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Velison Wonen is met ruim 3700 woningen in de gemeente Velsen een belangrijke sociale 

verhuurder. In dit jaarverslag laten we zien wat in 2017 onze volkshuisvestelijke activiteiten 

waren. 

In 2017 leverden we in Velserbroek zorgcomplex De Molenweid op. Het is een voorziening 

die het voor oudere mensen mogelijk maakt om in hun eigen omgeving te kunnen blijven 

wonen. Een dergelijke prestatie wordt niet door alle woningcorporaties geleverd en Velison 

Wonen maakt er het verschil mee. 

Velison Wonen heeft in 2017 nieuwe stappen gezet op weg naar een verdere 

professionalisering en blijft ook in 2018 in ontwikkeling. Waar de organisatie naar toe gaat 

en wat dat betekent voor de medewerkers zal het komende jaar in beeld worden gebracht 

met de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning. De volkshuisvestelijke doelen 

voor de komende jaren zullen worden neergelegd in een nieuw ondernemingsplan. Hiervoor 

werd in 2017 input opgehaald bij de Huurdersraad, de gemeente Velsen, lokale zorg- en 

welzijnspartijen, collega-corporaties en het eigen personeel.

Wij danken een ieder die aan het behalen van onze doelen in 2017 een bijdrage leverde. 

Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Velison Wonen, voor hun niet aflatende inzet 

en betrokkenheid.
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Laatstelijk gehandhaafd bij Koninklijk Besluit van 4 september 1982 nr. 15 en goedkeuring statutenwijziging

en juridische fusie van het Ministerie van VROM.

Inschrijving: De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34090425.

Bedrijfstakcode: Met ingang van 4 oktober 1996 geregistreerd als organisatie die de Bedrijfstakcode onder-

schrijft en opgenomen in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen (NRV).
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1.1 Resultaten

2017 was het laatste jaar van de ondernemingsplan-

periode 2014-2017. Gedurende deze hele periode 

hebben wij resultaten geboekt op de speerpunten die 

wij gezamenlijk hadden bepaald:

 • een breed aanbod voor een diverse doelgroep;

 • verschil maken in onze kernen;

 • dienstverlenende organisatie.

Concreet behaalden wij in 2017 onder meer de vol-

gende resultaten:

 • ons voorstel voor de scheiding van ons DAEB- 

en niet DAEB-bezit werd goedgekeurd door de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw);

 • met de collega-corporaties werkten we aan een 

nieuw, gezamenlijk regionaal woonruimtever-

deelsysteem;

 • we voerden een beperkte huurverhoging door 

voor zittende huurders, conform de huursom- 

benadering;

 • de locatie aan de Torricellistraat maakten wij 

gereed voor 18 asielzoekers. In totaal plaatsten 

wij 32 statushouders;

 • wij kochten drie panden op van de gemeente, 

eveneens voor de huisvesting van statushouders;

 • aan de Kanaalstraat leverden we twee sociale 

huurwoningen op in twee voormalige school- 

lokalen;

 • woonzorgcomplex De Molenweid met 30 twee-

kamerappartementen werd opgeleverd;

 • we zijn gestart met de optopping van woon-

zorgcomplex De Hofstede met tien sociale 

huurappartementen;

 • wij formuleerden beleid ter bevordering van het 

doorstromen van senioren;

 • we gaven € 23.685 uit aan WMO voorzieningen;

 • we gaven € 5.266.032 uit aan onderhoud;

 • we verkochten vier woningen;

 • zeven Koopgarant-woningen werden door ons 

teruggekocht; vijf hiervan voegden wij toe aan 

de huurvoorraad.

1.2 Eigen waarneming

Wij zagen in 2017 dat in het hele land de crisis voorbij is,  

maar dat voor een deel van de bevolking de gevolgen 

ervan nog steeds merkbaar zijn. Dit geldt ook voor 

een groot deel van onze doelgroep.

En we zagen in de sector dat er voor de groep huur-

ders met een middeninkomen nog steeds te weinig 

woningen beschikbaar zijn. Hier ligt voor de komende 

jaren een taak voor de sector als geheel, waarbij een 

versoepeling van de overheidsregels op dit punt zeer 

gewenst zou zijn. Velison Wonen wil een bijdrage 

leveren aan de huisvesting van middeninkomens,  

binnen de grenzen zoals die voor nu zijn vastgesteld.

Binnen onze eigen organisatie zagen wij een verdere 

professionalisering. Aan deze trend willen wij in 2018 

een vervolg geven door ervoor te zorgen dat de  

organisatie, afdelingen en medewerkers zijn afgestemd  

op toekomstige ontwikkelingen en de te behalen 

doelen.

Het was goed om te zien hoe onze stakeholders, 

huurders, gemeente en collega-corporaties, bereid 

waren en in staat bleken om input te leveren voor het 

Ondernemingsplan 2018-2021.

1.3 Andermans waarnemingen

Aedes-benchmark

Aan de jaarlijkse Aedes-benchmark deden in 2017 303 

woningcorporaties en bijna een kwart miljoen huur-

ders mee. De Aedes-benchmark kan gezien worden 

als een van de manieren waarop een corporatie ver-

antwoording aflegt over haar presteren.

Het onderzoek vond dit jaar voor de vierde keer plaats. 

Velison Wonen scoorde een A, dat wil zeggen beter 

dan gemiddeld, als het gaat om de bedrijfslasten. Waar 

het landelijk gemiddelde op dit punt op € 790 lag, 

bedroegen de netto beïnvloedbare bedrijfslasten van 

Velison Wonen € 664. 

Het oordeel van de huurders kwam net als in 2016 

uit op een B, een score die gelijk is aan het landelijk 

gemiddelde. Vertrokken huurders en huurders die een 

reparatieverzoek hadden ingediend, gaven Velison 

Wonen zelfs een cijfer dat hoger lag dan het landelijk 

gemiddelde: 7.6 versus 7.4 respectievelijk 7.6 versus 

7.5. 

1. Inleiding
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Met de behaalde scores blijft Velison Wonen deel 

uitmaken van de groep corporaties net achter de 

koplopers.

KWH-imago onderzoek

Velison Wonen heeft in 2017 eveneens deelgenomen 

aan een imago-onderzoek dat KWH uitvoerde, samen 

met Aedes, in het kader van het zogenaamde reputa-

tieprogramma Woningcorporaties Nederland. 

Een ruime meerderheid van de stakeholders van  

Velison Wonen blijkt zeer positief over de corporatie  

te denken. Zeven van de tien stakeholders is de 

afgelopen drie jaar positiever over Velison Wonen 

gaan denken. De stakeholders van Velison Wonen 

zien vooral een grote gerichtheid op samenwerking; 

hiermee onderscheidt Velison Wonen zich van andere 

corporaties. Ook ‘toekomstgericht’ en ‘betrokken’ 

zien de stakeholders als kernwaarden die op Velison 

Wonen van toepassing zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat Velison Wonen een goede 

reputatie heeft. Op alle stellingen uit het onderzoek, 

die over reputatie gingen, scoorde Velison Wonen 

ruim boven de landelijke cijfers.

1.4 Samenwerking

Velison Wonen kan haar doelen alleen bereiken met 

behulp van anderen. Haar aanbod stemt zij af met 

diverse onmisbare samenwerkingspartners: Huurders-

raad, gemeente Velsen, zorg- en welzijnsorganisaties 

en collega-corporaties.

Velison Wonen heeft regelmatig overleg met de 

Huurdersraad. De Huurdersraad behartigt de belangen 

van de huurders van Velison Wonen en denkt mee en 

adviseert over een breed scala aan onderwerpen. In 

een samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge 

afspraken, rechten en plichten vastgelegd. 

In 2017 heeft de directie van Velison Wonen twee 

keer vergaderd met de Huurdersraad en de Raad van 

Commissarissen één keer. De vergaderingen gingen 

over landelijke, lokale en interne ontwikkelingen, de 

herijking van het Sociaal statuut Velsen, het nieuwe 

ondernemingsplan van Velison Wonen, de klant- 

tevredenheid, het beleid rondom (zelf) aangebrachte 

veranderingen, de gezamenlijke thema-avond van de 

Huurdersraden in Velsen, het nieuwe gezamenlijke 

woonruimteverdeelsysteem in Velsen en Zuid-Kenne-

merland en huurverhoging. 

De Huurdersraad heeft in 2017 een adviesaanvraag 

ontvangen over het Programma van Eisen voor 

bestaande bouw en nieuwbouw en over de huurver-

hoging. De raad heeft op dit punt van advies afgezien 

omdat de materie te ingewikkeld en veelomvattend 

is. In het derde kwartaal is de Huurdersraad om advies 

gevraagd over de ontwikkeling van startersapparte-

menten in Stadspark IJmuiden. De Huurdersraad heeft 

hierover een positief advies uitgebracht. 

Er heeft vijf keer overleg plaatsgevonden tussen de 

directeur-bestuurder van Velison Wonen en de voor-

zitter van de Huurdersraad. 

Met een andere belangrijke stakeholder, de gemeente 

Velsen, vond in 2017 overleg plaats over de Woon-

agenda van de gemeente Velsen en de uitvoering van 

de volkshuisvestelijke opgave in de prestatieafspraken. 

Aan dit overleg nam ook de Huurdersraad deel. Het 

tripartite overleg leidt tot een grotere betrokkenheid 

van alle partijen bij de Woonagenda, die onderwerpen 

raakt als betaalbaarheid, duurzaamheid en midden-

inkomens. Daarnaast vonden op zowel bestuurlijk als 

ambtelijk niveau besprekingen plaats over nieuwe en 

lopende projecten.

Met de naaste collega-corporaties wordt gesproken  

over de ontwikkelingen in de regio. Ook in deze 

gesprekken ging veel aandacht uit naar het nieuwe 

regionale woonruimteverdeelsysteem. In bredere zin 

spreken corporaties elkaar in bijeenkomsten van de 

Metropoolregio Amsterdam, de woningmarktregio 

waarvan Velison Wonen deel uitmaakt. En Velison 

Wonen is lid van Aedes, de landelijke vereniging van 

woningcorporaties. 

In de bijlage bij dit volkshuisvestelijk verslag is een 

tabel opgenomen, die bij dit hoofdstuk hoort:

Tabel 1.1 Aedes-benchmark

9
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2. Missie, Visie, Beleid 
en Toekomst 

2.1 Missie en visie

Velison Wonen werkt samen met de gemeente, 

huurdersorganisaties en collega-corporaties aan de 

volkshuisvestelijke opgave in Velsen. Dit hebben wij 

vertaald in de volgende missie:

“Samen met huurders en partners op het terrein 

van wonen, zorg en welzijn gaan we voor kernen 

in Velsen waarin het prettig wonen en leven is. 

Daarin bieden we vanuit een optimale dienstver-

lening betaalbare en kwalitatief goede huisvesting 

aan een brede doelgroep.”

Wij zijn uniek ten opzichte van corporaties van verge-

lijkbare grootte omdat wij beheren en bouwen voor 

huishoudens met een inkomen tot € 36.165 1 én voor 

de middeninkomens.

Velison Wonen is een solide bedrijf en werkt binnen de 

kaders van de Woningwet. Dat komt tot uitdrukking in 

onze visie: 

“Voor de toekomst zien wij het als onze opdracht 

om gericht invulling te geven aan onze kernopgave 

vanuit een efficiënte bedrijfsvoering. Zo kunnen wij 

een optimale bijdrage leveren aan de gemeente-

lijke opgave. ”

2.2 Beleid

In ons ondernemingsplan hebben we onze visie voor 

de periode 2014-2017 geconcretiseerd aan de hand 

van drie speerpunten van beleid: 

Afgestemd aanbod

Organisatie & dienstverlening

Verschil maken in onze kernen

Speerpunt 1: Afgestemd aanbod

We richten ons op kwalitatief goede en bovenal 

betaalbare huisvesting voor een brede doelgroep.

Wij focussen niet alleen op de primaire doelgroep 

(huurtoeslagontvangers en huishoudens boven huur-

toeslaggrens, inkomen tot € 36.165) en secundaire 

doelgroep (€ 36.165 tot € 40.349), maar ook op de 

middeninkomens. Daarnaast onderscheiden we:

 • senioren en zorgbehoevenden;

 • gezinnen;

 • studenten/starters tot 23 jaar;

 • statushouders.

Betaalbaarheid staat bij Velison Wonen hoog in het 

vaandel. In ons huurbeleid voor de periode

2016-2018 is voorzien in een aftopping van de huren 

op verschillende huurprijsgrenzen. Minimaal 70% van 

onze woningvoorraad heeft een huurprijs onder de 

tweede aftoppingsgrens (€ 635,05). Dit huurbeleid 

resulteert in een gedifferentieerd woningaanbod op 

wijkniveau en voldoende beschikbaarheid en betaal-

baarheid.

Conform de nieuwe wet- en regelgeving (80-10-10 

regel) wijst Velison Wonen 80% toe aan de inkomens-

groep tot de € 36.165. 10% wordt gebruikt om  

vrijkomende woningen met een afgetopte huurprijs 

1 Voor alle bedragen in dit hoofdstuk geldt: prijspeil 

2017
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Gemeente Velsen
De wethouder Wonen van de gemeente Velsen, 

Floor Bal, ziet Velison Wonen als een actieve, 

open en transparante woningcorporatie, door 

de manier waarop ze zich presenteert én 

door de wijze waarop ze zich, samen met de 

gemeente en collega-corporaties, in wil zetten voor 

de volkshuisvestelijke opgaven waar al die partijen met 

elkaar voor staan. 

“De laatste twee jaar zijn, naast de corporaties, ook 

de huurders een goede gesprekspartner geworden. 

En dat is nuttig, want dat heeft er in 2017 bijvoorbeeld 

in geresulteerd dat de huurdersraden van Velison 

Wonen, Brederode en Woningbedrijf Velsen samen 

een avond hebben georganiseerd over duurzaamheid 

en betaalbaarheid.”

De woningcorporaties in Velsen vullen elkaar aan. 

Waar het bezit van Velison Wonen zich vooral ken-

merkt door een hoog aantal eengezinswoningen, 

bestaat het bezit van Woningbedrijf Velsen meer uit 

gestapelde bouw. Voor de komende jaren ziet de  

wethouder een kans voor Velison Wonen en Woning-

bedrijf Velsen in het samen optrekken bij de invulling 

van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en ook 

met het oog op de energietransitie die de komende 

jaren zijn beslag zal moeten krijgen.

“De Velsense corporaties zijn overal voor in. Ze willen 

woningen ontwikkelen voor de primaire doelgroep, 

maar ook voor de middeninkomens en ook voor bij-

zondere doelgroepen, meer in het bijzonder status-

houders. Wij als gemeente geven daar dan met plezier 

een bouwvergunning voor af.”

De wethouder is zeer te spreken over de realisatie, in 

samenwerking met Zorgbalans, van 30 tweekamer- 

appartementen op locatie De Molenweid en het 

optoppen van woonzorgcomplex De Hofstede. 

Voor een beter woon- en leefmilieu moeten 

gemeente en corporaties nu in gaan zetten op  

differentiatie (bewoners én stenen). Hoewel corpora-

ties zich minder in mogen spannen op het terrein van 

leefbaarheid, wordt toch naar mogelijkheden gezocht 

om al of niet gezamenlijk waar mogelijk de openbare 

ruimte te verbeteren. Op sommige plaatsen is dit  

echt nodig, “vooral op plaatsen met een te hoge 

concentratie aan sociale huurwoningen. Dáárom is 

differentiatie noodzakelijk.”

Velison Wonen onderscheidt zich in de ogen van de 

Velsense wethouder door de manier waarop de  

verduurzaming van het bezit ter hand wordt genomen,  

zonder dat dit leidt tot een extra huurverhoging. En 

door de nieuwbouwproductie, die ook tijdens de crisis 

gewoon doorging. “Velison Wonen probeert altijd 

en op alle niveaus mee te denken over dat wat de 

gemeente wil en daar een bijdrage aan te leveren.”

De wethouder kenschetst Velison Wonen als een  

corporatie die snel kan schakelen en in de stappen die 

ze zet iedereen meeneemt, zowel in- als extern:  

“Velison Wonen waakt mee over de sociale huurvoor-

raad van Velsen. Ze zijn niet te beroerd om, als dat 

redelijk is, een huurverlaging door te voeren. Vanuit 

een platte organisatie kan adequaat worden gerea-

geerd op de ontwikkelingen om ons heen.”

Gevraagd naar wat er in 2018 van Velison Wonen  

verwacht mag worden, antwoordt Floor Bal dat hij 

voor 2018 in ieder geval de voorbereiding verwacht 

van de bouw van drie eenheden, zogenaamde Skaeve 

Huse, voor laatste kans-huurders. Op de KPN-locatie 

zal Velison Wonen starten met de bouw van 57 

woningen: 48 sociale huur- en negen koopwoningen.

Op de langere termijn ziet de wethouder de noodzaak 

om gezamenlijk op te trekken bij de energietransitie.  

In aansluiting op een Structuurvisie ondergrond 

(Strong), die mede gericht is op het laten aansluiten  

van de energiebronnen in de ondergrond op de 

inrichting van de bovengrond, wil Floor Bal samen 

met de corporaties kijken hoe, als één van de meer-

dere warmtedragers, de restwarmte van Tata Steel kan 

worden ingezet in een warmtenet om de woningen in 

de gemeente te verwarmen. 

“In zijn algemeenheid wil ik in 2018 met de 

corporaties op dezelfde voet samenwerken als 

het afgelopen jaar. In het bijzonder wil ik kijken 

naar de talloze mogelijkheden die er zijn om 

warmte-koudeopslag te organiseren.”

van € 710.68 toe te wijzen aan woningzoekenden met 

een middeninkomen tussen € 36.165 en € 40.349.

De overige 10% wil Velison Wonen gebruiken voor 

maatwerk voor personen die door persoonlijke, 

sociale of andere omstandigheden (fysieke of sociale 

beperking) moeilijkheden ondervinden bij het vinden 

van voor hen passende huisvesting. Velison Wonen 

wijst passend toe. Het uitgangspunt is dat de huurprijs 

bij 90% van de woningen beneden de liberalisatie-

grens van € 710,68 blijft.

De vrije sector huurwoningen (niet-DAEB) vormen 

ongeveer 10% van het totale bezit (huurprijs vanaf  

€ 710,68). Voor huishoudens met een hoog inkomen 

(tussen € 39.874 en € 45.000) is de streefhuur afge-

topt op maximaal € 900.

Speerpunt 2: Verschil in onze kernen

Een belangrijk onderdeel van verschil maken in onze 

kernen is het investeren in de kwaliteit van de

woningvoorraad. Conform het ondernemingsplan ligt 

de aankomende jaren de nadruk op het energetisch 

verbeteren van de woningvoorraad. Wij willen in 2020 

gemiddeld een Energie-Index (EI) van tenminste 1.4 

(voorheen label B) halen. Daarmee dragen wij bij aan 

de beperking van de woonlasten van de huurders en 

aan toekomstbestendigheid van ons bezit. 

