1.731
21.828

24.039
5.075
2.891
19.570

totaal		

50.651

51.575

2016

2015

29.372
75.037
8.845
1.994
722

28.278
61.121
6.781
3.531
1.205

115.970

100.916

2016

2015

zakelijke lasten		
toegerekende personeelskosten
toegerekende overige organisatiekosten
toegerekende afschrijvingen		

18.818
0
5.327
0

18.218
0
4.635
0

totaal		

24.145

22.853

2016

2015

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling:
opbrengst verkopen projecten		
bij/af: resultaatneming op projecten

41.981
5.779

32.680
5.972

totaal omzet		

47.760

38.652

totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
41.219
toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling:		
• lonen en salarissen		
150
•overige organisatiekosten		
232
• financieringskosten		
435

31.421

overige goederen, leveringen en diensten

32 LASTEN VERHUUR- EN BEHEERACTIVITEITEN

33 LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN
onderhoudslasten (niet cyclisch)
onderhoudslasten (cyclisch)		
toegerekende personeelskosten
toegerekende overige organisatiekosten
toegerekende afschrijvingen		
totaal lasten onderhoudsactiviteiten

34 OVERIGE DIRECTE OPERATIONELE LASTEN EXPLOITATIE BEZIT

36 NETTO RESULTAAT VERKOCHT VASTGOED IN ONTWIKKELING

totaal toegerekende kosten		

816

56
535
421
1.012
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37 NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE
opbrengst verkopen bestaand bezit
af: direct toerekenbare kosten
af: boekwaarde		
af: toegerekende organisatiekosten
verkoopresultaat bestaand bezit
mutatie terugkoopverplichting VOV 1
totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit in exploitatie
1

2016

2015

54.262
-2.851
-43.354
-1.376
6.681
-2.740

58.201
-2.865
-51.952
-1.739
1.645
0

3.941

1.645

betreft het resultaat dat ontstaat door het vervallen van de terugkoopplicht van 62 MGE woningen

In het boekjaar zijn 437 woningen verkocht (2015: 603), waarvan 67 eerste verkopen MVE-D (2015: 60). 144 teruggekochte
MVE/MGE woningen zijn opnieuw verkocht (2015: 120), 226 woningen zijn vrij verkocht (2015: 222) en 0 woningen complexmatig
verkocht (2015: 201).

38.1 OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN
overige waardeveranderingen		

2016

2015

16.990

17.044

Overige waardeveranderingen ontstaan door onrendabele investeringen die Woonstad Rotterdam vanuit haar maatschappelijke
functie doet. Een ander onderdeel is terug in verhuur nemingen van teruggekochte woningen. De marktwaarde in verhuurde staat
ligt doorgaans lager dan de leegwaarde. Het verlies wordt genomen in de overige waardeveranderingen.

38.2 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE		

2016

DAEB vastgoed in exploitatie
toename marktwaarde			
afname marktwaarde			
totaal DAEB vastgoed in exploitatie		

366.798
-103.480
263.318

niet-DAEB vastgoed in exploitatie
toename marktwaarde			
afname marktwaarde			
totaal niet-DAEB vastgoed in exploitatie		

61.313
-18.168
43.145

totaal			306.463
De vergelijkende cijfers 2015 zijn in bovenstaand overzicht niet opgenomen vanwege de herziening in de bepaling van de
marktwaarde. Vanaf boekjaar 2016 wordt de marktwaarde bepaald conform het handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde.
De cijfers 2015 zijn niet conform bovenstaand overzicht beschikbaar.

38.3 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE VOV
toename marktwaarde		
afname marktwaarde		
waardeverandering terugkoopverplichtingen
totaal		
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2016

2015

41.175
-13.879
-23.363

54.964
-12.029
-38.509

3.932

4.426

38.4 NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERING VASTGOEDPORTEFEUILLE
BESTEMD VOOR VERKOOP

2016

2015 		

waardeveranderingen vastgoed bestemd voor verkoop

-409

-851

39

2016

2015

beheerdiensten MVE VvE 		

4.109

3.629

44

2016

2015

lasten leefbaarheid		

5.614

6.826

afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

2016

2015

activa ten dienste van exploitatie
roerende zaken in exploitatie		
immateriële vaste activa acquisitie Stadswonen Rotterdam