Speerpunt 3: Organisatie en dienstverlening

Medewerkers zijn het belangrijkste middel van een 

corporatie om de inzet voor de volkshuisvesting waar 

te maken. Sinds het moment van fusie, begin 2014, is 

ingezet op het verstevigen van de organisatie, zowel 

op het niveau van de medewerkers als bedrijfsmatig 

(procedureel, Plan-Do-Check-Act, et cetera). Met 

elkaar streven wij naar behoud van het KWH-huurlabel.

Financiële continuïteit

Financiële continuïteit en voldoende faciliteringsvo-

lume zijn nodig om projecten die bijdragen aan

het behalen van de volkshuisvestelijke doelen in het 

werkgebied te kunnen borgen. Jaarlijks zijn onze 

inspanningen op dit punt gericht op een positief 

oordeel van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), een 

positief saldo operationele kasstroom en het voldoen 

aan het borgingsplafond van het Waarborgfonds  

Sociale Woningbouw (WSW).Dit laatste verzekert  

Velison Wonen van voldoende faciliteringsvolume 

om projecten te kunnen blijven uitvoeren.

2.3 Toekomst

Velison Wonen zal in 2018 verder werken aan het 

nieuwe Ondernemingsplan en input leveren voor de 

woonvisie van de gemeente Velsen.

Om de klant optimaal te bedienen en om recht te doen  

aan de uitkomsten van het KWH-imago-onderzoek, 

stelt Velison Wonen in 2018 een nieuwe klantvisie op.

Er zal een start worden gemaakt met de bouw op  

de KPN-locatie en de nieuwbouw in het Stadspark  

zal worden voorbereid. De verduurzaming van het 

bezit zal weer worden opgepakt, niet alleen in de 

Geelvinckstraat maar ook op twee andere locaties. 

Deze versnelling is mogelijk door de gelijktijdige 

aanbesteding van diverse bouwstromen. In het kader 

van duurzaamheid wil Velison Wonen verder bij alle 

toekomstige nieuwbouwprojecten in principe gasloos 

bouwen.

Als gevolg van de extramuralisering en het passend 

toewijzen neemt de overlast op sommige plekken toe. 

Dit vraagt om extra inspanningen op het gebied van 

leefbaarheid, die Velison Wonen wil leveren samen 

met de gemeente en andere betrokken partijen. Waar 

nodig wil de corporatie woningen of complexen 

geschikt maken voor een gecombineerde woon-

zorgfunctie.

Er komt een strategische personeelsplanning die  

uitsluitsel zal moeten geven over de benodigde perso-

nele bezetting voor de (nabije) toekomst. 

Velison Wonen streeft ook in 2018 naar financiën die 

op orde zijn, ratio’s die voldoen aan de normen van de 

externe toezichthouders en positieve kasstromen naar 

een positieve beoordeling van de Autoriteit Woning-

corporaties. Energietransitie, vergrijzing, WMO-maat-

regelen en de circulaire economie zullen op termijn 

mogelijk van invloed zijn op omzet- en rentabiliteits-

ontwikkeling.

Voor meer informatie over ons financieel beleid  

verwijzen wij naar hoofdstuk 7.2.

“

“
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Duurzaamheid:

Deel bezit met energie index _< 1,6:  

> 66% van de woningen

Huurachterstanden: 

1,48% van de totale  

huurinkomsten en servicekosten

Overlastmeldingen: 

          155

Huuropbrengsten: 

Niet-DAEB: € 3.310.651

DAEB: € 21.331.145

Verhuringen huurwoningen: 

Aantal verkochte 
woningen:  

Samenstelling bezit verslagjaar:

Aantal  
verhuureenheden:

Uitgaven onderhoud: 

Aantal medewerkers:

Totaal: 39, man: 13, vrouw: 26

Aantal Fte’s: 33.37

3838

Klanttevredenheid:

          7,8

AEDES-benchmark: 

 Bedrijfslasten: A
 Oordeel  

 huurders:  B

Seniorenchecks: 

               200

KERNCIJFERS 2017

€ 5,27 
miljoen

309

                  4

Zelfstandige huurwoningen

■ Goedkoop t/m 414,02

■ Betaalbaar t/m 592,55

■ Betaalbaar t/m 635,05

■ Duur t/m HTS grens 710,68

■ Duur > HTS grens 710,68

■ Onzelfstandige woongelegen- 

    heden (DAEB)

■ Garages en garageboxen

■ Overig onroerend goed

Totaal bezit 3838

546

1815

624

412

228

83
108

22
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3. Afgestemd aanbod 

Met kwalitatief goede en bovenal betaalbare 

huisvesting wil Velison Wonen inspelen op 

de doelgroep die afhankelijk is van een huur-

woning. Gegeven de demografie en woning-

markt in Velsen wordt daarbij een aantal 

doelgroepen onderscheiden: de primaire en 

secundaire doelgroep, de groep mensen met 

een middeninkomen, senioren en zorg- 

behoevenden. En er is ook aanbod voor  

starters en studenten. 

In samenwerking met zorg- en welzijns- 

partners worden huisvestingsvragen vanuit 

de kern projectgewijs opgepakt. Met het oog 

op de toekomst stuurt Velison Wonen op 

een breed aanbod, dat erop gericht is om 

(toekomstige) bewoners te binden.

3.1 Inzet op divers aanbod met 
kwaliteit

In 2017 heeft een jaarlijkse conditiemeting plaats- 

gevonden van het bezit. Op basis hiervan is de onder-

houdsbegroting voor 2018 opgesteld. De staat van de 

woningen van Velison Wonen is goed, met uitzonde-

ring van een gering aantal woningen die in 2018 extra 

aandacht zullen krijgen. 

De binnenkant van de veelal oudere woningen  

voldoet niet altijd meer aan de eisen van deze tijd. Er  

is sprake van achterhaalde woontechniek en de instal-

laties zijn verouderd. Dit zal niet tegelijkertijd met de 

verduurzaming van de woningen worden opgepakt, 

maar per woning bij mutatie. Dan wordt ook eventu-

ele asbest verwijderd. Met mutatieonderhoud was in 

2017 € 191.329 gemoeid, met planmatig onderhoud 

€ 3.433.678. De kosten voor planmatig onderhoud 

lagen in 2016 een stuk hoger, omdat in dat jaar de 

schildercycli van enkele complexen gelijktijdig werden 

uitgevoerd.

“Wij hebben veel aandacht voor de kwaliteit van 

de binnenkant van onze oude woningen,” vertelt 

manager Vastgoed Huub Ostendorf. “Door middel 

van ons mutatiebeleid verbeteren we structureel de 

woon- en technische kwaliteit van onze woningen.” 

Bewoners brengen soms zelf ook verbeteringen aan 

in ‘hun’ woning. “Het is opvallend hoeveel energie  

en werk sommige bewoners in de loop van de 

jaren in hun woning steken om deze aan hun eigen 

smaak aan te passen. Maar dit hoeft natuurlijk niet 

de smaak te zijn van een volgende huurder ...”

In alle woningen van voor 1993 kan asbest zijn ver-

werkt, bijvoorbeeld in de afvoerinstallatie. Bij sloop 

of mutatie wordt een asbestinventarisatie gedaan en 

op basis daarvan wordt de woning gesaneerd. Dat wil 

zeggen dat aangetroffen asbest moet worden verwij-

derd door een gecertificeerd bedrijf. Wat er precies is 

aangetroffen en hoe het is verwijderd moet worden 

vastgelegd in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Het bedrag dat aan reparatieonderhoud werd uitge- 

geven, bedroeg in 2017 € 951.272. Nadat reparatie- 

onderhoud aan een woning is gepleegd, vraagt 

Velison Wonen naar de tevredenheid van de klanten. 

Permanent is ruim 90% van de klanten tevreden.  

Als het onderhoud door de eigen Velison Wonen  
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vaklieden wordt uitgevoerd, ligt de tevredenheid 

zelfs op 95%. Dat komt onder meer omdat de eigen 

mensen de bewoners en het bezit goed kennen en 

herkenbaar zijn als medewerker van Velison Wonen. 

Contractonderhoud is jaarlijks repeterend onderhoud  

waarvoor een corporatie contracten heeft met derden.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van 

liften, CV-ketels of installaties voor mechanische ven-

tilatie. Ook gaat het om contracten met schoonmaak-

bedrijven en hoveniers. In 2017 gaf Velison Wonen  

€ 484.765 uit aan dit type onderhoud.

Voorzieningen die het voor mensen met beperkingen  

door ouderdom, een handicap of een chronisch  

psychisch probleem mogelijk maken langer zelfstandig  

te blijven wonen worden aangebracht in het kader 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

De gemeente is hiervoor verantwoordelijk, maar kan 

deze voorzieningen niet zelf aanbrengen, dus als een 

huurder van Velison Wonen een beroep doet op de 

WMO, besteedt de gemeente het werk uit aan Velison 

Wonen. Velison Wonen declareert de gemaakte kosten  

vervolgens bij de gemeente. 

Velison Wonen en de gemeente hebben aanvullende 

afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke  

ruimtes in een aantal complexen waar veel ouderen  

wonen. De kosten van WMO-aanpassingen die daar-

voor aangevraagd worden, neemt Velison Wonen 

over. Het gaat dan om hellingbanen voor scootmo-

bielen en knoppen om automatisch deuren te openen. 

De gemeente blijft wel de aanvraag beoordelen. In 

2017 is door Velison Wonen voor € 23.865 aan derge-

lijke voorzieningen gerealiseerd.

Velison Wonen is, samen met particuliere eigenaren, 

actief in tien Verenigingen van Eigenaren. In 2017 

heeft Velison Wonen € 204.988 aan de VvE’s gedo-

teerd voor groot onderhoud. 

Om bewonersgedrag met betrekking tot duurzaam-

heid te bewerkstellingen heeft Velison Wonen een 

folder gemaakt met tips voor besparingen. Nieuwe 

bewoners krijgen deze folder mee, samen met 

een tijdklok, een straalbreker voor de kraan en een 

spaarlamp. Samen met individuele bewoners wordt 

een woonlastenmonitor ingevuld. Zo wordt gepro-

beerd bewoners bewust te maken van beïnvloedbare 

woonlasten. Ook in haar nieuwsblad besteedt Velison 

Wonen daar regelmatig aandacht aan. 

3.2 Inzet op betaalbaarheid

Als het gaat om de betaalbaarheid van woningen 

onderscheidt Velison Wonen zich van andere woning-

corporaties door het niet doorberekenen van duur-

zaamheidsmaatregelen en door haar huurbeleid, 

waarin huren worden afgetopt.

In 2017 heeft Velison Wonen samen met alle andere 

betrokken corporaties hard gewerkt aan een nieuw 

gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem voor  

Velsen en Zuid Kennemerland. En de corporatie heeft 

gezocht naar oplossingen voor de schaarste aan 

woningen voor bijzondere doelgroepen. 

De aantrekkende economie heeft ook effect op de 

woningmarkt. Als gevolg daarvan nam het aantal 

mutaties toe: in 2017 waren er 309 nieuwe verhuringen. 

Dit is inclusief de 18 kamers die in de Torricellistraat 

voor statushouders beschikbaar kwamen en de 30 

woningen in De Molenweid.

Vrijgekomen woningen worden aangeboden via 

Wonen in Velsen door aanbod, loting of direct te huur. 

Toewijzing van woningen vindt plaats op basis van 

criteria zoals inkomen en eventueel de samenstelling 

Als gevolg daarvan nam het huishouden en daarna op 

inschrijfduur of urgentieplaats.

Zo’n 30% van de woningen wordt bemiddeld. Dit 

betekent dat een passende woning gezocht wordt 

voor mensen die met spoed huisvesting nodig heb-

ben. Anders dan woonurgenten en herstructureerders 

kunnen zij niet zelf reageren op een woning, maar 

krijgen ze er een aangeboden, buiten het woon-

ruimteverdeelsysteem om. Het gaat onder anderen 

om woningzoekenden met een WMO-indicatie, een 

woonzorgindicatie en statushouders. Woonurgenten 

krijgen een urgentie van de gemeente en vervolgens 

voorrang in het woonruimteverdeelsysteem, maar zij 

moeten wel zelf op het aanbod reageren.

Daniëlle Metten, manager Wonen: “Velison Wonen 

is sterk in het signaleren van knelpunten in de 

woningmarkt en het snel doorvoeren van aanpas-

singen in het beleid om de kansen van woningzoe-

kenden te vergroten. Zo zijn vrijgekomen woningen 

in een paar complexen alleen op basis van inschrijf-

duur verhuurd. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 

in de betreffende complexen meer variatie ontstaat. 

De groep alleenstaande woningzoekenden met een 

hoge inschrijfduur maar een inkomen net boven de 

huurtoeslaggrens, komt daardoor toch aan bod.”

Een aantal woningen heeft een voorrangslabel. Dit zijn 

woningen voor woondoelgroepen zoals 65-plussers, 

voor gezinnen en voor jongeren tot 23 jaar met recht 

op huurtoeslag. Voor deze doelgroepen is er op de 

woningmarkt sprake van schaarste; met de labels wil 

Velison Wonen ze voorrang geven bij het toewijzen 

van een woning die gezien de samenstelling van het 

huishouden goed past. Jaarlijks wordt ongeveer een 

derde van de vrijgekomen woningen met een label 

aangeboden.

Een aantal bijzondere doelgroepen heeft behoefte aan 

kleinschalige locaties waar naast wonen ook zorg kan 

worden geleverd. Het gaat onder meer om vrouwen 

in de vrouwenopvang, mensen uit detentie, mensen 

die beschermd wonen en maatschappelijke opvang, 

economisch daklozen.

Velison Wonen verhuurt woningen of complexen die 

hiervoor geschikt zijn aan intermediairs, die de wonin-

gen vervolgens verhuren aan bijvoorbeeld al of niet 

dementerende ouderen en mensen met een lichame-

lijke en/of geestelijke beperking die begeleiding bij het 

wonen nodig hebben. Deze begeleiding wordt door 

de intermediairs geleverd, zoals stichting Ook voor jou 

voor bewoners met een beperking, Nova college voor 

studenten aan het Maritiem College, Brijder voor ver-

slavingszorg, Zorgbalans De Molenweid voor ouderen 

met een beperking zoals dementie en Stichting de 

Waerden voor bewoners met een beperking.

Woningzoekenden met een inkomen dat recht geeft 

op huurtoeslag moeten een passende woning toe-

gewezen krijgen. Dat betekent dat er een maximale 

huurprijs voor de woning geldt, afhankelijk van de 

huishoudgrootte. Kandidaten vallen onder de zoge-

naamde inkomenstoets passendheid.

Naast de inkomenstoets passendheid is er ook nog 

de inkomenstoets staatssteun: een woningcorporatie 

moet 80% van haar sociale huurwoningen toewijzen 

aan woningzoekenden met een huishoudjaarinkomen 

tot € 36.165 (prijspeil 2017). 10% wordt door Velison 

Wonen gebruikt voor toewijzing van woningen aan 

huishoudens met inkomens tussen de € 36.165 en 

€ 40.349; het gaat hierbij om woningen waarvan de 

huur op de sociale huurgrens zit van € 710,68. De 

andere 10% vrijstellingsruimte gebruikt Velison Wonen 

voor het huisvesten van specifieke doelgroepen als 

mensen met een lichte zorgbehoefte, herstructureer-

ders en ander specifieke doelgroepen.

Velison Wonen heeft in 2017 met haar woningtoewij-

zing voldaan aan de normen rond de beide inkomens- 

toetsen.

Er zijn twee soorten inkomensdoelgroepen: huurders 

die gegeven hun inkomen in aanmerking komen voor 

woningen met een huurprijs onder de huurtoeslag-

grens (< € 710,68, prijspeil 2017) en huurders die daar-

voor een te hoog inkomen hebben. Woningen onder 

de huurtoeslaggrens behoren tot het zogenaamde 

DAEB bezit van een corporatie, woningen daarboven 

behoren tot het niet-DAEB bezit.

Het huurbeleid van Velison Wonen kende in 2017 

dezelfde uitgangspunten als in 2016:

 • goede betaalbaarheid en voldoende beschik-

baarheid;

 • realisatie vastgestelde wensportefeuille in huur-

klassen;

 • differentiatie binnen wijken en buurten en even-

tueel complexen;

 • goede financiële positie;

 • het moet uitvoerbaar zijn.

Voor de huurders is voor 2017 een huurverhoging 

vastgesteld van 0 tot 2,8% (huursombenadering) en 

van 0,3% voor niet-DAEB bezit (inflatievolgend). 

Goede betaalbaarheid is in dit verband gedefinieerd 

als een huurprijs die passend is bij het huishoudin-

komen. De huurverhoging draagt hieraan bij doordat 

voor bestaande huurders een beperkte huurverhoging 

wordt doorgevoerd volgens de huursombenadering.

Velison Wonen stuurt op voldoende beschikbaarheid  

met haar portefeuillestrategie 2015-2020. Daarin 

is bepaald welke percentages van het bezit nodig 

zijn in de diverse huurklassen om aan de vraag te 

voldoen. Door het muteren van de woningen komt 

Velison Wonen steeds dichter bij deze verdeling. 

Voor woningzoekende die onder het passend toe-

wijzen vallen ligt de inschrijfduur rond de twee, drie 

jaar (2016; anderhalf tot drie jaar). Voor de overige 

inkomensklassen is dat ongeveer drie jaar (2016: vier 

jaar). De verschillen ten opzichte van 2016 zijn dus 

afgenomen. Opvallend is dat de gemiddelde opge-

geven inschrijfduur voor 75-plussers nog maar negen 

maanden bedraagt. Dit komt onder meer omdat deze 

groep mensen zich vaak pas inschrijft als de nood aan 

de man is, voor speciale woonruimte waar ook zorg 

geboden wordt. Zij worden direct geholpen.

De inschrijfduur voor de groep tussen de 35 en 45 jaar 

is het hoogst, namelijk drieënhalf jaar. 

Naast betaalbaarheid van het wonen is de beheersing  

van de huurachterstanden een tweede belangrijk 

volkshuisvestelijk thema. Op 31 december 2017 

bedroeg de bruto huurachterstand 1,48% van de totale 

huurinkomsten en servicekosten (1,85% in 2016). Deze 

daling is een gevolg van de inspanningen die Velison 

Wonen verricht ter voorkoming en terugdringing van 

huurachterstanden.
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Velison Wonen werkt daarnaast doorlopend aan het 

zo laag mogelijk houden van de huurachterstanden. 

Huurders met een maand huurachterstand worden 

actief benaderd. Er wordt maatwerk geboden en 

geprobeerd om in een zo vroeg mogelijk stadium van 

de huurachterstand tot een oplossing te komen.

Contractueel moet de huur op de eerste van de 

maand voldaan zijn. Een aantal huurders betaalt de 

lopende huur gedurende de maand (de zogeheten 

slepers). Om een oplopende huurachterstand te 

voorkomen, loopt bij Velison Wonen sinds 2015 de 

zogenaamde slepersactie. Huurders met een maand 

huurachterstand wordt verzocht om de huur per de 

eerste van de maand te voldoen. Velison Wonen biedt 

hen de mogelijkheid om door middel van een beta-

lingsregeling de huurachterstand in te lopen. 

Overige feiten en cijfers per 31 december 2017:

 • vier ontruimingen;

 • 86 huisbezoeken;

 • 22 trajecten minnelijke schikking/19 trajecten 

schuldsanering/één faillissement;

 • 64 zaken bij de deurwaarder;

 • zes huurders ondergebracht bij preventie- 

project;

 • 128 lopende betalingsregelingen

 • drie oninbaar/afgeboekt wegens ontbreken 

erfgenamen.

Voor 2017 had Velison Wonen zich voorgenomen vijf 

woningen uit haar bezit te verkopen; het zijn er vier 

geworden. Vooralsnog heeft Velison Wonen de  

verkoop van woningen gestaakt, vanwege de grote 

vraag naar huurwoningen.

Zeven woningen, die ooit waren verkocht onder de 

Koopgarant-regeling, werden door Velison Wonen 

teruggekocht; vijf hiervan worden toegevoegd aan de 

huurvoorraad.

3.3 Wonen en zorg

Op alle mogelijke manieren spant Velison Wonen zich 

in voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Een 

greep daaruit:

 • diverse zorgcomplexen, zoals De Hofstede en 

De Molenweid in Velserbroek en De Schulpen in 

Velsen-Noord, maken deel uit van het bezit van 

de corporatie;

 • een aantal woningen is specifiek gelabeld voor 

65+ en/of als zorgwoning;

 • een aantal woningen wordt verhuurd aan zorg- 

instellingen als Philadelphia, Dijk en Duin en De 

Waerden;

 • in het kader van de WMO wordt in regionaal 

verband gewerkt aan de ontwikkeling van een 

toegankelijkheidclassificatie om woningzoeken-

den inzicht te geven in de toegankelijkheid van 

woongebouwen en woningen;

 • er worden seniorenchecks uitgevoerd. Dit is 

een sociaal en preventief instrument om oudere 

bewoners te ondersteunen bij het langer zelf-

standig in de eigen woning te blijven wonen. De 

check voorziet in noodzakelijke reparaties en 

veiligheidsmaatregelen in huis. Ook eventuele 

verhuiswensen en sociale problematiek worden 

in kaart gebracht. Als een verhuiswens wordt 

vastgesteld, wordt deze door Velison Wonen 

samen met de huurder verder onderzocht. In 

2017 zijn in het kader van de seniorencheck 

ongeveer 200 woningen bezocht. Tijdens deze 

checks worden kleine reparatieverzoeken direct 

uitgevoerd;

 • Wonen Plus, een initiatief van Stichting Welzijn 

Velsen, biedt praktische diensten aan inwoners 

van de gemeente Velsen en is er, net als de seni-

orencheck, op gericht dat ouderen en mensen 

met een beperking langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen. Het gaat om een breed pakket 

van praktische diensten die door vrijwilligers 

worden uitgevoerd.

Tenslotte

Aan het thema Afgestemd aanbod is in het Onder- 

nemingsplan 2014-2017 dan wel het Jaarplan 2017  

een aantal acties gekoppeld. De stand van zaken per 

31 december 2017: 

 • investeringen in de kwaliteit van onze woningen 

zijn conform de actuele eisen en gericht op de 

verduurzaming van onze portefeuille: √;

 • voor 2017 is circa € 5.300.000 opgenomen voor 

het uitvoeren van dagelijks, planmatig, mutatie- 

en contractonderhoud aan onze woningen: √;

 • we richten onze processen zo in dat technische 

gegevens altijd in de bronsystemen worden 

ingevuld en geraadpleegd: √;

 • we maken de technische gegevens van onze 

woningen digitaal beschikbaar en bewerkbaar 

voor onze medewerkers buiten de deur: √;

 • toewijzen van 95% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen aan mensen die recht hebben op 

huurtoeslag, conform de regels passend toe- 

wijzen: √;

 • sturen op portefeuilleverdeling bij streefhuur van 

70% tot tweede aftoppingsgrens (€ 635.05), 20% 

tot liberalisatiegrens (€710,68) en 10% niet-DAEB 

(boven € 710,68): √;

 • huurverhogingsbeleid conform Wet Doorstroming  

Huurmarkt volgens de kaders van de huursom-

benadering: √;

 • toewijzen huurwoningen in het sociale midden- 

segment (€ 635,05 tot € 710,68) aan mensen met 

inkomen tot € 36.165 die geen recht hebben op 

huurtoeslag: √;

 • voor huishoudens met inkomens tussen € 36.165 

en € 46.260 die in de vrije huursector moeten 

huren wordt de maximale streefhuur bij mutatie 

afgetopt op € 900: √;

 • verduurzamingsinvesteringen betekenen lagere 

woonlasten voor onze huurders. Eventuele 

extra huurinkomsten door inkomensafhankelijke 

huurverhoging worden geïnvesteerd in verdere 

verduurzaming van het bezit: √;

 • we zetten in samenwerking met de andere  

corporaties en de gemeente in Velsen een 

Wonen, Zorg en Welzijnsmonitor (WZW- 

monitor) op: √;

 • we stellen met zorgpartijen woonzorg- 

arrangementen op in wijken met een tekort  

aan woningen voor mensen met een fysieke 

beperking: √;

 • we onderzoeken met de gemeente de mogelijk- 

heden van het stimuleren van verhuizen voor 

pre-senioren (55+); √;

 • we stellen met de gemeente en de corporaties 

een samenwerkingsconvenant WMO op: √;

 • we maken met onze collega-corporaties samen-

werkingsafspraken met WonenPlus: √;

 • we evalueren ons aanbod uitstroomwoningen 

en evalueren het convenant Kanswoningen met 

de collega-corporaties: √;

 • we stellen met collega-corporaties en andere 

betrokken partijen een Sociale Kaart op voor 

Velsen-Noord: √;

 • we breiden ons aanbod nultredenwoningen in 

2017 en de jaren daarna door middel van nieuw-

bouw uit: √;

 • we zetten ons in voor voldoende aanbod voor 

jongeren onder 23 jaar en studenten: √; 

 • we huisvesten statushouders conform wettelijke 

taakstelling en zoeken naar (tijdelijke) locaties 

voor uitbreiding van ons woonaanbod voor 

urgenten √;

 • we monitoren onze voorraad ten behoeve van 

middeninkomens: √;

 • door het sturen naar een gedifferentieerd aanbod  

van kwaliteit en betaalbaarheid vergroten wij de 

aantrekkelijkheid van Velsen-Noord: √;

 • we monitoren aan de hand van onze (verwachte) 

mutaties richting de huurverhoging op 1 juli 2017 

hoe we binnen de kaders verantwoord huurbe-

leid kunnen maken: √;

 • we monitoren continue de slaagkansen huur-

ders, wachttijd en de impact van onze huurin-

komsten naar aanleiding van de nieuwe regel- 

geving: √;

 • we streven naar huurachterstanden van 1,5%. In 

2017 onderzoeken we de verhaalmogelijkheden 

op vertrokken huurders: √;

 • we actualiseren onze portefeuillestrategie in lijn 

met onze financieringsstrategie en ons transitie-

programma: √;

 • opnemen van de EPA-labeling van het gehele 

bezit: √ (gedeeltelijk doorgeschoven naar 2018).

In de bijlage achterin dit bestuursverslag zijn zeven 

tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:

Tabel 3.1 Onderhoudsuitgaven

Tabel 3.2 Energieprestaties van het bezit

Tabel 3.3 Verdeling woningbezit

Tabel 3.4 Woningtype

Tabel 3.5 Woningen verhuurd via bemiddeling.

Tabel 3.6 Woningtoewijzing

Tabel 3.7 Wonen, zorg en welzijn
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De huurder
Aan de Tuinderstraat in IJmuiden, onderdeel  

van een volksbuurtje dat het rooie dorp 

genoemd wordt, woont Petra Springer. Ze is  

in IJmuiden geboren en getogen en is erg 

tevreden met haar eengezinswoning, die ze 

huurt van Velison Wonen. In het ‘rooie dorp’ zijn soci-

ale huurwoningen, maar ook vrije sector-woningen. 

De straat waarin ze woont is gezellig, bewoners  

hebben er tijd en aandacht voor elkaar. Sommigen 

wonen er al hun hele leven, maar er zijn ook mensen 

die er veel korter wonen. In die zin is er veel veran-

derd. Er is een buurtapp en mensen letten op elkaar,  

in positieve zin. Bij mooi weer kun je bewoners op 

straat treffen, die met elkaar een kopje koffie drinken.

Toen het ziekenhuis wegging uit de buurt, werd het 

zogenaamde rooie veldje een hangplek, met alle nare 

gevolgen van dien. Petra heeft toen met succes  

gestreden voor behoud en herinrichting van het 

veldje, dat inmiddels van speeltoestellen en bankjes  

is voorzien. 

Petra woont al 17 jaar in haar huidige woning. Ze is 

tevreden over de dienstverlening van de corporatie.  

Ze heeft een serviceabonnement, waardoor ze voor  

€ 5 per maand verzekerd is van hulp van Velison 

Wonen bij het verhelpen van grotere en kleinere 

problemen die zich, natuurlijk altijd op ongelegen 

momenten, in een woning kunnen voordoen. “Dan bel 

ik op en komt er meteen een vakman kijken. Soms lost 

hij ter plekke het probleem op, soms moet daar een 

ander voor komen. Het kan gaan van een lekkende 

kraan of een toiletbril die kapot is, tot badkamertegels 

die vervangen moeten worden of de vlizotrap.”

Na een reparatie volgt een brief, waarin Velison 

Wonen vraagt of het probleem naar tevredenheid is 

opgelost. “Ik ben eigenlijk altijd tevreden.” 

Als Velison Wonen een probleem niet kan oplossen, 

dan worden daar derden voor ingehuurd. Maar die 

mogen dan niet meer doen dan datgene waarvoor ze 

gevraagd zijn, en als er een onderliggend, extra,  

probleem blijkt te zijn, kan de aannemer dat niet 

oplossen. Dat is soms wel lastig. Maar het extra werk 

dat de eigen mensen doen, maakt dat helemaal goed. 

Over de algemene informatie die ze van Velison 

Wonen ontvangt, is Petra goed te spreken. Als er een 

nieuwsbrief verschijnt, leest ze die altijd. Er staat in 

wat er aan onderhoud gepleegd gaat worden, wat 

voor nieuwbouwprojecten er van start zijn gegaan en 

verhalen van bewoners. Ze leest daarnaast vaak over 

activiteiten van de corporatie in De Jutter, een plaat-

selijk weekblad. 

Petra ziet zich ook in de toekomst in haar huidige 

woning wonen. Ze woonden er ooit met z’n vijven, 

Petra, haar man en hun drie dochters, nu is er 

nog maar één dochter thuis. Er komt dus meer 

ruimte. De dochters die inmiddels uit huis zijn, 

wonen ook nog in IJmuiden en huren van … 

Velison Wonen!

“

“
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Velison Wonen wil een wezenlijke bijdrage  

leveren aan een passende woningvoorraad 

in Velsen. Daarom investeert de corporatie 

in het bouwen van nieuwe woningen en het 

verduurzamen van bestaande. Ook leefbaar-

heid en woongenot zijn belangrijke thema’s 

voor Velison Wonen. Zij richt zich, binnen 

de kaders van de Woningwet, op de kern-

waarden schoon, heel, veilig en sociaal in de 

wijken van Velsen.

4.1 Nieuwbouw 

Statushouders

Velison Wonen heeft in 2017 bijzondere inspanningen 

geleverd als het gaat om de huisvesting van status-

houders. Na het doorvoeren van een aantal aanpas-

singen kwam de locatie Torricellistraat beschikbaar 

voor 18 alleenstaande asielhouders. Daarnaast zijn 

in IJmuiden, Santpoort-Noord en Velserbroek nog 

eens drie panden aangekocht; deze worden geschikt 

gemaakt voor bewoning door bijna vijftig asielzoekers, 

zowel alleenstaanden als gezinnen. Als op termijn 

deze gebouwen niet meer voor asielzoekers nodig 

zijn, komen deze locaties weer beschikbaar voor 

nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Kanaalstraat

Aan de Kanaalstraat in IJmuiden leverde Velison 

Wonen twee sociale huurwoningen op in twee voor-

malige schoollokalen. 

Molenweid

Op het terrein van een voormalige basisschool in 

Velserbroek werd woonvoorziening De Molenweid 

opgeleverd. Het bevat 30 tweekamerappartementen 

en wordt verhuurd aan Zorgbalans. Zorgbalans heeft 

de woningen toegewezen op basis van een indicatie. 

Bewoners kunnen gebruik maken van het buurtcen-

trum, de thuiszorg en het gezondheidscentrum in het 

naastgelegen zorgcomplex De Hofstede.

KPN-locatie

In 2017 is de procedure voor wijziging van het 

bestemmingsplan doorlopen, met als resultaat 

unanieme goedkeuring door de gemeenteraad van 

Velsen. Er is een partij die beroep heeft aangetekend 

tegen de plannen en betrokkenen zijn gehoord door 

de Raad van State. Uiteindelijk heeft de Raad van State 

(in 2018) het beroep op alle gronden afgewezen. 

Nu er geen formele bezwaren meer bestaan tegen de 

plannen, kan met de bouw gestart worden. De ver-

wachting is dat dit in juni 2018 zal gebeuren. Opleve-

ring van het geheel vindt dan plaats in 2019/2020. 

Het project, met onder meer 48 sociale huurap-

partementen in opdracht van Velison Wonen en een 

supermarkt in opdracht van een supermarktketen, 

4. Verschil in onze  
kernen
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voegt echt iets toe aan het centrum van IJmuiden, op 

een plek waar zich nu al meer dan tien jaar een kale 

zandvlakte bevindt. 

Stadspark

In het Stadspark is de bouw voorzien van 54 kleine, 

sociale huurappartementen voor starters, jongeren en 

(gescheiden) alleenstaanden. Het aantal woningen is 

bepaald aan de hand van de gemeentelijke parkeer-

norm van één parkeerplaats per woning, waardoor er 

minder ruimte overbleef om woningen te realiseren. 

Eind 2017 is de omgevingsvergunning aangevraagd en 

is een overeenkomst aangegaan met Dura Vermeer 

over de turn key-levering. De start bouw van de duur-

zame appartementen is gepland in de zomer van 2018 

en de oplevering staat begin 2019 op de agenda.

Oud-IJmuiden

In de transformatie van Oud-IJmuiden heeft Velison 

Wonen een belangrijk aandeel. De beoogde bouw van 

Dok 12c, met 22 huurappartementen, is door de ont-

wikkelaar tot nader order stilgelegd. Op dit moment 

zijn de kosten en opbrengsten niet met elkaar in 

overeenstemming. Dat komt met name door normen 

met betrekking tot de geluidsbelasting, die een forse 

investering vragen. Als de nieuwe Omgevingswet in 

werking treedt, waarmee de gemeente meer verant-

woordelijkheden krijgt en de normen van dien aard 

zijn dat er wél aan kan worden voldaan, wordt de 

plannen nieuw leven ingeblazen.

Het gebied Oud-IJmuiden is in zijn totaliteit nu voor 

meer dan de helft klaar. En meer aan de rand van de 

geluidsbelastingzones zijn er nog wel locaties die 

ontwikkeld kunnen worden. Wellicht liggen daar op 

termijn kansen voor sociale woningbouw.

Skaeve Huse

De start bouw van het project Skaeve Huse, dat voor-

ziet in huisvesting voor ‘laatste kans’ huurders, staat 

gepland voor 2019. In juli 2017 is door de gemeen-

teraad van Velsen besloten om woningbouw op het 

voor de Skaeve Huse bestemde locatie toe te staan.  

Er is een startdocument vastgesteld en er heeft 

een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden. 

Bewoners hebben op grote schaal bezwaar gemaakt. 

Vervolgens is gewerkt aan het ondervangen van die 

bezwaren. Een nieuwe informatiebijeenkomst staat 

gepland voor de eerste helft van 2018. Daarna moet 

de procedure voor een bestemmingsplanwijziging in 

gang worden gezet. 

Velison Wonen is erg lokaal verankerd. “Wij zijn een 

sterke samenwerkingspartner,” aldus projectmana-

ger nieuwbouw Albert Groothuizen, “betrouwbaar, 

open en transparant.” Velison Wonen is een stabiele 

factor in het werkgebied en heeft voldoende vermo-

gen om te kunnen investeren. “We zijn een kleine, 

slagvaardige organisatie. Projecten worden door 

externe partijen uitgevoerd. Daarin zijn wij sturend 

aan de voorkant en volgend tijdens het proces.”

4.2 Duurzaamheid

Het voor 2017 geplande duurzaamheidsproject aan 

de Geelvinckstraat kon nog niet van start gaan. Dat 

had niet te maken met beperkingen aan de kant van 

Velison Wonen, maar met het feit dat er lastig aan 

bouwmaterialen gekomen kan worden door proble-

men rond de leverantie van grondstoffen. Daardoor 

is bijvoorbeeld voor kozijnen de levertijd opgelopen 

van twaalf naar dertig weken. Met het noodgedwon-

gen vooruitschuiven van dit project zijn door Velison 

Wonen in 2017 geen energieverbeteringen uitgevoerd. 

Peter van Ling, directeur-bestuurder, over duur-

zaamheidsprojecten: “Het is prima mogelijk om 

woningen te verduurzamen door het isoleren van 

de schil en het plaatsen van zonnepanelen,” vertelt 

hij. “Het wooncomfort neemt er door toe.”

Aan het eind van 2017 had ruim 60% van de woningen 

van Velison Wonen een A-, B- of C-label. Overigens 

is van energielabels geen sprake meer, maar wordt de 

energieprestatie van een woning gedefinieerd door 

een Energie-Index (EI). Vertaald naar EI’s heeft meer 

dan 60% van de woningen een 1,6 of kleiner. Daarmee 

loopt Velison Wonen op dit punt in de pas met haar 

eigen ambities, ondanks het feit dat in het verslagjaar 

met de verduurzaming van de woningen in de Geel-

vinckstraat e.o. niet kon worden begonnen.

Omdat hierdoor de doelstellingen van het hele duur-

zaamheidsprogramma in gevaar dreigde te komen, 

is in 2017 begonnen met een inhaalslag, waarmee in 

2018 gestart zal worden. De woningen aan de Meer-

weidenlaan worden versneld verduurzaamd, het  

project Bloemenbuurt wordt naar voren gehaald en 

alle overige woningen van het duurzaamheidspro-

gramma worden per bouwstroom uitbesteed aan één 

aannemer, met wie in dit kader een langjarige over-

eenkomst wordt gesloten. 