2.019
32
488

3.192
662
387

		

2.539

4.240

lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten

2016

2015

• lonen en salarissen		
• sociale lasten		
• pensioenlasten		

25.903
4.324
4.097

25.576
3.968
4.543

		

34.324

34.087

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

LEEFBAARHEID

Gemiddeld aantal formatieplaatsen
Eind 2016 bedroeg het aantal formatieplaatsen 493
(2015: 498). Alle medewerkers zijn werkzaam in
Nederland.
Bezoldiging (voormalige) bestuurders en
commissarissen
De honorering van de leden van de Raad van
Bestuur is bij hun aanstelling gebaseerd op de
adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Statutair
Bestuurder Woningcorporaties (commissie Izeboud).
De bezoldiging van de Raad van Bestuur van de
woningcorporatie bedroeg in 2016 € 447.909
(2015: € 458.383) en omvat:
• periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen,
sociale lasten, vakantiegeld, bijtelling als
gevolg van terbeschikkingstelling van auto en
representatiegelden)
• beloningen betaalbaar op termijn

Beide bestuurders zijn in dienst getreden bij Woonstad Rotterdam vóór
1 januari 2013. Voor bezoldigingsafspraken die gemaakt zijn voor de
inwerkingtreding van de WNT staffel 2013 geldt zeven jaar lang een
overgangsrecht, inclusief afbouwperiode. Voor beide bestuurders is voor het
jaar 2016 geen sprake van een verplichte afbouw. Met de bestuurders zijn
geen afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van bepaalde
prestatiecriteria.
Voor de bezoldiging van commissarissen en voor uitkeringen ten behoeve
van voormalige commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2016 een
bedrag van € 96.660 (2015: € 86.430) ten laste van de woningcorporatie.
Honorering
De beide leden van de Raad van Bestuur vallen voor wat betreft hun
honorering onder de zogeheten overgangsregeling van zeven jaar van de
Wet Normering Topinkomens (WNT). Het bestuur van Woonstad Rotterdam
valt onder bezoldigingsklasse H (hoogste klasse). De maximale bezoldiging
in deze klasse bedraagt voor 2016 € 179.000. De honorering van de RvC is
eveneens gemaximeerd in de WNT. De RvC heeft in 2015 besloten om het
eigen honorarium te begrenzen op 80% daarvan, te bereiken in drie jaar.
De honorering (excl. BTW) voor 2016 is vastgesteld op 72% van het VTW
maximum: voor een lid € 12.888 per jaar en voor de voorzitter (toeslag 50%)
€ 19.332 per jaar.
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Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) is sinds begin 2012 ongewijzigd en bestaat uit:
• mevrouw drs. M.B.T. Molenaar (1958), voorzitter
• de heer drs. R.J. Feenstra RA (1959), lid
Raad van Bestuur		
functie(s)		
duur dienstverband in 2016		
omvang dienstverband		
gewezen topfunctionaris? 1
echte of fictieve dienstbetrekking? 2
Bezoldiging (x € 1)		
beloning		
belastbare onkostenvergoedingen
beloningen betaalbaar op termijn
subtotaal		
– onverschuldigd betaald bedrag
totaal bezoldiging 2016		
motivering onverschuldigd bedrag
Gegevens 2015		
duur dienstverband		
omvang dienstverband 		
Bezoldiging 2015
beloning 		
belastbare onkostenvergoedingen
beloningen betaalbaar op termijn
totaal bezoldiging 2015		
1

2

R.J. Feenstra

voorzitter
01-01 t/m 31-12
1,0 fte
nee
ja

lid
01-01 t/m 31-12
1,0 fte
nee
ja

191.006
8.000
37.569
236.575
-

172.753
5.000
33.581
211.334
-

236.575

211.334

n.v.t.

n.v.t.

01-01 t/m 31-12
1,0 fte

01-01 t/m 31-12
1,0 fte

191.006
8.000
41.805

175.199
5.000
37.373

240.811

217.572

Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden, maar na 1 januari 2013, een functie als
topfunctionaris heeft bekleed en bij beëindiging van deze functievervulling bij de zelfde instelling of rechtspersoon een functie
als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de
functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.
Indien ‘ja’: afzonderlijke bezoldigingscomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW)
vermelden bij totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris).