Door deze maatregelen zal Velison Wonen haar 

doelstelling om in 2020 haar woningen op gemiddeld 

(het voormalige) label B-niveau te hebben gebracht, 

daadwerkelijk gaan halen.

Huub Ostendorf is daar trots op. “We hebben gemid-

deld al een (voorheen) label C en een ambitieus pro-

gramma om voor einde 2020 voorheen label B  

bereikt te hebben. In 2018 versnellen we ons ener-

getisch programma en onderzoeken we wanneer we 

CO
2
-neutraal kunnen zijn.”

4.3 Leefbaarheid

Velison Wonen maakt het verschil in de kernen waarin 

zij werkzaam is door te denken in mogelijkheden, 

ondanks beperkingen die landelijke regelgeving met 

zich meebrengt. Met haar flexibele instelling is de  

corporatie in staat maatwerk te leveren. Velison 

Wonen heeft altijd oog voor de menselijke maat. 

Leefbaarheid is belangrijk: je huis kan nog zo mooi 

zijn, maar als je woonomgeving vervuild is, of je je niet 

veilig voelt in de buurt, dan is een huis geen thuis. In 

2017 lag de focus in dit verband op samenwerking en 

veiligheid.

Velison Wonen werkt in de wijk samen met onder meer 

collega-corporaties, gemeente, politie, het sociale 

wijkteam, zorg- en welzijnsinstellingen en bewoners- 

commissies of wijkplatforms. Hierbij werd de wijk- 

mobiel ingezet om te kijken wat er leeft onder de 

bewoners. In 2017 bezocht de wijkmobiel Velsen-

Noord, Velserbroek en IJmuiden-Noord. In sommige 

gevallen wordt met bewoners en politie een wandeling 

door de wijk gemaakt om te inventariseren wat de 

kwetsbaarheden zijn als het gaat om inbraken. Dit is 

de zogenaamde voetstappenactie. En in Velsen-Noord 

is een sociale kaart gemaakt om bewoners eenvoudig 

inzicht te geven in de voorzieningen en activiteiten in 

de wijk.

Als er sprake is van extreme en/of structurele last van 

buren of omwonenden dan is er sprake van overlast. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige vervuiling, 

overlast door hangjongeren, drugs- of drankgebruik of 

ernstige geluidsoverlast. 

Bij overlast stelt Velison Wonen eerst aard en omvang 

vast om vervolgens met de klant te bespreken welke 

stappen hij of zij zelf kan zetten ter verbetering van de 

situatie. Daarnaast wordt onderzoek verricht; dit kan in 

de vorm van overleg met de politie, het bevragen van 

omwonenden en vooral door in gesprek te gaan met 

overlastmelder én overlastpleger. Soms is het nodig 

hulpinstanties in te schakelen of moet de zaak aan de 

politie worden overgelaten.

Meestal volgt dan een periode van het opbouwen 

van een dossier. Als er genoeg informatie is kunnen 

in voorkomende gevallen juridische stappen worden 

gezet. In het uiterste geval kan de rechter worden 

gevraagd over te gaan tot een gedragsaanwijzing of 

mogelijk tot het beëindigen van het huurcontract van 

de overlastpleger. 

Er waren totaal 155 meldingen van overlast. Bij som-

mige meldingen ging het om dezelfde huurder die 

overlast veroorzaakte. De meeste meldingen betroffen 

geluidsoverlast of een vervuilde woonomgeving. Eind 

2017 nam het aantal meldingen af. Mogelijk dat het 

verhelpen van enkele ernstige overlastzaken daaraan 

bijgedragen heeft. Daarnaast zijn er in het voorjaar en 

de zomer altijd meer overlastmeldingen als gevolg van 

het meer buiten de deur verblijven van de huurders. 

Velison Wonen biedt samen met de andere lokale  

corporaties en gemeente het product buurtbemid-

deling aan. Met name als onderlinge conflicten de 

oorzaak zijn van overlast is een juridisch traject lastig. 

Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn om de 

situatie te verbeteren. Het is een laagdrempelige voor-

ziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten 

met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige 

en neutrale bemiddelaars.

4.4 Betrekken van bewoners bij 
beleid en beheer

Drie keer per jaar vindt regulier overleg met de  

Huurdersraad plaats, waarbij één keer directie én 

managementteam aanwezig zijn. Onderwerpen die 

aan de orde komen zijn de prestatie- en jaarafspraken 

met de gemeente, de huurverhoging, projecten en de 

kwaliteit van de dienstverlening. Ook participatie  

is een gespreksonderwerp. Dit jaar is er door de 

gezamenlijke Huurdersraden in samenwerking met de 

gemeente en corporaties een thema-avond georga-

niseerd. Dat was een inspirerende bijeenkomst over 

duurzaamheid en huurbeleid.

Het betrekken van huurders bij het beheer en beleid is 

voor Velison Wonen en ook voor de Huurdersraad erg 

lastig. Er zijn 13 bewonerscommissies, maar daarvan 

hebben er vier maar één lid en vier twee. Dat is niet 

voldoende om een formele bewonerscommissie te 

kunnen zijn.

In 2017 is bij een groot onderhoudsproject gewerkt 

met een tijdelijke projectcommissie en daar was wel 

animo voor. Dat is ook niet verwonderlijk: er staat in 
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zo’n geval iets te gebeuren wat direct gevolgen heeft 

voor de huurders. Zo’n gerichte vertegenwoordiging 

van huurders in het kader van een afgebakend project 

of onderwerp, is waarschijnlijk een vorm van parti-

cipatie waar in de toekomst vaker voor zal worden 

gekozen.

4.5 Klanttevredenheid: 

Huurcommissie

In 2017 is één kwestie voorgelegd aan de Huurcom-

missie. De huurder is niet in het gelijk gesteld.

Regionale geschillencommissie 

Er zijn in 2017 drie geschillen voorgelegd aan de 

Regionale Geschillencommissie (2016: geen). Eén 

geschil is niet ontvankelijk verklaard en er is één 

geschil teruggetrokken. In het derde geschil is de 

huurder in het gelijk gesteld en heeft Velison Wonen 

het advies van de geschillencommissie overgenomen.

KWH

Velison Wonen laat de kwaliteit van de dienstverlening 

gedurende het gehele jaar onderzoeken en beoordelen 

door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huur-

woningen (KWH). KWH toetst op zeven onderdelen:

 • Contact;

 • Woning zoeken;

 • Nieuwe woning;

 • Huur opzeggen;

 • Reparaties;

 • Onderhoud;

 • Uiten ontevredenheid.

Gemiddeld scoorde Velison Wonen een 7,8; daarmee 

is ook in 2017 het KWH-huurlabel behaald. 

Tenslotte

Aan het thema Verschil in onze kernen is in het 

Ondernemingsplan 2014-2017 dan wel het Jaarplan 

2017 een aantal acties gekoppeld. De stand van zaken 

per 31 december 2017: 

 • uitbreiding voorraad appartementen bij de KPN 

locatie, 48 sociale huur, geschikt voor diverse 

doelgroepen (waaronder 65+): loopt;

 • uitbreiding voorraad met 22 appartementen bij 

Dok 12C: geannuleerd;

 • bouw 54 kleine betaalbare sociale huurwoningen 

voor starters/studenten in Stadspark: loopt;

 • aan de Platbodem, de Dobbiuslaan en de Venus-

straat koopt Velison Wonen panden ten behoeve 

van het huisvesten van circa 50 statushouders 

huishoudens: √;

 • verduurzaming 113 woningen aan de Geelvinck-

straat e.o.: verplaatst naar 2018;

 • ontwikkeling beschermende woonvoorziening 

De Molenweid: 30 tweekamerappartementen en 

gemeenschappelijke ruimte: √;

 • start optopping van woon-zorgcomplex De  

Hofstede, uitbreiding met tien sociale huur 

appartementen: √ (oplevering 2018);

 • realisatie project Skaeve Huse; huisvesting voor 

‘laatste kans’ huurders: verschoven naar 2019;

 • wij stemmen ons bod voor de jaarafspraken 

2018 af met de Huurdersraad en komen met de 

gemeente en de Huurdersraad tot jaarafspraken 

2018: √;

 • we participeren in o.a. Buurtbemiddeling, Wonen 

Plus, Wijkmobiel en de Dag van de duurzaam-

heid: √;

 • we werken aan het vergroten van het veilig- 

heidsgevoel bij onze bewoners d.m.v. de  

projecten Voetstappen in de wijk, Horen, Zien  

en Melden en Babbeltrucs: √;

 • we besteden extra aandacht aan brandveilig- 

heid: √;

 • we hanteren een goede dienstverlening vanuit 

een efficiënte bedrijfsvoering, met een KWH-

label met minimaal hetzelfde prestatieniveau als 

in 2016: √.

In het tabellenboekje achterin dit bestuursverslag is 

een aantal tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk 

horen:

4.1 Overlastmeldingen

4.2 KWH-Huurlabel

 

De Huurdersraad
Raymond Crezee, nu voorzitter van de Huur-

dersraad, werd lid van de Raad toen ten tijde 

van de zogenaamde derivaten-kwestie aan het 

licht kwam dat een aantal woningcorporaties 

(voor de goede orde: níet Velison Wonen!) 

met maatschappelijk geld onverantwoorde risico’s 

nam. Dat raakte Raymond diep en hij besloot om zijn 

bijdrage aan de volkshuisvesting in Velsen te gaan 

leveren, door actief te worden bij Velison Wonen.

In zijn ogen is Velison Wonen een sociale corporatie, 

die als het gaat om duurzaamheid en betaalbaarheid 

de juiste dingen doet. “Peter van Ling heeft een groot 

sociaal hart en dat is belangrijk voor zowel de corpo-

ratie als de klanten.”

In het overleg met Velison Wonen voert de Huurders-

raad soms stevige discussies over volkshuisvestelijke 

kwesties, maar ook over de rol van de Huurdersraad. 

Inmiddels heeft de Huurdersraad een legitimiteit 

ontwikkeld die er voorheen niet was. De complexiteit 

waarmee de Huurdersraad te maken heeft, is de laat-

ste jaren sterk toegenomen, mede omdat als gevolg 

van de nieuwe Woningwet huurders een serieus aan-

deel hebben in de totstandkoming van de prestatie- 

afspraken die met de gemeente worden gemaakt.

Raymond Crezee belegt één keer per jaar een ver-

gadering voor de klanten van Velison Wonen. Tijdens 

deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over 

de inspanningen van de raad. De opkomst is nooit zo 

groot als Raymond zou willen. En er is ogenschijnlijk  

ook weinig belangstelling voor toetreden tot de 

Huurdersraad. Dat is jammer, omdat de Huurdersraad 

een wezenlijke gesprekspartner is geworden in het 

Velsense. Maar helemaal onbegrijpelijk is het ook weer 

niet: het raadswerk vergt veel tijd en energie en er 

staat maar een zeer geringe vergoeding tegenover.

Velison Wonen werkt in de ogen van Raymond Crezee 

hard aan het verwezenlijken van haar missie. Daarin 

is onder meer opgenomen dat de corporatie ‘samen 

met huurders’ zal werken aan ‘kernen in Velsen waarin 

het prettig wonen en leven is’. De Huurdersraad zet 

zich in om ervoor te zorgen dat de huurders van  

Velison Wonen klanten gaan heten. “Als je huurders 

klanten gaat noemen, ga je er anders mee om.  

Wij willen naar klantcontact 2.0 of beter nog … 3.0. Wij 

hopen dat de Klantvisie die in 2018 zal worden opge-

steld, een goede stap in die richting is.”

Velison Wonen heeft zich de afgelopen jaren sterk 

gemaakt voor nieuwbouw, met name in Oud- 

IJmuiden. Nieuwbouw is nodig, zeker voor jongeren. 

Er worden in dat kader plannen ontwikkeld voor  

jongerenwoningen in de buurt van de Radarstraat.

Er zijn weinig nieuwbouwmogelijkheden in Velsen en 

de gemeente zet zichzelf vast met de strenge parkeer-

norm. Bij dure appartementen is dat voor de hand lig-

gender dan bij sociale huurwoningen, vindt Raymond. 

Nieuwbouw is nodig, maar de bestaande woningen 

moeten niet worden vergeten. Streven naar gemid-

deld een B-label is te mager. Alle woningen minimaal 

een B-label zou beter zijn.

Betaalbaarheid is nu minder een politiek issue dan 

voorheen, omdat de huurverhogingen begrensd 

worden door de huursombenadering. “Dit is een stap 

in de goede richting, maar de Huurdersraad heeft nog 

wel een aantal wensen als het gaat over de huren. 

Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met huren als het totale 

gezinsinkomen naar beneden gaat? En zo is er nog 

een aantal andere onderwerpen waar we onze tanden 

in willen zetten.”

Scheefwonen zal altijd blijven en dat heeft ook goede 

kanten, omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid van 

een buurt; het brengt een differentiatie met zich mee 

die goed is voor de sociale context.

Velison Wonen levert inspanningen op het terrein van 

wonen-welzijn-zorg met een aantal HOED-locaties 

en natuurlijk met de Molenweid en de Hofstede.  

Langer zelfstandig thuiswonen is een thema dat 

steeds belangrijker wordt, maar lastig te realiseren is  

in het bezit van Velison Wonen waarin zich veel een-

gezinswoningen bevinden. De WMO-aanpassingen 

die mogelijk zijn, zijn niet voldoende om deze wonin-

gen toegankelijk te maken.

Velison Wonen onderscheidt zich van andere woning-

corporaties door haar duurzaamheidsmaatregelen, die 

niet worden doorberekend aan de huurders. 

“In het kader van duurzaamheid zijn een paar fikse 

stappen gezet. In 2018 gaan we kijken wat de 

mogelijkheden zijn van meer innovatieve duur-

zaamheidsmaatregelen. En de klantvisie wordt 

uitgerold. We zijn daar al langere tijd mee 

bezig, maar nu gaat het echt gebeuren!”

“

“
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5.1 Inleiding: observaties van de 
voorzitter

Karin Rosielle is sinds september 2017 voorzitter van 

de Raad van Commissarissen van Velison Wonen. De 

ervaringen die zij heeft opgedaan in vorige functies, 

in de volkshuisvesting en de zorg, komen haar hierbij 

goed van pas. “Toen ik aantrad zag ik een corporatie 

die zich voor de doelgroep wil inspannen en daarin 

ook op de juiste weg zit: de stakeholders zijn tevreden, 

Velison Wonen heeft in de gemeente een goede naam 

en bevindt zich in een gezonde financiële positie. De 

komende tijd moeten we ons met elkaar inspannen 

om de vele goede bedoelingen en intenties die er zijn, 

concreter en beter meetbaar te maken. De doelstel-

lingen die op die manier ontstaan, kun je evalueren en 

bijstellen.”

Het Ondernemingsplan van Velison Wonen is aan 

herziening toe. Dat is een mooie gelegenheid om vast 

te stellen wat voor soort corporatie Velison Wonen wil 

zijn, binnen de mogelijkheden en de beperkingen van 

de nieuwe Woningwet. “De wet geeft richting en daar-

binnen moet je je keuzes maken: wat willen wij voor 

deze omgeving betekenen. De bestuurder is hierbij 

leidend en de Raad van Commissarissen is hierbij toet-

send, maar we moeten het vanzelfsprekend wel eens 

zijn met wat we goedkeuren.”

Er zou idealiter een omslag moeten komen in het 

denken: van woning naar wonen. “En daarbij moeten 

we een antwoord vinden op de vraag hoe we onze 

(toekomstige) klanten willen bereiken en betrekken en 

welke producten we gaan leveren.”

In het nieuwe ondernemingsplan moet een adequaat  

toekomstperspectief worden geschetst. Bij het 

opstellen ervan ligt er voor de organisatie een aantal 

majeure vraagstukken op tafel: betaalbaarheid, diver-

siteit en klantvisie. “Voldoende betaalbare woningen 

blijven aanbieden, dat is ons hoofddoel. Bij diversiteit 

gaat het erom dat je je doelgroepen in kaart krijgt. 

Vanuit de erkenning dat elke doelgroep zijn eigen 

problematiek heeft, moet je voor alle doelgroepen 

bepalen hoe je ze het beste kunt bedienen. En we 

hebben een integrale kijk nodig op woning, klant en 

dienstverlening.”

Een nieuwe aanpak biedt de organisatie kansen maar 

vraagt ook om het verbreden van de eigen horizon. 

“Dat Velison Wonen voldoet aan alle eisen die wet- en 

regelgeving met zich meebrengen is een compliment 

waard. Maar het kost wel heel veel energie.”

Het is nog niet eenvoudig om het aantal betaalbare 

woningen te vergroten. In de ogen van Karin Rosielle 

is dat niet alleen een kwestie van nieuwbouw toe-

voegen, er zijn ook andere mogelijkheden. “Je moet 

niet alleen bouwen, je moet met andere partijen om 

tafel om een gemeenschappelijke probleem in kaart 

te brengen en gezamenlijke oplossingen te creëren. 

Er zijn zoveel tekorten waarvoor we een oplossing 

zouden moeten zoeken. Het zou mooi zijn als de 

Velsense corporaties en andere maatschappelijke 

organisaties en gemeente hierin samenwerken.”

Velison Wonen staat achter de (woon)visie van de 

gemeente Velsen en wil een rol spelen bij de proble-

men die er in de gemeente liggen, zowel op de korte 

als op de langere termijn. “Velison Wonen wil graag 

meewerken aan oplossingen voor de op slot zittende 

woningmarkt. Maar … waaróm zit de woningmarkt op 

slot? Dat is de vraag die je je moet stellen bij  

(des)investeringen in je voorraad.” Er liggen volgens 

Karin kansen voor Velison Wonen. “Als er sociale 

kavels beschikbaar zijn, kunnen wij daar natuurlijk 

goedkope en betaalbare woningen bouwen en dat 

willen we ook, maar daar is wel een passende kavel-

prijs voor nodig.”

Velison Wonen heeft uiteraard de taak om bij te 

dragen aan het opheffen van discrepanties op de 

woningmarkt. En je kunt je bij het bouwen van goed-

kope woningen best blijven richten op toevoegen van 

woningen voor starters. Maar misschien is het soms 

wel beter om je voorraad uit te breiden voor andere 

groepen bewoners, zodat die door kunnen stromen 

en woningen vrijmaken voor starters. 

Er staat bij Velison Wonen voor 2018 van alles op 

stapel. De strategische positionering wordt bepaald en 

vastgelegd in het nieuwe ondernemingsplan. Er zullen 

diverse duurzaamheids- en nieuwbouwprojecten ter 

hand worden genomen. “De Raad vindt permanente 

educatie vanzelfsprekend, ook voor zichzelf.”

5. Verslag van de Raad 
van Commissarissen
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5.2 Intern toezicht en bestuur

Velison Wonen hanteert de door Aedes en VTW vast-

gestelde Governancecode Woningcorporaties 2015. 

De vijf principes van de Code worden toegepast.

Bij de maatschappelijke taak van Velison Wonen past 

een integere bedrijfscultuur. De kern hiervan ligt in 

haar integriteitscode en klokkenluidersregeling. Elke 

vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. 

Het bestuur en de leden van de Raad van

Commissarissen zijn zich bewust van hun voorbeeld-

functie op het gedrag van anderen, zowel binnen als 

buiten de organisatie. De integriteitscode wordt jaar-

lijks door de Raad van Commissarissen besproken, net 

als door managementteam en medewerkers. 

Velison Wonen is een stichting die wordt bestuurd 

door één bestuurder. De Raad van Commissarissen 

houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene 

gang van zaken. De Raad beslist over benoeming, 

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de 

bestuurder. De huidige bestuurder heeft een aan-

stelling voor onbepaalde tijd. Zijn aanstelling heeft 

plaatsgevonden voor 1 juni 2015 (1 oktober 2009). Dit 

is passend conform de wettelijke overgangsregeling. 

De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Een  

(her)benoeming van een lid van de Raad is gebaseerd 

op het desbetreffende functieprofiel van de commis-

saris. De bestuurder is verantwoordelijk voor de strate-

gie en realisatie van de doelstellingen van Velison 

Wonen zoals opgenomen in het Ondernemingsplan 

Velison Wonen 2014-2017. 

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad. Hij 

verschaft de Raad tijdig de informatie die nodig is voor 

de uitoefening van zijn taak. Ook bespreekt hij het 

interne risicobeheersing- en controlesysteem. Velison 

Wonen heeft een onafhankelijke interne controller.

De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen 

bestuur en Raad van Commissarissen is vastgelegd 

in een bestuursreglement. De regels met betrekking 

tot de werkwijze van de Raad van Commissarissen 

zijn vastgelegd in een reglement Raad van Commis-

sarissen. Hierin is ook opgenomen dat de Raad met 

separate commissies werkt. 

De commissies adviseren de raad over onderwerpen 

die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de 

besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verant-

woordelijkheid voor de besluitvorming van en door de 

Raad onverlet.

Legitimatie

De Raad van Commissarissen handelt op basis van de 

bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven.  

Het toezichts- en toetsingskader dat de Raad van 

Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken 

volgt, wordt gevormd door de Woningwet, de 

Governancecode, de statuten, het reglement Raad 

van Commissarissen en het Bestuursreglement, het 

Treasury- en Financieringsstatuut, de Integriteitscode 

en de Klokkenluidersregeling en haar eigen toetsings-

kaders. Ook het ondernemingsplan, het Meerjaren-

investeringsplan, het Strategisch Voorraadbeleid, het 

huurbeleid, de jaarplannen, de prestatieafspraken met 

gemeente Velsen, de (meerjaren)begroting, het Inves-

teringsstatuut en het Treasury-jaarplan maken deel uit 

van het toezichts- en toetsingskader.

Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de 

vier jaar onder de loep genomen door middel van een 

maatschappelijke visitatie.

5.3 Profiel en samenstelling Raad 
van Commissarissen

Voor het profiel van de Raad van Commissarissen 

wordt verwezen naar www.velisonwonen.nl. Tijdens 

het verslagjaar is het profiel zorg toegevoegd.

Vanwege het vertrek van drs. J. Stellingsma als voor-

zitter per 31 augustus 2017 en dr. M.M.A.E. Heemskerk  

per 31 augustus 2017 heeft een externe werving 

plaatsgevonden. De procedure is begeleid door 

bureau Wesselo & Partners. Uit de procedure zijn twee 

kandidaten naar voren gekomen. Beide kandidaten 

hebben met positieve resultaten de fit- en proper 

test ondergaan. De Raad van Commissarissen heeft 

de procedure doorlopen in nauw overleg en goede 

harmonie met de bestuurder, de Huurdersraad en de 

ondernemingsraad. 

Het rooster van aftreden is als volgt:

Naam Aantreden
Herbenoeming 2e 
termijn 

Aftredend

H. Stellingsma 01-09-2009 2013 31 Augustus 2017

M.M.A.E. Heemskerk 01-09-2009 2013 31 Augustus 2017

M.A.E. Hagen-Tervoort* 28-02-2014 Februari 2018

M.L. van der Steen-
Jacquet*

24-02-2016 Februari 2020

E.J. de Vries 07-06-2016 Juni 2020

K. Rosielle 01-09-2017 September 2021

G.J.J. Thaens 01-09-2017 September 2021 

* Commissaris met huurderszetel 

Deskundigheid en  

nevenfuncties

Mw. K. Rosielle MBA, geboren  

20 februari 1952. Voorzitter van 

de Raad van Commissarissen en 

lid van de remuneratiecommis-

sie. Herbenoembaar in 2021. 

Beroep: zelfstandig ondernemer 

Nevenfuncties: Geen.

Ir. M.A.E. Hagen-Tervoort MSM, 

geboren 1 februari 1961. Lid van 

de Raad van Commissarissen en 

voorzitter van de remuneratie-

commissie. Benoemd op voor-

dracht van de Huurdersraad van 

Velison Wonen. Herbenoembaar 

in 2018. Beroep: voorzitter Raad 

van Bestuur van zorgorganisatie 

Quarijn. Relevante nevenfuncties: 

Mirjam is naast bestuurder van QuaRijn en haar rol bij 

Velison, ook voorzitter van het bestuur van IVVU (ver-

eniging van instellingen voor verpleging en verzorging 

in Utrecht) te Nieuwegein.

Mevrouw M.L. van der Steen-

Jacquet, geboren 17 april 1975. 

Lid van de Raad van Commis-

sarissen en voorzitter van de 

auditcommissie. Benoemd op 

voordracht van de Huurdersraad 

van Velison Wonen. Herbenoem-

baar in 2020. Beroep: zelfstan-

dig toezichthouder. Relevante 

nevenfuncties: lid van de Raad 

van Toezicht van ASKO Scholen; financiële gids voor 

de stichting Kandoor. 

Dr. E.J. de Vries, geboren  

20 mei 1969. Lid van de Raad  

van Commissarissen en lid van 

de remuneratie-commissie.  

Herbenoembaar in 2020. 

Beroep: directeur Amsterdamse 

federatie van woningcorporaties. 

Relevante nevenfuncties: lid van 

het bestuur van de PvdA; lid van 

het Algemeen Bestuur van het 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; lid curatorium 

Wiardi Beckman Stichting; lid van de ledenraad  

VU Vereniging; lid van de Raad van Toezicht Stichting 

Heen en Weer; Vennoot Chitasand vof. 

Drs. Ing. G.J.J. Thaens, geboren 

11 april 1965. Lid van de Raad van 

Commissarissen en lid van de 

auditcommissie. Herbenoembaar 

in 2021. Beroep: ondernemer en 

interim-manager vastgoed.  

Relevante nevenfuncties: 

bestuurder van zorgresidentie 

Huize Zocher, bestuurslid van 

Stichting Zorgvastgoed.nl.

De Raad van Commissarissen meent met zijn samen-

stelling een evenwichtig profiel te hebben en een 

goede mix van kennis, kwaliteiten en eigenschappen. 

Enerzijds is er sprake van relatief veel bestuurlijke en 

ambtelijke ervaring, anderzijds van deskundigheid op

het gebied van volkshuisvesting, bedrijfseconomie, 

fiscaliteit en organisatorische expertise. De samenstel-

ling van de Raad van Commissarissen voldoet aan de 

statutaire bepalingen en aan bovengemeld profiel.
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Permanente Educatie (PE) is als verplichting voor 

bestuur en raad opgenomen in de Governance Code 

Woningcorporaties. In 2017 hebben het bestuur en de 

leden van de Raad van Commissarissen het volgende 

aantal PE-punten behaald met het bijwonen van 

onder meer trainingen, symposia en cursussen: 

Naam Over 2015 Over 2016 Over 2017
Minimaal te 
behalen punten 
2015-2018

K. Rosielle -- -- 2 6

M.A.E. Hagen geen 10 6 20

M.L. v.d. Steen-
Jacquet

-- 7 6 14

E.J. de Vries -- 6 3 12

G.J.J. Thaens -- -- 2 6

5.4 Functioneren

Integriteit en onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onaf-

hankelijk, conform de criteria van de Governance- 

code. Er zijn geen financiële voordelen, persoonlijke 

leningen of financiële garanties verstrekt.

Aanspreekbaarheid

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan 

zijn aanspreekbaarheid. Eenieder was en is uitgenodigd  

zich tot de R aad te wenden als daartoe aanleiding is.

Zelfevaluatie

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen het 

eigen functioneren en dat van de individuele leden. 

Rond de jaarwisseling heeft de zelfevaluatie van de 

Raad van Commissarissen plaatsgevonden onder 

begeleiding van een extern adviseur. Na individuele 

interviews - met alle commissarissen en de directeur-

bestuurder - heeft de voltallige Raad onder voorzitter-

schap van de adviseur diepgaand over de bevindingen 

uit de interviews gesproken. 

De bevindingen van de zelfevaluatie zijn in een docu-

ment vastgelegd.

Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor de Raad van 

Commissarissen. Hoewel zich tot op heden geen 

situaties hebben voorgedaan waarbij de integriteit in 

het geding was, verdient het onderwerp als thema 

een plaats op de jaaragenda van het overleg tussen de 

Raad van Commissarissen en de bestuurder en in het 

eigen overleg van de Raad van Commissarissen.

Noch uit externe noch uit interne contacten is in 2017 

op enigerlei wijze iets gebleken van schending van de 

integriteitscode zoals die door de Raad van Commis-

sarissen als leidraad wordt gehanteerd. De criteria van 

de Governancecode Woningcorporaties zijn ook op 

dit punt richtinggevend.

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen 

heeft een nevenfunctie in het werkgebied van Velison 

Wonen; de onafhankelijkheid van elk van de leden is 

niet in het geding en er spelen geen tegenstrijdige 

belangen.

Bij de accountantscontrole wordt de kwetsbaarheid 

van de organisatie voor integriteitsinbreuken meege-

wogen, binnen de scope van de opdracht.

5.5 Vergaderingen

In 2017 hebben er vijf plenaire RvC-vergaderingen 

plaatsgevonden in aanwezigheid van de bestuurder. 

Er is een keer vergaderd met de Huurdersraad. Bij één 

vergadering was de accountant aanwezig; tijdens deze 

vergadering zijn onder meer het jaarverslag, de jaar-

rekening en het accountantsoordeel besproken.

Van alle vergaderingen van de Raad van Commis-

sarissen met de bestuurder is een verslag opgesteld. 

Er heeft een strategiebijeenkomst plaatsgevonden 

met bestuur, managementteam, Huurdersraad en 

medewerkers. En verder hebben leden van de Raad 

van Commissarissen buiten de vergaderingen om over 

specifieke onderwerpen gesproken met de bestuurder. 

Enkele leden van de Raad van Commissarissen heb-

ben de jaarvergadering van het bestuur van de Huur-

dersraad en haar leden bijgewoond. Diverse leden van 

de Raad van Commissarissen hebben bijeenkomsten 

bijgewoond van de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW).

5.6 Besluiten

In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen 

onder meer de volgende besluiten genomen:

 • goedkeuring Treasury Jaarplan 2017;

 • goedkeuring Portefeuillestrategie;

 • goedkeuring Bestuursverslag en vaststelling 

Jaarrekening 2016;

 • goedkeuring definitieve Scheidingsvoorstel DAEB 

en niet-DAEB;

 • goedkeuring Bod aan de gemeente in kader van 

prestatieafspraken gemeente en corporaties 

2017-2021 en Jaarafspraken 2018;

 • benoeming van twee nieuwe RvC-leden;

 • goedkeuring reglement financieel beleid en 

beheer;

 • goedkeuring aankoop van 54 woningen in pro-

ject Stadspark in IJmuiden;

 • goedkeuring Prestatieafspraken gemeente en 

corporaties 2017-2021;

 • goedkeuring Begroting 2018 en Meerjarenbe-

groting 2019-2022;

 • goedkeuring Jaarplan 2018; 

 • goedkeuring aangepast reglement financieel 

beleid en beheer.

De Raad van Commissarissen hanteert het consensus-

model bij het nemen van besluiten. Genomen beslui-

ten zijn duidelijk in de verslagen vastgelegd.

5.7 Commissies

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestond tot en met 

augustus 2017 uit de dames Heemskerk en Hagen en 

de heer De Vries. Vanaf september 2017 bestaat de 

remuneratiecommissie uit mevrouw Hagen, mevrouw 

Rosielle en de heer De Vries. De commissie heeft 

zich met name bezig gehouden met activiteiten in 

het kader van de beoordeling van de bestuurder. In 

het kader van een 360 feedback beoordeling van de 

directeur-bestuurder heeft de remuneratiecommissie 

gesproken met het managementteam, de Huurders-

raad, de ondernemingsraad en de leden van de Raad 

van Commissarissen. 

Relatie met de directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder en de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen hadden in 2017 regelmatig 

tussentijds contact en ook agendaoverleg. In deze 

gesprekken vervulde de voorzitter een klankbord voor 

de directeur-bestuurder. De relatie met de directeur-

bestuurder is open en professioneel. 

Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd  

op de Wet Normering Topinkomens (WNT). De 

bestuurder ontvangt een vast salaris. Er is geen auto 

aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte reis-

kosten worden vergoed aan de hand van het werkelijk 

gemaakte aantal kilometers. De directeur-bestuurder 

ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding en 

heeft een dienstverband van 34 uur per week.

Beloning directeur-bestuurder

Jaar
Totaal 
inkomen

Pensioen-
lasten

Totaal

2017 € 104.495 € 18.196 € 122.691

De directeur-bestuurder behaalde in 2017 45.50 

PE-punten. Het minimaal te behalen aantal punten 

bedroeg 24.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestond tot en met 31 augustus 

2017 uit mevrouw Van der Steen-Jacquet en de heer  

Stellingsma. Vanaf september 2017 heeft de heer Thaens  

de rol van de heer Stellingsma overgenomen. De 

commissie is met de directeur-bestuurder, de manager 

Financiën en de controller drie keer bijeen gekomen. 

De auditcommissie heeft in 2017 de interne financiële 

en managementrapportages en de externe vastlegging  

besproken, ter voorbereiding op de besluitvorming 

door de Raad van Commissarissen. 

Met de externe accountant BDO zijn de uitkomsten 

van de interim controle, de opvolging van aanbeve-

lingen uit de eerdere Managementletter aan de orde 

geweest, alsmede de financiële risico’s die relevant 

zijn voor Velison Wonen. In de auditcommissie is 

tevens stilgestaan bij de interne beheersing van deze 

risico’s, onder meer door de bevindingen van de  

treasurycommissie te bespreken. 

De lopende en nieuwe vastgoedprojecten zijn aan de  

orde geweest in de auditcommissie. Ten aanzien van de  

aankoop van starterswoningen in Stadspark IJmuiden  

heeft de auditcommissie een advies aan de Raad van 

Commissarissen uitgebracht ter voorbereiding op de 

besluitvorming. Daarbij zijn de projectrisico’s alsmede 
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het maatschappelijk en financieel rendement van het 

project in relatie tot het beleid van Velison Wonen in 

beschouwing genomen. 

Risicomanagement was in 2017 een blijvend onder-

werp van gesprek binnen de auditcommissie, waaron-

der het beleid met betrekking tot risicomanagement 

en de verdere inbedding daarvan in de organisatie. In 

de auditcommissie is ook stil gestaan bij de belangrijk-

ste risico’s voor Velison Wonen en de business risico’s 

zoals onderkend door het WSW. De risicobereidheid 

per type risico is ook in de auditcommissie besproken 

en vergeleken met het huidige risicoprofiel van Velison 

Wonen. Daarnaast is aandacht besteed aan de verdere 

inrichting van de controllers functie in het licht van het 

zogenaamde Three lines of defence-model.

Tenslotte heeft de auditcommissie in 2017 ook aan 

de volgende thema’s aandacht besteed: de waarde-

ringsgrondslag (marktwaarde in verhuurde staat) en de 

toetsingskaders voor investeringen.  

5.8 Stakeholders

Overleg met Huurdersraad van Velison Wonen

Het contact met de Huurdersraad van Velison Wonen 

verloopt in de regel via de commissarissen die op 

voordracht van de Huurdersraad zijn benoemd. Daar-

naast vond op 8 juni 2017 een gesprek plaats tussen 

de Huurdersraad en de Raad van Commissarissen.

In dit overleg kwamen de evaluatie van de samenwer-

king tussen Huurdersraad en Velison Wonen en de 

toekomstige dienstverlening van Velison Wonen aan 

de orde. Daarnaast is gesproken over de betaalbaar-

heid van de woningvoorraad. De Raad van Commissa-

rissen heeft veel waardering voor de inzet en betrok-

kenheid van de Huurdersraad.

Overleg met de ondernemingsraad

In 2017 voerde de Raad van Commissarissen een 

aantal keer overleg met de ondernemingsraad. Tijdens 

de overleggen is onder andere kennisgemaakt met de 

nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. In het 

kader van de remuneratie van de directeur-bestuurder 

is overleg geweest over de 360 graden feedback 

beoordeling. 

Gemeenten en overige stakeholders

De Raad van Commissarissen liet zich in 2017 door de 

bestuurder informeren over het gevoerde overleg met 

de gemeente Velsen en overige stakeholders. Daar-

naast hebben leden van de Raad individuele contacten 

met stakeholders bij diverse aangelegenheden.

5.9 Beloningsstructuur en kosten 

Voor de beloning van de voorzitter en leden van de 

Raad van Commissarissen wordt de beloningscode 

van de VTW aangehouden. De totale kosten van de 

Raad van Commissarissen bedroegen in 2017  

€ 76.255, waarvan € 59.895 honoreringskosten. De 

voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt 

een vergoeding van € 13.500 en een lid van de Raad 

van Commissarissen ontvangt € 9.000. Naast de 

vergoedingen die volgens genoemde beloningscode 

werden vastgesteld, zijn geen extra vergoedingen 

ontvangen. Alle leden van de Raad van Commissaris-

sen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningbouwcorporaties (VTW). 

Raad van Commissarissen Velison Wonen

Mevrouw K. Rosielle (voorzitter)

Mevrouw M.A.E. Hagen-Tervoort

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet

De heer E.J. de Vries

De heer G.J.J. Thaens

IJmuiden, 6 juni 2018
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Velison Wonen heeft drie bedrijfsonderdelen: 

Wonen, Vastgoed en Financiën. Elk onder-

deel wordt aangestuurd door een manager. 

Deze managers vormen samen met de 

directeur-bestuurder het managementteam. 

Er is een stafafdeling waar beleid, directie-

secretariaat, control, projecten en HRM en 

communicatie deel van uitmaken.  

Toezichthoudend orgaan is de Raad van 

Commissarissen. 