De premie VPL/OVP is opgenomen in de bezoldiging onder beloningen
betaalbaar op termijn, aangezien dit een verplicht onderdeel van de
WNT-verantwoording is. Hier vloeit voor beide bestuurders feitelijk
geen (toekomstige) beloning uit voort, omdat beide bestuurders na
1949 zijn geboren en na 2005 bij een woningcorporatie in dienst zijn
getreden. Daarom kunnen zij op grond van de voorwaarden van de
regelingen geen aanspraak maken op een uitkering uit de VPL/OVP.
Honorering Raad van Commissarissen
De honorering van de RvC is eveneens gebaseerd op de WNT. Hierin
wordt de honorering gekoppeld aan de omvang van de corporatie.
Woonstad Rotterdam behoort op basis van het aantal vhe’s in eigendom
tot de hoogste bezoldigingsklasse J. De VTW heeft op 20 april 2015
als bindende beroepsregel de volgende maximale honoraria voor deze
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klasse vastgesteld: voor een lid € 17.800 per jaar en
voor de voorzitter € 26.700 per jaar (toeslag 50%).
De honorering van de voorzitter (€ 19.332)en leden
(€ 12.888) valt hiermee binnen de WNT en binnen
hetgeen is aangegeven in de sectorbrede belonings
code. Een algemene kosten- of vacatiegeldregeling
is niet van toepassing. Voor de leden van de Raad van
Commissarissen zijn geen beloningen betaalbaar op
termijn van toepassing.
Onder de WNT geldt tevens een publicatieverplichting
in de jaarrekening voor overige functionarissen
(niet zijnde topfunctionarissen) die de WNT norm
overschrijden. Dat is bij Woonstad Rotterdam in 2016
niet van toepassing.

In het overzicht staat de bezoldiging (excl. omzetbelasting) van de Raad van Commissarissen.
Raad van Commissarissen

2016

2015

einde termijn

drs. A.M. Breeman (voorzitter)
ir. P.A.R.J. Vismans
mevr. drs. A. Rijckenberg
ing. F. Darkaoui
ir. T.V.M. Heerkens
mr. J.B.J. Stegmann MIF
ing. C.J. Schippers MSUS

19.332
12.888
12.888
12.888
12.888
12.888
12.888

17.286
11.524
11.524
11.524
11.524
11.524
11.524

01-01-2017
31-12-2016
06-02-2020
01-11-2020
01-01-2017
18-10-2018
01-01-2019

totaal

96.660

86.430		

Deloitte accountants
accountants

2016
overig

totaal

herbenoembaar
ja
nee
nee
nee
ja
nee
ja

accountants

2015
overig

totaal

onderzoek jaarrekening
272		
272
502		
andere controleopdrachten
45		
45
43		
adviesdiensten fiscaal		
131
131		
88
overige opdrachten		
30
30		
39
controleopdrachten Stadswonen Rotterdam						

502
43
88
39

317

672

161

478

545

127

De accountantskosten zijn de werkelijke kosten met betrekking tot de controle van de boekjaren 2016 en 2015.

Financiële baten en lasten
45 OPBRENGST VORDERINGEN DIE TOT VASTE ACTIVA BEHOREN EN EFFECTEN

2016

2015

4

5

46 ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

2016

2015

rente op uitgezette middelen		
rente tijdens de bouw		
overige rentebaten		

68
1.242
550

86
1.202
119

totaal 		

1.860

1.407

47 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

2016

2015

• rente langlopende schulden		
• overige rentelasten		

56.918
248

58.502
165

		

57.166

58.667

rente beleggingen lange termijn

De rente op langlopende schulden betreft de over het exploitatiejaar te verantwoorden rentelast met betrekking
tot de leningenportefeuille. De gemiddelde rente is 3,64% (2015: 3,79%).
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48 BELASTINGEN RESULTAAT U/G BEDRIJFSUITOEFENING