6.1 Personeel

Formatieomvang

De formatie was in 2017 groter dan in 2016. Dit 

wordt verklaard door een aantal factoren. Er was veel 

tijdelijke (uitbreidingen van) contracten, er moest 

vervanging komen voor een aantal langdurig zieken 

en er werden taken overgeheveld van de ene naar de 

andere afdeling. Er kregen twee mensen een nieuw 

(tijdelijk) contract.

Personeelsbeoordeling en -ontwikkeling

Sinds 2016 wordt een HRM-cyclus toegepast met drie 

gesprekken per jaar: een planningsgesprek, een voort-

gangsgesprek en een beoordelingsgesprek. 

Ziekteverzuim

Het percentage voor ziekteverzuim in 2017 (8,55%) 

wordt vooral bepaald door een aantal langdurig (niet 

werkgerelateerde) zieken. De organisatie spant zich 

op diverse manieren in om het ziekteverzuim terug te 

dringen: re-integratie wordt gestimuleerd en oorzaken 

van de meldingen worden bespreekbaar gemaakt. 

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het effect 

dat het verzuim van de één op de werkdruk van de 

ander heeft.

Medewerkersonderzoek

In 2017 is invulling gegeven aan een van de aan-

dachtspunten uit het medewerkersonderzoek uit 

2016: actief leren. Medewerkers worden gestimu-

leerd zelf te kijken wat bij hen past en wat bij hun 

functie past. Ze kunnen daarbij gebruik maken van 

het loopbaanontwikkelingsbudget. De afdeling HRM 

en Communicatie heeft zich aangesloten bij Project 

Loopbaan, een initiatief van de HR-adviseurs van 

zeven Noord-Hollandse corporaties, dat gericht is op 

het ondersteunen van medewerkers om actief aan de 

slag te gaan met hun loopbaan, met als doel de duur-

zame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. 

Activiteiten zijn onder meer stage-uitwisselingen en 

LinkedIn-trainingen.

 

6. Organisatie 



40 41

Figuur 6.1 Organogram

6.2 Medezeggenschap

De ondernemingsraad

Elke zes weken vergadert de ondernemingsraad met 

de directeur-bestuurder. In 2017 werd onder meer 

gesproken over:

 • Verplichte vrije dagen;

 • Werving en selectie;

 • FTE’s;

 • Project loopbaan;

 • Ziekteverzuim.

De ondernemingsraad bestaat uit:

 • Marian Hulsbergen;

 • Corrie Bakker;

 • Gerda Taag.

Als het gaat om de organisatie staan er op de agenda 

voor 2018 een aantal majeure projecten. Onder 

externe begeleiding zal een strategische personeels-

planning worden opgesteld, die mede zal zijn geba-

seerd op gesprekken met de directeur-bestuurder, het 

managementteam en HRM en een SWOT-analyse. 

De punten uit het medewerkersonderzoek, die in 

2017 niet nader werden uitgewerkt, worden in 2018 

opgepakt. Het gaat om klantgerichtheid en interne 

communicatie.

De voormalige vluchteling uit Eritrea Henok 

Ashmelash gaat naar school om Nederlands te 

leren. Daarnaast heeft hij sinds juni voor twaalf uur 

per week een werkervaringsplek bij Velison Wonen. 

Henok doet, onder begeleiding van vakman Ton van 

Leeuwen ervaring op als onderhoudsvakman.

Van de werkervaring die Henok opdoet bij Velison 

Wonen, zal hij ongetwijfeld profijt hebben tijdens de 

vakopleiding die hij in 2018 hoopt te gaan volgen.

6.3 Communicatie

Als het gaat om communicatie valt vooral het grote 

aantal momenten op, waarop Velison Wonen in 2017 

de pers haalde. Voor 2018 staat een nieuwe website, 

met kennisbank, op de agenda. De bestaande nieuws-

brief zal tegen het licht gehouden worden.

De medewerkersbijeenkomsten worden eenmaal per 

kwartaal met het voltallige personeel gehouden. De 

directeur is de voorzitter. De bijeenkomsten hebben 

een meerledig doel: medewerkers worden gelijktijdig 

en eenduidig geïnformeerd over actuele plannen en 

ontwikkelingen. Daarnaast hebben de bijeenkomsten  

tot doel de saamhorigheid en samenwerking te 

vergroten. Het onderwerp integriteit staat minimaal 

eenmaal per jaar op de agenda. 

Erna de Groot en Debbie van Leeuwen zijn adviseurs  

HRM en Communicatie bij Velison Wonen. Over 

2017 zeggen zij: “Wij zien dat er binnen de organi-

satie steeds meer dialoog ontstaat en meer mede-

werkers willen meedenken en meepraten over 

organisatiebrede onderwerpen. Het is belangrijk dat 

medewerkers zich betrokken voelen bij wat er speelt 

binnen de organisatie, kennis met elkaar delen en 

de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen. We hopen 

voor 2018 dat ook de inbreng van medewerkers 

bij bijvoorbeeld de medewerkersbijeenkomsten 

gaat toenemen en zij zich vrij voelen te reageren. 

Medewerkers die meedenken, meepraten en verant-

woordelijkheid nemen hebben we gewoon keihard 

nodig!“

Tenslotte

Aan het thema Medewerkers aan zet is in het Onder-

nemingsplan 2014-2017 dan wel het Jaarplan 2017 

een aantal acties gekoppeld. De stand van zaken per 

31 december 2017: 

 • het uitwerken en invoeren van de nieuwe HRM-

cyclus: √;

 • we bewaken het ziekteverzuim: √;

 • we gebruiken Arbo-voorzieningen die preventief 

werken: √;

 • in 2017 zetten we een opleidingspool op voor 

medewerkers: √;

 • we starten met het maken van een strategische 

personeelsplanning: √;

 • we voeren de tweede fase van de agressie- 

training uit: √.

In de bijlage achterin dit volkshuisvestelijk verslag zijn 

drie tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:

Tabel 6.1 Personele opbouw M/V

Tabel 6.2 Personele opbouw per afdeling

Tabel 6.3 Ziekteverzuim

 

Directeur-bestuurder

Manager Vastgoed

Beleidsmedewerker

Medew. Klantenservice Projectleider Opzichter PO Senior Medew. Financiën

Techn. Adm. Medew. Onderhoudsmedewerker Medew. Informatie- 
management

Medewerker P&O

Senior Wonen Medew. Bedrijfsbureau Techn. Financieel Medew. Fin. Adm. Medewerker

Data Analist Vastgoed Medewerker FEZ

Medew. Communicatie

Woonconsulent 

Wijkcoördinator

Medew. Coördinator DO Opzichter DO Adm. Medewerker

Medew. Huuradm.

Manager Financiën

RvC

Controller

Directiesecretaresse

Projectmanager

Manager Wonen
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De ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Velison Wonen 

bestaat uit voorzitter Marian Hulsbergen en de 

leden Gerda Taag en Corrie Bakker. 

De OR vergadert eens in de zes weken met Peter van 

Ling, en daar is zo mogelijk iemand van HRM bij aan-

wezig. Als er behoefte is aan meer overleg, dan kan 

dat. Ook als er intern iets belangrijks speelt, zoals de 

introductie van de nieuwe HRM-cyclus, dan wordt er 

vaker vergaderd. 

De sfeer tijdens het overleg is goed, beide partijen 

staan open voor elkaar en er is sprake van wederzijds 

respect. “We zeggen waar het op staat, hoeven elkaar 

niet te ‘pleasen’, we streven naar transparantie en 

dringen daar ook op aan. Soms geven we aan dat we 

ergens graag in meegenomen hadden willen worden 

en meestal neemt de directie dit ter harte”, vertelt 

Marian.

Er is elk jaar ook een gesprek met de Raad van  

Commissarissen. In 2017 was het gesprek vooral ver-

kennend, maar het is belangrijk dat de commissarissen 

weten wat er in de organisatie leeft.

De OR verstuurt zo’n twee keer per jaar een informatie- 

brief naar het medewerkers. De verslagen van de 

vergaderingen van OR met Peter zijn openbaar. In het 

verleden belegde de OR ook wel eigen bijeenkomsten  

met de achterban, met name als een onderwerp 

medewerkers raakte en de OR wilde weten hoe de 

medewerkers daar tegenover stonden. Er is nu vaker 

een medewerkersbijeenkomst en dat is ook een  

goede informatiebron. Het komende jaar wil de OR 

bekijken hoe de communicatie naar de medewerkers 

nog kan worden verbeterd, want: “Eigen PR is ook 

belangrijk!”

Peter van Ling houdt de OR op de hoogte van de 

stand van zaken rond projecten. Als iets niet doorgaat 

legt de directeur-bestuurder uit waarom dat is. “En als 

wij iets lezen in een MT-verslag waarover wij meer  

willen weten, dan horen we dat desgevraagd altijd.” 

In 2017 is met de directeur-bestuurder behalve over 

de projecten onder meer gesproken over de verplichte 

vrije dagen. Er is ingestemd met het Agressieprotocol. 

Een concept werd eerst besproken in het gezamenlijk 

overleg. Vervolgens heeft de OR ingestemd met het 

protocol, waar ook een plan van aanpak aanhangt. 

Het project Loopbaan waarover de medewerkers 

steeds worden geïnformeerd, ziet de OR als positieve 

ontwikkeling. 

De OR en Peter van Ling hebben verder gesproken 

over de functie van Preventiemedewerker. Omdat 

deze functie een bepaalde expertise vraagt vindt de 

OR het logisch dat de organisatie hier pragmatisch 

mee omgaat. De OR wordt zonodig geïnformeerd als 

er zaken op dit gebied spelen. 

Tijdens elk overleg stelt de OR vragen over de toe-

komst. In 2018 komt er een strategische personeels-

planning. In de aanloop hiernaar toe in 2017 had de 

OR graag willen worden meegenomen: “Bij dit soort 

zaken wil de OR goed worden betrokken. Dat is ook 

voor het draagvlak binnen de organisatie beter. En het 

gaat dan niet alleen over interne aangelegenheden, 

maar bijvoorbeeld ook over het nieuwe woonruimte- 

verdeelsysteem. Zoiets kan uiteindelijk ook conse-

quenties hebben voor de medewerkers. 

De leden van de OR hebben het zeer gewaardeerd 

dat ze een adviserende rol hebben gespeeld bij de 

werving en selectie van zowel een nieuwe voorzitter 

als een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. 

“Dat was een aangename ervaring. Onze bevindingen 

deden er toe en dat gaf de OR vertrouwen dat de 

juiste personen aangesteld zouden worden.” 

Nieuw in 2017 was de 360 graden feedback. In een 

gesprek met twee leden van de Raad van Commis-

sarissen werd feedback gevraagd over de directeur-

bestuurder.

De drie leden van de OR constateren met tevreden-

heid dat hun inbreng toegevoegde waarde heeft voor 

de organisatie. Ze zijn trots op de mooie dingen die ze 

gezamenlijk, in wederzijds respect, tot stand hebben 

gebracht, zoals bijvoorbeeld de nieuwe HRM-cyclus 

en het uitrollen daarvan in 2017. 

“We worden serieus genomen,” zeggen Marian, 

Corrie en Gerda. “De OR is vol goede moed en 

positief ingesteld richting toekomst!” 

“

“
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Om haar beleid te kunnen blijven uitvoeren is 

het belangrijk dat Velison Wonen ook na de 

administratieve scheiding van DAEB en niet-

DAEB bezit financieel gezond is. Zo kan zij 

blijven investeren in het bezit en het realise-

ren van haar maatschappelijke doelstellingen.

7.1 Ontwikkelingen

In juni 2016 is de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslag-

geving voor woningcorporaties van kracht geworden 

(RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting).  

De nieuwe richtlijn is ook van toepassing op de jaar-

verslaggeving 2017.

Als gevolg van deze richtlijn én de Woningwet 2015, 

de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

(RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen Volks-

huisvesting (BTIV) en de nieuwe richtlijn is sinds 2016 

een aantal (stelsel)wijzigingen van toepassing.

Het gaat om:

 • waardering van onroerende zaken in exploitatie 

tegen marktwaarde in verhuurde staat;

 • presentatie van de resultatenrekening conform 

de functionele indeling;

 • presentatie van het kasstroomoverzicht volgens 

de directe methode;

 • vormen van een herwaarderingsreserve in de 

balans, voor het verschil tussen de marktwaarde 

in verhuurde staat van activa en de boekwaarde 

op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs;

 • het opnemen van een beleidsmatige beschou-

wing over het verschil tussen marktwaarde in 

verhuurde staat en de bedrijfswaarde van het 

vastgoed in exploitatie in het bestuursverslag, 

waarbij aandacht wordt besteed aan de conse-

quenties van het verschil tussen deze waarden.

Eind 2016 is het concept scheidingsvoorstel DAEB/

niet-DAEB, samen met een meerjarenbegroting 2017-

2026, ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw). Op 25 oktober 2017 is het 

scheidingsvoorstel goedgekeurd door de Aw. De in 

gang gezette administratieve scheiding van DAEB en 

niet-DAEB bezit kon daarmee definitief gemaakt  

worden. De technische en financiële complexindelin-

gen zijn conform het scheidingsvoorstel ingedeeld.

Vanwege het invoeren van de waardering tegen 

marktwaarde in verhuurde staat is de vastlegging  

van data steeds belangrijker geworden. In 2017 heeft  

Velison Wonen een gecertificeerd TaxatieManagement- 

Systeem (TMS) aangeschaft om goed aan de hogere 

eisen te kunnen voldoen. Daarnaast is eind 2017 

opdracht gegeven om het gehele bezit in te laten 

meten volgens de Nen2580 norm. 

7. Financiële positie
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Deze GBO/VVO-gegevens zijn met ingang van 1 janu-

ari 2019 nodig om de marktwaarde in verhuurde staat 

te kunnen berekenen.

In 2017 vroeg Aedes aan adviesbureau Sira Consulting  

om te onderzoeken wat voor woningcorporaties 

de financiële consequenties zijn van de nieuwe 

Woningwet. Dit onderzoek wees uit dat de nieuwe 

wet voor woningcorporaties jaarlijks tot  

€ 90 miljoen aan administratiekosten heeft geleid, 

waar dat vóór de invoering van de wet drie keer zo 

weinig was. Om de wet in te kunnen voeren was 

informatie nodig, die zo laat beschikbaar kwam dat 

ICT-leveranciers hun systemen niet op tijd konden 

aanpassen. Hierdoor door liepen de invoeringskos-

ten voor corporaties op tot € 77 miljoen, twee keer 

zoveel als vooraf berekend. Ook bij Velison Wonen 

hebben de nieuwe regels van de wet geleid tot extra 

werk en kosten.

Siebe van den Berg, manager Financiën, vertelt: “Het 

vastgoed moest worden gewaardeerd tegen markt-

waarde en daarom moest het opnieuw getaxeerd 

worden. Ook moesten we het vastgoed waarderen 

tegen bedrijfswaarde en historische kostprijs en 

moest er een fiscale waardering komen. Om aan de 

strengere regels rond woningtoewijzing te voldoen 

moesten we over de inkomens van woningzoeken-

den beschikken. En het nieuw ingevoerde tripartite 

overleg met huurders en gemeente over de prestatie- 

afspraken vergde extra informatie. De Aw wilde 

tenslotte steeds meer en steeds gedetailleerdere 

informatie over verantwoording en prognoses.” 

Er zijn verschillende mogelijkheden geopperd om 

de extra kosten te reduceren. Aw en WSW zouden 

gegevens efficiënter op kunnen vragen. Er zou voor 

één waarderingsmethodiek moeten worden geko-

zen en er zou een landelijk register moeten komen 

voor het toetsen van de inkomens. Het geld dat 

op die manier bespaard wordt, zet Velison Wonen 

graag in voor het onderhouden van haar woningen 

en het bouwen van nieuwe.

Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in 

exploitatie

Per 31 december 2017 is na verwerking van het jaar-

resultaat in totaal € 244.373.037 (2016: € 251.476.259) 

aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 

vermogen begrepen uit hoofde van de waardering van 

het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in  

verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in  

overeenstemming met het Handboek modelmatig  

waarderen bepaald en conform Woningwet en 

ministeriële besluiten. De realisatie van deze ongere-

aliseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te 

voeren beleid van Velison Wonen. De mogelijkheden 

voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)  

verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde  

staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn 

beperkt door wettelijke maatregelen en maatschap-

pelijke ontwikkelingen zoals demografie en vraag naar 

sociale (DAEB) huurwoningen.

Het bestuur van Velison Wonen heeft een inschatting 

gemaakt van het gedeelte van de herwaarderings- 

reserve dat bij ongewijzigd beleid niet of op zeer lange 

termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met 

het verschil tussen de bedrijfswaarde DAEB bezit in 

exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van 

dit bezit en bedraagt circa € 200 miljoen. Dit impli-

ceert dat circa € 58% van het totale eigen vermogen 

niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.

Analyse marktwaarde

2017 (x 1.000) 
DAEB

2016 (x 1.000) 
DAEB

2017 (x 1000) 
niet-DAEB

2016 (x 1000) 
niet DAEB

2017 (x 1000) 
Totaal

2016 (x 1000) 
Totaal

Marktwaarde € 376.747 € 407.830 € 63.504 € 31.970 € 440.251 € 439.800

De martkwaarde laat een stijging van ca. € 451.000 

zien ten opzichte van 2016. Hieronder volgt een ver-

klaring van de grootste verschillen

Voorraadmutaties 

De voorraadmutaties hebben onder meer door de 

nieuwbouw Torrecellistraat, Molenweid en het terug-

brengen in de huur van verkoop onder voorwaarden 

woningen een positief effect op de marktwaarde van 

circa € 5,5 miljoen. 

Methodische wijzigingen

In het uitpondscenario worden woningen vanaf zes 

jaar niet langer in wederverhuur genomen maar wordt 

de mutatiegraad juist verlaagd.

Deze systematiek in het handboek 2017 heeft een 

negatief effect op de ontwikkeling van de markt-

waarde van € 5,2 miljoen. 

Mutatie objectgegevens

De gemiddelde contracthuur is in 2017 gestegen 

met 1,16%, daarnaast is het aantal verhuureenheden 

met leegstand gestegen, wat tezamen een positief 

effect heeft op de marktwaarde van € 3,6 miljoen. De 

gemiddelde markthuur is gedaald met 6,8%, wat een 

negatief effect heeft op de marktwaarde van € 1,5 

miljoen. Stijging van de WOZ-waarde met 2,25% heeft 

daarentegen een positief effect van € 4,3 miljoen. De 

mutatiekansen op complexniveau (voor doorexploi-

teren en uitponden) is tussen 2016 en 2017 gewijzigd 

(meer mutaties ten opzichte van 2016). Dit heeft een 

positief effect op de marktwaarde van € 7,4 miljoen. 

Mutatiewaarderingsparameters

Voor woningen die blijvend zijn gereguleerd geldt 

vanaf maart 2017 (en dus in de marktwaarde ultimo 

2017) een zevenjaars exploitatieverplichting, dit heeft 

een negatief effect op de marktwaarde van  

€ 5,3 miljoen.

De macro-economische parameters zijn in de 2017 

hoger ingeschat dan in 2016. Dit leidt - per saldo - tot 

een positief effect op de marktwaarde van  

€ 5,5 miljoen.

De gemiddelde disconteringsvoet is gestegen van 

6,63% in 2016 naar 7,25% in 2017 (+0,62%). 

Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde van  

€ 29,4 miljoen.

De leegwaardestijging is in 2017 hoger ingeschat dan 

in 2016. Dit leidt tot hogere verkoopopbrengsten 

en daarmee tot een hogere marktwaarde van  

€ 12,8 miljoen.

De boveninflatoire huurverhoging en markthuurstijging 

leidt tot een positievere markthuurontwikkeling van  

€ 4,7 miljoen.

De ingerekende verhuurderheffing is gestegen als 

gevolg van hogere (voorgeschreven) percentages. 

Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde van  

€ 1,3 miljoen.

 
Classificatiewijzigingen

Door de overheveling van DAEB woningen naar de 

niet-DAEB tak, zijn er classificatiewijzigingen van circa 

€ 31,9 miljoen. Op totaalniveau heeft dit geen effect.

De classificatiewijzigingen zijn in overeenstemming 

met het door de Aw goedgekeurde scheidingsvoorstel.
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Voorraadmutaties

Nieuwbouw 4.804

Verkoop -619

Aankoop 632

Overige incl kwaliteitsverbe-
tering

694

5.511

Methodische wijzigingen

Rekenmethodiek woningen -4.323

Overige -851

-5.174

Mutatie objectgegevens

Contracthuurstijging en 
leegstandstijging

3.605

Daling gemiddelde 
markthuur

-1.504

Stijging WOZ waarde 4.332

Mutatiekanswijziging op 
complexniveau

7.474

Overige -974

12.933

Mutatiewaarderings- 
parameters

Exploitatieverplichting -5.296

Macro-economische  
parameters

5.502

Gemiddelde disconterings-
voet

-29.447

Leegwaardestijging 12.781

Boveninflatoire huurver- 
hoging en markthuurstijging

4.721

Verhuurdersheffing -1.295

Overige 215

-12.819

451

Analyse bedrijfswaarde

2017 (x 1.000) 2016 (x 1.000)

Bedrijfswaarde € 219,7 € 214,3

De bedrijfswaarde stijgt per saldo met een bedrag 

van € 5,4 miljoen. De autonome mutatie € 3,4 miljoen 

(jaareffecten en kasstromen), de voorraadmutaties 

€ 2,7 miljoen (waaronder nieuwbouw en aankopen) 

en de wijziging in het exploitatiebeleid € 2,9 mil-

joen (waaronder daling van de exploitatielasten door 

toevoeging nieuwbouw) dragen positief bij aan de 

stijging. Het wijzigen van de parameters € 1,9 miljoen 

en niet meer inrekenen van verkopen € 1,7 miljoen 

hebben een negatief effect op de bedrijfswaarde.

7.2 Financieel beleid

De Aw heeft eind 2017 samen met het WSW de 

contouren van een gezamenlijk beoordelingskader 

gepresenteerd. Doel van het beoordelingskader is om 

de beoordelingen van corporaties effectiever en  

efficiënter te laten verlopen. Het is de bedoeling dat 

het beoordelingskader gaat leiden tot:

 • duidelijkheid bij corporaties, één systematiek 

waarmee Aw en WSW corporaties beoordelen;

 • dezelfde taal en definities bij Aw en WSW;

 • consistentie in de beoordeling;

 • eenduidig normenkader.

2018 zal gaan gelden als een overgangsjaar. Vanaf 

2019 beoordelen de Aw en het WSW de corporaties 

volgens dit nieuwe beoordelingskader. Wat gaat er 

hierdoor veranderen in de beoordeling van de finan-

ciële continuïteit? De DSCR zal komen te vervallen, de 

dekkingsratio zal bepaald worden op de marktwaarde 

in plaats van op de WOZ-waarde en de solvabiliteit en 

loan to value zullen worden bepaald op basis van de 

beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde.

Financiële continuïteit en meerjarenperspectief

Een belangrijk uitgangspunt is dat de strategische  

keuzes die Velison Wonen maakt passen binnen de 

voorwaarde dat zij ook een gezonde financiële  

corporatie blijft. De normen van het WSW en de Aw 

zijn harde randvoorwaarden. Velison Wonen is op 

korte en lange termijn voldoende liquide om aan haar 

betalingsverplichtingen te voldoen. De corporatie vol-

doet aan de eisen die gesteld worden door toezicht-

houders Aw en WSW en heeft voldoende financiële 

buffers hebben om risico’s te af te dekken.

Velison Wonen heeft de financiële gevolgen van de 

administratieve scheiding tussen DAEB en niet-DAEB 

in beeld gebracht. Er is rekening gehouden met het 

wettelijk kader, de huidige vastgoedstrategie en het 

huidige huur- en financiële beleid. Hieronder volgt 

een toelichting van de voornaamste kengetallen, zoals 

die door de toezichthouders worden gehanteerd.

ICR

De Interest Coverage Ratio ICR geeft weer in welke 

mate de DAEB tak en de niet-DAEB tak in staat zijn 

vanuit de operationele activiteiten voldoende kas-

stromen te genereren om aan de renteverplichtingen 

te voldoen. Zowel de DAEB als niet-DAEB tak voldoen 

ruimschoots aan de normen (> 1,4 respectievelijk  

> 1.8). De relatief snelle aflossing van de ‘interne lening’ van de niet-DAEB tak aan de DAEB tak draagt mede bij 

tot een positieve ontwikkeling van de ICR.

ICR min max 2018 2019 2020 2021 2022

DAEB 1,4 n.v.t. 2,2 2,8 2,8 2,7 2,7

niet-DAEB 1,8 n.v.t. 5,3 6,6 6,1 8,1 9,1

DSCR

De Debt Service Coverage Ratio DSCR laat zien in welke mate de DAEB tak en de niet-DAEB tak in staat zijn 

voldoende kasstromen te genereren om aan zowel rente- als aflossingsverplichtingen te voldoen. Voor zowel de 

DAEB als niet-DAEB tak geldt een ondergrens van 1,0. Velison Wonen voldoet aan de DSCR norm op geconsoli-

deerd niveau en op het niveau van de enkelvoudige DAEB tak. 

DSCR min max 2018 2019 2020 2021 2022

DAEB 1,00 n.v.t. 1,6 1,9 1,9 1,8 1,9

niet-DAEB 1,00 n.v.t. 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de vermogenspositie van de DAEB tak en de niet-DAEB tak weer. De door de Aw voorge-

schreven bovengrens van 60% voor de niet-DAEB portefeuille geldt alleen in de startsituatie bij scheiding  

(1 januari 2017). Zowel de DAEB als de niet-DAEB tak voldoen aan de normen ten aanzien van de solvabiliteit.

Solvabiliteit min max 2018 2019 2020 2021 2022

DAEB 20% n.v.t. 53% 50% 50% 49% 49%

niet-DAEB 40% 60% 54% 58% 62% 66% 70%

Loan to value (op basis van bedrijfswaarde)

Dit kengetal meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de portefeuille op lange termijn,  

gemeten aan de hand van de “bedrijfswaarde” van de portefeuille vastgoed in exploitatie in een gezonde  

verhouding staat tot de schuldpositie.

Loan to Value min max 2018 2019 2020 2021 2022

DAEB n.v.t. 75% 59% 63% 63% 62% 63%

niet-DAEB n.v.t. 70% 40% 37% 33% 29% 26%

Leningen en borgingsplafond

Voor 2017 is het borgingsplafond door het WSW vastgesteld op € 114.562.000 Het uitstaande bedrag aan  

leningen per 31 december 2017 blijft hieronder. In 2017 is een bedrag van € 8.432.324 afgelost, waarvan een 

tweetal leningen (ter waarde van € 6.100.000) in hun geheel.

Voor 2018 is het borgingsplafond vastgesteld op € 119.881.000 en voor 2019 op € 127.028.000.

Het borgingsplafond is gebaseerd op de financieringsbehoefte van Velison Wonen, zoals opgegeven in de  

dPi 2016 middels de investeringen herfinancieringsprognose.

Treasury

Het treasurybeleid van Velison Wonen is erop gericht om blijvende toegang tot de financiële markten te waar-

borgen en om de beschikbaarheid over voldoende financiële middelen zeker te stellen. Velison Wonen doet dit 

door te blijven voldoen aan de gestelde eisen van de geldgevers en sectorinstituten.
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De primaire taak van de afdeling Financiën is het 

beheren en beheersen van de financiële posities 

die voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten. 

Velison Wonen voldoet aan de Beleidsregels verant-

woord beleggen, gepubliceerd in de Staatscourant 

van 30 januari 2015. Velison Wonen heeft in 2017 geen 

(embedded) derivaten in haar bezit. De corporatie 

conformeert zich aan de geldende richtlijnen voor 

derivaten.

In 2017 is het herziene reglement financieel beleid en 

beheer opnieuw vastgesteld door het bestuur en de 

Raad van Commissarissen en ter goedkeuring voorge-

legd aan de Aw. Op 30 november 2017 heeft Velison 

Wonen de goedkeuring van de Aw ontvangen.

Velison Wonen heeft een treasurycommissie. De 

directeur-bestuurder, de manager Vastgoed en de 

manager Financiën maken er deel van uit. De com-

missie is het afgelopen jaar twee keer bijeengekomen. 

Er werd onder meer gesproken over de (meerjaren)

begroting en de leningportefeuille.

7.3 Begroting versus realisatie 2017

De resultatenrekening wordt volgens de functionele 

indeling gepresenteerd. De categorale indeling dient 

als basis voor de functionele indeling. De begroting 

versus realisatie wordt toegelicht op basis van de 

categoriale indeling.

De huren geven een lichte onderschrijding te zien. 

Deze wordt veroorzaakt door het grote aantal  

mutaties, de langere leegstand van de woningen en 

een bedrag aan leegstandsderving dat hoger was dan 

begroot.

Het netto resultaat van de verkopen valt lager uit dan 

begroot. Eén woning wordt in 2018 overgedragen, 

wat resulteert in vier verkochte woningen in 2017 in 

plaats van vijf.

De lonen en salarissen vallen hoger uit dan begroot, 

vooral door de doorbelasting van uren van vaklieden 

(langdurige ziekte); de doorbelasting naar projecten 

ligt lager dan was verwacht.

Op totaalniveau liggen de bedrijfslasten in lijn met 

de begroting, de overige personeelskosten laten een 

overschrijding zien van € 48.000. Dit heeft vooral te 

maken met ziektevervanging en toevoeging aan de 

voorziening vakantiedagen. De algemene kosten val-

len lager uit dan begroot. De toerekening aan projec-

ten (€ 119.000), minder drukwerk en incassokosten  

(€ 44.000) vertonen een onderschrijding, maar de 

posten advies (€ 112.000, onder meer Woningwet) en  

accountantskosten (€ 80.000) laten overschrijdingen  

zien. In 2017 is opdracht gegeven om versneld 

gecertificeerde tekeningen van het gehele bezit te 

laten maken. Deze zijn met ingang 2019 nodig voor 

de waardering van de marktwaarde. Velison Wonen is 

nog in over de afhandeling van de aanslagen vennoot-

schapsbelasting, dit brengt extra fiscale kosten met 

zich mee. 

De heffingen (belastingen, verhuurderheffing, bijdrage 

AW en saneringsheffing), vallen lager uit dan begroot 

(€ 220.000) omdat in 2017 geen saneringsheffing 

hoeft te worden afgedragen.

7.4 Risicomanagement

Het bestuur is verantwoordelijk voor het risicomanage- 

ment. Het risicomanagement moet in de governance- 

structuur van de corporatie geborgd zijn door een 

risicobeheersingssysteem. Stakeholders (huurders, 

overheid, externe toezichthouders, de maatschappij) 

hebben hoge verwachtingen van een corporatie in 

een werkomgeving, die door wet- en regelgeving van 

de overheid complexer wordt. 

In het risicobeheersingssysteem worden onderkende 

risico’s expliciet gemaakt, gekoppeld aan beheersings-

maatregelen en getoetst op effectiviteit.

Velison Wonen heeft haar risico’s in kaart gebracht; als 

basis daarvoor is het WSW-risicobeoordelingsmodel 

gebruikt.

Velison Wonen monitort periodiek de voortgang van de  

interne audits en de (interne) controller rapporteert de 

bevindingen in de kwartaalrapportage. De aandachts- 

punten die voortvloeien uit de Managementletter 2016 

zijn afgehandeld of opgepakt.

Planning en controlcyclus

Jaarlijks wordt een planning vastgesteld waarin niet 

alleen de begrotingen en rapportages zijn opgeno-

men, maar ook evaluaties en interne controles.

Accountantscontrole

Jaarlijks beoordeelt de externe accountant in het 

kader van de controle van de jaarrekening het geheel 

aan beheersingsmaatregelen. De bevindingen staan in 

de Managementletter en het Accountantsverslag. De 

Managementletter en het Accountantsverslag worden 

besproken met directie, audit-commissie en de Raad 

van Commissarissen. In de Managementletter 2017 

wordt de interne beheersing van Velison Wonen als 

toereikend gekwalificeerd. De gemaakte aanbevelin-

gen zijn gericht op verdere professionalisering van de 

interne beheersomgeving en toekomstige ontwikke-

lingen.

Risicobereidheid

Risicobereidheid is de bereidheid van Velison Wonen 

om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken. 

Velison Wonen onderkent drie niveaus van risico’s:

 • hoog: bereidheid tot het nemen van aanzienlijke 

risico’s;

 • gemiddeld: voorzichtig en conservatief;

 • laag: risico mijdend.

Onderstaand volgt een overzicht van de voornaamste 

risico’s en de genomen maatregelen.

Strategische risico’s

Duurzaamheid

Het risico dat Velison Wonen niet kan voldoen aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen.

De duurzaamheidsambities van Velison Wonen zijn 

opgenomen in de portefeuillestrategie en jaarlijks 

wordt gestuurd op het realiseren van de duurzaam-

heidsdoelstellingen.

Risicobereidheid: gemiddeld

Prestatieafspraken

Het risico dat Velison Wonen de prestatieafspraken 

niet kan nakomen.

Er wordt actief gestuurd op gemaakte afspraken. Er 

wordt overlegd met belanghebbenden als de tijdige 

nakoming onder druk dreigt te komen.

Risicobereidheid: gemiddeld

Markt

Het risico dat Velison Wonen niet in staat is om 

voldoende nieuwbouwlocaties te verwerven om de 

portefeuillestrategie te verwezenlijken. 

Er wordt actief naar nieuwe locaties gezocht en 

Velison Wonen is in dialoog met de gemeente Velsen 

en andere belanghebbenden om haar positie hierin te 

versterken.

Risicobereidheid: gemiddeld

Reputatie

Het risico dat Velison Wonen negatief in het nieuws 

komt door een calamiteit, zoals bijvoorbeeld integriteit 

en asbest.

Door middel van gestructureerde communicatie aan 

stakeholders, via de media of door middel van het 

organiseren van stakeholdersbijeenkomsten wordt 

getracht dit risico zo beperkt mogelijk te houden.

Risicobereidheid: gemiddeld

Operationele risico’s

Onder de operationele risico’s vallen vooral de risico’s 

rondom ICT, interne organisatie en integriteit.

Continuïteit ICT

Dit risico behelst het verlies van belangrijke bedrijfs- 

gegevens of onderbreking van belangrijke bedrijfs- 

processen door cybercrime of het falen van software 

en hardware. 

Zowel voor hardware als software zijn breed aanvaarde 

marktstandaarden leidend voor Velison Wonen. Op 

deze manier borgt Velison Wonen het werken met 

professionele leveranciers en wordt haar serverom-

geving professioneel beheerd. De keuze voor door 

Velison Wonen gebruikte applicaties (software) wordt 

gemaakt op grond van een informatiebeleidsplan, 

dat gebaseerd is op de CORA-standaard. Aansluiten 

bij CORA (Corporatie Referentie Architectuur) zorgt 

voor een goed gestructureerd softwarelandschap 

en eenmalige vastlegging van gegevens in de juiste 

bronsystemen. Doordat het borgen van de data bij de 

bron in externe gecertificeerde omgevingen, wordt 

de kans op verlies van data verkleind. Voor de fysieke 

en digitale beveiliging van de data van Velison Wonen 

in de eigen werkomgeving, wordt de AEDES Baseline 

Informatiebeveiliging Corporaties (BIC) naar een  

informatiebeveiligingsbeleid vertaald.

Risicobereidheid: laag

Interne organisatie

Continuïteit en optimale inzet van medewerkers zijn 

belangrijke voorwaarden voor een sterke organisatie. 

Om het ziekteverzuim beheersbaar te houden wordt 

een actief verzuimbeleid gevoerd. Velison Wonen 

hecht er waarde aan dat haar medewerkers over toe-

komstgerichte kennis en vaardigheden beschikken.  

In 2017 is gestart met een nieuwe plannings- en 

beoordelingssystematiek die kan helpen bovenstaande 

risico’s te beperken.

Risicobereidheid: gemiddeld.

Integriteit

Integriteit is een item dat binnen corporaties veel 

aandacht heeft. 

Om schending van integriteit te vermijden heeft Velison 

Wonen procedures (bijvoorbeeld in- en verkoop) en 

beperkte functiescheiding tussen functionarissen de 

grootste risico’s op dit gebied.  

Integriteit wordt jaarlijks besproken in medewerkers-

bijeenkomsten en is onderdeel van de functionerings- 

gesprekken die met de medewerkers worden gevoerd. 

Een integriteitscode, een intern en extern vertrouwens- 

persoon en een Klokkenluidersregeling zijn overige 

beheersmaatregelen inzake integriteit en fraude.

Risicobereidheid: laag
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Overige operationele risico’s

Op het gebied van klantgerichtheid dient het KWH-

label minimaal hetzelfde niveau van het jaar ervoor te 

blijven. 

Per kwartaal worden de onderdelen contact, woning 

zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen, reparaties  

en onderhoud getoetst bij de huurders op mate 

van tevredenheid. Zowel in de kwartaalrapportages 

als tijdens medewerkersbijeenkomsten worden de 

uitkomsten van KWH besproken om de focus op dit 

onderwerp te houden.

Risicobereidheid: gemiddeld

Financiële risico’s

Jaarlijks toetst de Aw op onderstaande kengetallen. 

Ook worden deze kengetallen jaarlijks bij de (meerja-

renbegroting) door Velison Wonen beoordeeld.

Interest Coverage Ration (ICR): in hoeverre is de 

corporatie in staat de rente-uitgaven op het vreemd 

vermogen te voldoen uit de kasstroom operationele 

activiteiten.