2016

2015

• acute vennootschapsbelasting
• latente vennootschapsbelasting

0
-8.737

0
– 5.736

totaal 		

-8.737

– 5.736

Groepsresultaat u/g bedrijfsuitoefening voor belastingen		
af:
• herberekening verkoopopbrengsten		
• herberekening toegerekende rente projecten		
• herberekening voorzieningen		
• herberekening resultaat projecten		
• herberekening niet-gerealiseerde waardeveranderingen		
• herberekening afschrijving op activa		
• fiscale afschrijving disagio leningen O/G		
bij:
• correctie waardeveranderingen materiële vaste activa		
• herberekening onderhoudslasten		
• aftrekbeperking gemengde kosten		
• fiscale vrijval agio leningen O/G		

358.556

De berekening van de vennootschapsbelasting 2016 kan als volgt worden gespecificeerd.

SPECIFICATIE BEREKENING VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016

90

-9.988
-740
-4.555
-26.276
-310.397
-5.360
-887
17.399
57.303
103
897

fiscaal resultaat 2016 (winst)			

76.055

verrekening met compensabele verliezen		
belastbaar bedrag 2016			
acute vennootschapsbelasting over 2016		
belastingdruk over fiscaal resultaat		
belastingdruk over commercieel resultaat		

-76.055
0
0
0%
0%

• mutatie actieve belastinglatentie uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode
2017 t/m 2038 met betrekking tot langlopende leningen: 		

6

• mutatie actieve belastinglatentie uit hoofde van fiscaal waarderingsverschil over de periode
2017 t/m 2021 met betrekking tot de verwachte verkopen: 		

-71

• mutatie actieve belastinglatentie uit hoofde van compensabele verliezen:		

-8.672

totaal mutatie 			

-8.737
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ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)
x € 1.000
ref
2016

2015

vaste activa
materiële vaste activa
(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie
1
11.097		
13.117
roerende zaken in exploitatie
1
2.791		
3.185
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2
451.942		
435.380
DAEB vastgoed in exploitatie
2
3.539.988		
3.182.729
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2
759.542		
791.064
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
2
16.800		
36.111
			4.782.160		4.461.586
financiële vaste activa
deelnemingen in groepsmaatschappijen
3
2.262		
2.233
overige vorderingen
4
0		
2.338
latente belastingvordering(en)
5
29.725		
38.462
			31.986		43.034
som der vaste activa			

4.814.146		

4.504.620

vlottende activa					
voorraden					
vastgoed bestemd voor verkoop
6
8.574		
10.500
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
7
776		
4.396
			 9.350		14.896
onderhanden projecten
8		0		0
vorderingen					
huurdebiteuren
9
4.491		
4.991
gemeenten
10
0		 738
vorderingen op groepsmaatschappijen
11.1
62		
264
belastingen en sociale premies
11.2
6.121		
1.570
overige vorderingen
12
5.957		
2.610
overlopende activa
13
2.188		
2.358
			18.819		12.531
liquide middelen
14		 357		12.290
som der vlottende activa			

28.526		

39.717

totaal activa			4.842.672		4.544.336
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)
		 ref
2016

2015

groepsvermogen
overige reserve
15.1
407.144		
386.514
herwaarderingsreserve
15.2
2.023.374		
1.694.185
			2.430.518		2.080.699
voorzieningen
voorziening onrendabele investeringen,
herstructureringen en einde exploitatie
16
45.751		
58.040
voorziening reorganisatiekosten
17
0		
639
voorziening deelnemingen
18
0		
0
voorziening onderhoud VVE
19
0		
0
overige voorzieningen
20
2.126		
2.865
			47.877		61.545
langlopende schulden
leningen overheid
21
56.726		
60.133
leningen kredietinstellingen
21
1.395.960		
1.398.196
verplichting uit hoofde van VOV
22
749.428		
781.873
waarborgsommen
23
2.762		
2.411
			2.204.877		2.242.613
kortlopende schulden
schulden aan kredietinstellingen
24.1
62.153		
71.692
schulden aan overheid
24.2
3.926		
3.218
schulden aan leveranciers
25
14.793		
15.798
onderhanden projecten
26
7.150		
2.944
belastingen en premies sociale verzekeringen
27
4.042		
4.934
overige schulden
28
11		
0
overlopende passiva
29
67.325		
60.898
			159.400		159.480

totaal passiva			4.842.673		4.544.336
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016
functioneel model		 toel.

2016

2015

huuropbrengsten
30
305.464		
288.275
opbrengsten servicecontracten
31.1
21.411		
23.284
lasten servicecontracten
31.2
-23.822		
-24.555
overheidsbijdragen
32
0		
0
lasten verhuur- en beheeractiviteiten
33
-50.608		
-50.747
lasten onderhoudsactiviteiten
34
-115.859		
-100.503
overige directe operationele lasten exploitatie bezit
35
-24.142		
-22.849
nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille			
112.443		

112.905

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling		
47.760		
38.233
lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling		
-41.219		
-31.421
toegerekende organisatiekosten		
-375		
-538
toegerekende financieringskosten		
-435		
-421
nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
36		
5.731		

5.853

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille		
48.671		
55.336
toegerekende organisatiekosten		
-1.370		
-1.698
boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille		
-43.354		
-51.952
nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
37		
3.947		

1.685

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
38.1
-16.990		
-17.044
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
38.2
306.463		
8.185
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
38.3
3.933		
4.426
niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
38.4
-409		
-851
waardeveranderingen vastgoedportefeuille			
292.997		

-5.283

opbrengsten overige activiteiten		
7.726		
7.765
kosten overige activiteiten		
-3.605		
-4.030
nettoresultaat overige activiteiten
39		
4.121		
3.735
overige organisatiekosten
43		0		0
leefbaarheid
44		-5.614		-6.826
waardeveranderingen van financiële vaste
activa en van effecten 		
0		
0
opbrengst van vorderingen die tot vaste activa
behoren en effecten
46
14		
15
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
47
1.851		
1.407
rentelasten en soortgelijke kosten		
-57.166		
-58.643
saldo financiële baten en lasten			
-55.300		
-57.220
resultaat voor belastingen 			
358.326		
54.849
belastingen
48		-8.737		-5.736
resultaat deelnemingen
49		
230		
-578
resultaat na belastingen 			
349.819		
48.534
geconsolideerd resultaat na belastingen			
349.819		
48.534
resultaat aandeel derden			
0		
0
resultaat na belastingen			
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349.819		

48.534

Algemene grondslagen voor de
opstelling van de enkelvoudige
jaarrekening

Toelichting op de enkelvoudige
jaarrekening 2016

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld
volgens de bepalingen van het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit
wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te
passen, behoudens enkele uitzonderingen van
specifieke aard. Tevens is deze enkelvoudige
jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad
voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen, waarin invloed van betekenis
op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de netto vermogenswaarde, doch niet lager dan
nihil. Deze netto vermogenswaarde wordt berekend op basis van de
grondslagen van Woonstad Rotterdam. Als de netto vermogenswaarde
negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij
worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen
die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto
investering in de deelneming. Wanneer de vennootschap geheel of
ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming,
respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor
haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de
deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling
van de jaar-rekening, de grondslagen voor de
waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat, alsmede voor de toelichting
op de onderscheiden activa en passiva en de
resultaten, wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet
anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa

Toelichting op de enkelvoudige balans
Vaste activa
2

2016

2015

niet-DAEB vastgoed in exploitatie
saldo geconsolideerde jaarrekening
af: activa Woonstad Holding BV
af: activa Woonhotel		
af: activa Kennis & Energie BV

452.274
0
0
-332

435.744
0
0
-364

saldo enkelvoudige jaarrekening

451.942

435.380

2016

2015

- Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (1%)
- Woonstad Holding BV		
- VOF Woonhotel Rotterdam (50%)
- Kennis & Energie BV		

89
1.815
0
358

89
1.791
178
176

		

2.262

2.233

3

NIET-DAEB

DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
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Woonstad Rotterdam was een van de twee vennoten in de VOF Woonhotel Rotterdam. De VOF is in 2016 ontbonden.
9

HUURDEBITEUREN

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening

4.491

4.991

saldo enkelvoudige jaarrekening

4.491

4.991

11.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
af: Holding		
af: Kennis & Energie		

6.129
-2
-6

1.570
0
0

saldo enkelvoudige jaarrekening

6.121

1.570

12 OVERIGE VORDERINGEN

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
af: Woonstad Holding BV		

5.938
0

2.784
– 174

saldo enkelvoudige jaarrekening

5.938

2.610

13 OVERLOPENDE ACTIVA

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
bij: Woonstad Holding BV		

2.099
89

2.190
168

saldo enkelvoudige jaarrekening

2.188

2.358

14 LIQUIDE MIDDELEN

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
af: Woonhotel		
af: Kennis & Energie BV		
af: Woonstad Holding BV		

357
0
0
0

14.411
-30
-205
-1.886

saldo enkelvoudige jaarrekening

357

12.290

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekesaldo geconsolideerde jaarrekening
bij: Kennis & Energie BV		
bij: Woonstad Holding BV		

60.131
20
2.002

71.692
0
0

saldo enkelvoudige jaarrekening

62.153

71.692

24.1 SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

In 2015 waren de tegoeden in de rekening-courant opgenomen onder dossier 14. Het betreft de tegoeden bij de BNG.
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25 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
af: Kennis & Energie BV		
af: Woonstad Holding BV		

14.862
– 33
– 36

16.147
– 320
– 32

saldo enkelvoudige jaarrekening

14.793

15.795

27 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
bij: Kennis & Energie BV		
bij: Woonstad Holding BV		

4.042
0
0

4.729
57
148

saldo enkelvoudige jaarrekening

4.042

4.934

29 OVERLOPENDE PASSIVA

2016

2015

saldo geconsolideerde jaarrekening
af: Woonhotel		
af: Kennis & Energie BV		
af: OBA BV		
af: Woonstad Holding BV		

64.701
0
-31
0
0

61.100
0
– 134
0
– 68

saldo enkelvoudige jaarrekening

64.670

60.898

Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016
49 RESULTAAT DEELNEMINGEN

2016

2015

resultaat deelnemingen		
stockdividend NV Stadsherstel

230
0

578
0

totaal resultaat deelnemingen

230

578

Resultaatbestemming
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten stelt de Raad van Commissarissen de jaarrekening, het jaarverslag en het overzicht
met cijfermatige kerngegevens vast. Het resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt € 349,8 miljoen (2015: € 48,5 miljoen) en
wordt als volgt verrekend.
x € 1.000

2016

2015

overige reserves		
herwaarderingsreserve		

20.631
329.188

35.952
12.582

totaal		

349.819

48.534
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VERKLARING
RAAD VAN BESTUUR

Het bestuur van woningstichting Woonstad Rotterdam verklaart dat Woonstad Rotterdam in het verslagjaar heeft
gewerkt in het belang van de volkshuisvesting, zoals omschreven in de Woningwet en de BTIV. In de jaarstukken
heeft het bestuur, naar beste weten, een waarheidsgetrouw beeld van deze werkzaamheden gegeven. De Raad van
Commissarissen heeft haar toezichthoudende taken overeenkomstig de wet- en regelgeving uitgevoerd.

Raad van Bestuur, 30 juni 2017

drs. M.B.T. Molenaar
voorzitter

drs. R.J. Feenstra
vicevoorzitter

Raad van Commissarissen, 30 juni 2017
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drs. A.M. Breeman
voorzitter

mr. J.B.J. Stegmann MIF
vicevoorzitter

ing. F. Darkaoui

T.V.M. Heerkens

drs. A. Rijckenberg

ing. C.J. Schippers MSUS

WOONSTAD ROTTERDAM JAARVERSLAG 2016

DEEL 4
OVERIGE
GEGEVENS

Statutaire regeling betreffende de bestemming van
het resultaat
In artikel 3 van de statuten van Woonstad Rotterdam staat het
volgende vermeld: De stichting is een toegelaten instelling in de zin
van artikel 19 van de Woningwet. De stichting stelt zich ten doel
uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting,
zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. Daarmee is

bepaald dat er geen middelen uit de organisatie vloeien die niet ten
behoeve van de volkshuisvesting zijn ingezet. Positieve saldi worden
dan ook aan het eigen vermogen toegevoegd.
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