Debt Service Coverage Ration (DSCR): in hoeverre is 

de corporatie in staat om voldoende kasstromen te 

genereren om voldoende aflossingen op het vreemd 

vermogen te kunnen voldoen.

Loan to Value (LtV): meet in hoeverre de kasstroom 

genererende capaciteit van de geëxploiteerde vast-

goedportefeuille op lange termijn in een gezonde 

verhouding staat tot de schuldpositie.

Solvabiliteit: meet de omvang van het weerstand-

vermogen van de corporatie in relatie tot het totale 

vermogen.

Dekkingsratio: meet de verhouding tussen de onder-

pandwaarde van het bij het WSW ingezet onderpand 

en het schuldrestant van door het WSW geborgde 

leningen.

Risicobereidheid: laag

Verslaggevingsrisico

Velison Wonen is zich bewust van de risico’s en de 

onzekerheden die invloed hebben op haar verslag-

geving. Bij deze risico’s gaat het om toerekening van 

kosten en een bepaalde mate van subjectiviteit die 

onvermijdelijk is bij waarderingsvraagstukken. Daar-

naast is er een risico dat samenhangt met de inrichting 

en werking van de rapportagesystemen waardoor het 

risico ontstaat dat de informatie die gepresenteerd 

wordt fouten bevat.

De beschreven bedrijfsprocessen vormen de basis 

voor de Administratieve Organisatie en Interne 

Beheersingsmaatregelen.

Risicobereidheid: gemiddeld

Risico’s op het gebied van projectontwikkeling

Er doen zich financiële risico’s voor bij projectontwik-

kelingsactiviteiten (verwerven van nieuwbouwlocaties) 

en herstructureringsprojecten. De omvang van de 

risico’s verschilt per project, omdat omvang en  

complexiteit van elk project anders is.

De beheersmaatregelen zijn de check naar het 

Strategisch Voorraadbeleid, het laten ondersteunen 

en adviseren door externen en de projectbewaking. 

Bovendien zijn er in het besluitvormingsproces in de 

verschillende fases beslismomenten ingebouwd.

Risicobereidheid: gemiddeld

Compliance risico’s

Regels Woningwet, besluit en regelgeving - het risico 

op boetes en/of reputatieschade dat Velison Wonen 

loopt bij de implementatie en uitvoering van de regels 

voor de sector. Er zijn veel nieuwe regels van kracht 

geworden voor de woningcorporaties, die elke corpo-

ratie zich eigen moet maken. Compliance houdt in dat 

gewerkt wordt in volledige overeenstemming met de 

geldende normen en wet- en regelgeving.

Velison Wonen heeft een beleidsmedewerker in dienst,  

maakt gebruik van actieve externe ondersteuning en 

diverse medewerkers volgen regelmatig seminars om 

op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op 

dit punt.

Risicobereidheid: laag

Beheersen van juridische en fiscale risico’s

Velison Wonen beheerst juridische risico’s door com-

plexe en (financieel) omvangrijke overeenkomsten te 

laten toetsen door externe adviseurs. De corporatie is 

bovendien verzekerd tegen aansprakelijkheid. Velison 

Wonen onderkent verschillende fiscale risico’s die het  

gevolg zijn van voortdurende wijzigingen in en de 

complexiteit van de fiscale wet- en regelgeving.  

Om deze risico’s te kunnen beheersen, worden com-

plexere zaken getoetst bij een extern fiscalist.

Risicobereidheid: laag

Privacywetgeving

Het risico op boetes en/of reputatieschade als Velison 

Wonen niet voldoet aan de strengere privacywetgeving. 

Er is een privacy-officer aangesteld en beleid is in 

ontwikkeling. De privacy-officer heeft tot taak Velison 

Wonen compliant te maken aan de privacywetgeving 

op terreinen waar de corporatie dat nu nog niet is. 

Doel is niet zozeer het voorkomen van boetes als 

wel het voorkomen van gebreken die tot overtreding 

van de privacywetgeving leiden met wellicht nadelige 

gevolgen voor de huurders.

Risicobereidheid: laag

Tenslotte

Aan de thema’s bedrijfsvoering en financiële  

continuïteit heeft Velison Wonen in het Onderne-

mingsplan 2014-2017 dan wel het Jaarplan 2017  

een aantal acties gekoppeld. De stand van zaken per 

31 december 2017: 

 • in 2017 implementeren we de administratieve 

scheiding DAEB/niet DAEB: √;

 • starten van het inmeten van DAEB-bezit door 

een gecertificeerd bedrijf: √;

 • in 2017 werken we aan de administratieve splitsing,  

onder andere door het gescheiden vastleggen 

van facturen en diverse additionele informatie: √;

 • we implementeren het in 2016 vastgestelde 

beleidsplan ICT en nemen nieuwe hard- en soft-

warepakketten in gebruik: √;

 • we optimaliseren ons risicomanagement en 

gaan met behulp van een intern audit jaarplan 

audits uitvoeren: √;

 • we houden onze bedrijfskosten op niveau en 

spiegelen deze aan onze collega-corporaties: √;

 • we wikkelen de vpb af en maken een vpb-strategie  

voor 2017 en de komende jaren: loopt;

 • we streven naar een positieve financiële beoor-

deling van de Aw: loopt;

 • we streven naar een positief saldo operationele 

kasstroom: √;

 • we blijven voldoen aan het borgingsplafond van 

het WSW: √.
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Velison Wonen is in 2017 uitsluitend werkzaam 

geweest op het gebied van de volkshuisvesting,  

conform artikel 11 van BBSH en de Woningwet.  

Velison Wonen heeft zich gehouden aan de Aedes 

Code. De jaarrekening is opgesteld door het bestuur 

op 6 juni 2018.

S.J. van den Berg

Waarnemend Directeur-bestuurder Velison Wonen

8. Verklaring van het 
bestuur
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Tabel 1.1 Aedes-benchmark

Prestatieveld 2017 2016 

Huurdersoordeel B B

Bedrijfslasten A A

Tabel 3.1 Onderhoudsuitgaven

Soort onderhoud 2017 2016

Reparatieonderhoud 951.272 810.385

Mutatieonderhoud 191.329 273.858

Contractonderhoud 484.765 470.813

Planmatig onderhoud 3.433.678 3.997.117

Bijdrage onderhoud 
VvE's

204.988 181.691

Totaal 5.266.032 5.733.864

Tabel 3.2 Energieprestaties van het 
bezit

Energie-
Index

Label
Aantal 
zelfstandige 
woningen

%

0.61 - 0.80 A + 11 0.3

6.81 - 1.2 A 392 10.8

1.21 - 1.40 B 1.009 27.8

1.41 - 1.80 C 998 27.5

1.81 - 2.1 D 555 15.3

2.11 - 2.40 E 384 10.6

2.41 -2.70 F 232 6.4

> 2.70 G 44 1.2

Totaal 3625 100

Tabel 3.3 Verdeling woningbezit

Samenstelling bezit 
verslagjaar

DAEB
Niet-
DAEB

Totaal

Zelfstandige  
huurwoningen

Goedkoop t/m 
414,02

546 0 546

Betaalbaar t/m 
592,55

1782 33 1815

Betaalbaar t/m 
635,05

353 59 412

Duur t/m HTS grens 
710,68 

534 90 624

Duur > HTS grens 
710,68

93 135 228

Zelfstandige  
huurwoningen

3308 317 3625

Onzelfstandige 
woongelegenheden 

83 0 83

Totaal woon- 
gelegenheden

3391 317 3708

Garages en  
garageboxen

0 108 108

Overig  
onroerend goed

12 10 22

Totaal bezit 3403 435 3838

Tabel 3.4 Woningtype

Bouwvorm en bouwperiode 

Bouwjaar

Zelf-
standige 

eengezins-
woningen

Zelfstandige meergezinswoningen

Onzelfstan-
dige woon-
eenheden Totaal

Etagebouw 
zonder 

lift t/m 4 
woonlagen

Etagebouw 
met lift  
t/m 4 

woonlagen Hoogbouw

tot 1945 414 0 0 0 0 414

van 1945-1959 713 487 0 0 4 1204

van 1960-1969 23 97 0 0 20 140

van 1970-1979 0 0 0 0 0 0

van 1980-1989 381 169 47 0 16 613

van 1990-1999 405 120 341 16 34 916

van 2000-2009 101 0 69 0 9 179

van 2010 & later 52 6 154 30 0 242

 Totaal 2089 879 611 46 83 3708

Tabel 3.5 Woningen verhuurd via bemiddeling

Woonzorg 44

WMO 15

Woningruil 8

Statushouders 32

Woongemeenschap 2

Kans woning  1

Ov bemiddelingen 10

Totaal 112

Tabellen
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Tabel 3.6 Woningtoewijzing

Eenpersoonhuishoudens
Inkomens-
grens WHT

<€ 414,02
€ 414,02 - 
€ 592,55

€ 592,55 -
€ 710,68

> € 710,68 Totaal

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 22.200 60 45 0 0 105

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 22.200 2 4 5 2 13

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 22.200 0 23 0 0 23

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 22.200 0 6 12 0 18

Tweepersoonshuishoudens
Inkomens-
grens WHT

<€ 414,02
€ 414,02 - 
€ 592,55

€ 592,55 - 
€ 710,68

> € 710,68

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 30.150 2 42 0 0 44

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 30.150 0 0 8 6 14

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 30.175 0 19 0 0 19

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 30.175 0 3 9 0 12

Drie- of meerpersoonshuishoudens
Inkomens-
grens WHT

<€ 414,02
€ 414,02 - 
€ 635,05

€ 635,05 - 
€ 710,68

> € 710,68

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk aan € 30.150 0 30 0 0 30

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan € 30.150 0 0 17 14 31

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk aan € 30.175 0 0 0 0 0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan € 30.175 0 0 0 0 0

Totaal 64 172 51 22 309

Tabel 3.7 Wonen, zorg en welzijn

Complexnaam Woonplaats Omschrijving
Aantal 
VHE’s

Huurder

Melkfabriek IJmuiden
Zorgwoningen voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking

14 De Waerden

De Vrijheit IJmuiden
Zorgwoningen voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking

14 De Waerden

De Duinpan IJmuiden Begeleid wonen 16
St. Philadelphia 
Zorg

Kennemerlaan IJmuiden
Zorgwoningen voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking

11 SIG

Kanaalstraat IJmuiden Gezinsvervangend tehuis jongeren 1 Lijn 5

Grote Beer IJmuiden Zorgwoningen 40 Via St. Zorgbalans

Diversen IJmuiden 65+ WMO 15 Via Zorgloket

Diversen (3) IJmuiden 65+ 184
WonenInVelsen 
- label

Diversen
Santpoort-
Noord

65+ WMO 9
WonenInVelsen 
- label

Diversen Velsen-Noord 65+ WMO 20 Via Zorgloket

De Schulpen Velsen-Noord Woonzorgwoningen 71 Via Zorgloket

G.H. of 
Koningsweg

Velsen-Noord Gezinsvervangend tehuis jongeren 9 Kenter Jeugdhulp

De Hofstede (1) Velserbroek Woonzorgwoningen 140 Via Zorgloket

De Molenweid Velserbroek
Zorgwoningen voor ouderen met 
dementie

30
Stichting Zorg-
balans

Vrouwenwijk Velserbroek
Zorgwoningen voor mensen met  
lichamelijke beperking

12
Via Stichting 
Fokus

Vrouwenwijk Velserbroek
Intramurale zorg voor mensen met 
psychische problemen

8 Dijk en Duin

Vrouwenwijk Velserbroek
Gezinsvervangend huis voor mensen 
met beperking

8
St. Ook voor jou 
Wonen

Joke Smitkade Velserbroek Gezinsvervangend tehuis jongeren 1 Lijn 5

A. le Notrelaan Velserbroek Gezinsvervangend tehuis jongeren 1 Lijn 5

A. le Notrelaan Velserbroek Gehandicapten/WMO 7 Via Zorgloket

Diversen Velserbroek 65+ WMO 31 Via Zorgloket

Diversen (3) Velserbroek 65+ 48
WonenInVelsen 
- label

Totaal 690
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Tabel 4.1 Overlastmeldingen

Aard klacht Locatie Aantal

Vervuiling

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

17
3
8
0

Tuinonderhoud

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

6
4
1
0

Burenruzie

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

14
7
5
0

Drugs/alcohol

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

4
1
2
0

Geluidsoverlast

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

22
17
10

1

Onrechtmatige  
bewoning

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

0
0
1
0

Leefbaarheid/ 
woonomgeving

IJmuiden
Velsen-Noord
Velserbroek
Santpoort

11
11
8
1

Totaal 154

Tabel 4.2 KWH-Huurlabel

Tabel 6.1 Personele opbouw M/V

Aantal fulltime 
medewerkers

Aantal  
parttime 
medewerkers

Totaal aantal 
medewerkers

Fte’s 2017 Fte’s 2016 Fte’s 2015

Mannen 11 2 13 12.87 12.75 11.94

Vrouwen 5 21 26 20.91 20.62 20.08

Totaal 16 23 39 33.78 33.37 32.02

Tabel 6.2 Personele opbouw per afdeling

Fte’s per 31/12/2017 Fte’s per 31/12/2016 Fte’s per 31/12/2015

Staf 5.06 5.06 5.06

Wonen 8.78 8.78 8.23

Vastgoed 12.05* 11.75* 10.95*

Financiën 7.89 7.78 7.78

Totaal 33.78 33.37 32.02

* inbegrepen 3 fte’s van de vaklieden

Tabel 6.3 Ziekteverzuim

2017 2016 2015

Ziekteverzuim* 8,46 2,02 4,20

Ziekmeldfrequentie** 1,80 1,20 1,40

Aantal verzuimmeldingen 62 49 58

* Bij de berekening wordt gedifferentieerd naar gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers.

** De ziekmeldfrequentie betreft een maat voor het gemiddelde aantal verzuimmeldingen per werknemer, 

omgerekend naar jaarbasis.
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9. Balans
ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

A. VASTE ACTIVA

I Vastgoedbeleggingen

1. DAEB vastgoed in exploitatie 376.747.201 407.830.155

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 63.504.228 31.970.679

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4.764.254 5.232.480

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.757.687 6.710.960

449.773.370 451.744.274

II Materiële vaste activa

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.094.576 3.243.286

III Financiële vaste activa

1. Latente belastingvordering(en) 183.277 2.909.175

2. Leningen u/g 163.254 159.948

346.531 3.069.123

Som der vaste activa 453.214.477 458.056.683

B. VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 95.136 599.609

2. Overige voorraden 34.009 34.935

129.145 634.544

II Vorderingen 

1. Huurdebiteuren 236.717 284.581

2. Overheid 461 2.388

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 19.958 53.675

4. Overige vorderingen 439.681 407.372

5. Overlopende activa 100.097 123.287

796.914 871.303

III Liquide middelen 3.574.816 2.349.428

Som der vlottende activa 4.500.875 3.855.275

TOTAAL ACTIVA 457.715.352 461.911.958 

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

C. EIGEN VERMOGEN

1. Herwaarderingsreserves 251.059.111 213.147.619

2. Overige reserves 92.820.948 89.506.646

3. Resultaat boekjaar -1.898.682 41.225.793

Totaal eigen vermogen 341.981.377 343.880.058

D. VOORZIENINGEN

1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 666.576 763.347

2. Voorziening latente belastingverplichtingen 2.700.734 6.486.290

3. Overige voorzieningen 248.625 227.155

Totaal voorzieningen 3.615.935 7.476.792

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

1. Schulden/leningen overheid 3.665.563 4.273.783

2. Schulden/leningen kredietinstellingen 89.449.480 88.431.981

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder  
    voorwaarden

4.795.909 5.294.970

4. Overige schulden 92.938 34.219

Totaal langlopende schulden 98.003.890 98.034.953

F. KORTLOPENDE SCHULDEN

1. Schulden aan overheid 1.853 25.969

2. Schulden aan kredietinstellingen 10.090.721 8.432.324

3. Schulden aan leveranciers 1.395.546 1.171.304

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 762.457 356.222

5. Schulden ter zake van pensioenen 33.250 26.303

6. Overige schulden 186.055 683.676

7. Overlopende passiva 1.644.268 1.824.357

Totaal kortlopende schulden 14.114.150 12.520.155

TOTAAL PASSIVA 457.715.352 461.911.958
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 2017 2016

1. Huuropbrengsten 24.319.781 23.804.326

2. Opbrengsten servicecontracten 538.803 505.424

3. Lasten servicecontracten -449.486 -427.232

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -3.142.203 -2.989.565

5. Lasten onderhoudsactiviteiten -5.404.958 -5.883.351

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.881.157 -3.523.236

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 11.980.780 11.486.366

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.328.500 1.599.265

8. Toegerekende organisatiekosten -62.593 -78.228

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.021.926 -1.225.471

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 243.981 295.566

10. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -379.635 -970.700

11. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -6.643.697 40.289.254

12. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  
      VoV

21.717 0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -7.001.615 39.318.554

13. Opbrengsten overige activiteiten 29.201 35.242

14. Kosten overige activiteiten -17.861 -4.309

Netto resultaat overige activiteiten 11.340 30.933

15. Overige organisatiekosten -145.290 -158.979

16. Leefbaarheid -228.325 -159.152

BEDRIJFSRESULTAAT 4.860.871 50.813.288

17. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en  
     van effecten

0 212

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18.782 9.214

19. Rentelasten en soortgelijke kosten -3.491.706 -3.819.240

Saldo financiële baten en lasten -3.472.924 -3.809.814

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 1.387.947 47.003.474

20. Belastingen -3.286.629 -5.777.681

RESULTAAT NA BELASTINGEN -1.898.682 41.225.793

 Kasstroomoverzicht enkelvoudig (volgens de directe methode) 
(Bedragen x € 1.000)

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren 24.470 23.912

Zelfstandige huurwoningen DAEB 20.645     21.736

Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB 2.713 1.217

Onzelfstandige wooneenheden DAEB 75 55

Intramuraal DAEB 301 167

Maatschappelijk onroerend goed 162 165

Bedrijfsmatig onroerend goed 503 503

Parkeervoorzieningen niet-DAEB 71 69

Vergoedingen 539 505

Overige bedrijfsontvangsten 44 38

Renteontvangsten 26 41

Saldo ingaande kasstromen 25.079 24.496

Uitgaven:

Erfpacht -1 -2

Personeelsuitgaven -2.459 -2.470

Onderhoudsuitgaven -5.046 -5.868

Overige bedrijfsuitgaven -2.692 -2.682

Renteuitgaven (exclusief interne lening) -3.591 -4.059

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -21 -20

Verhuurderheffing -2.616 -2.344

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -132 -107

Vennootschapsbelasting -4.034 0

Saldo uitgaande kasstromen -20.592 -17.552

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.487 6.944

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

MVA Ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten

A. Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 258 706

B. Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 581 0

B. Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) na inkoop in dPi periode 490 893

Tussentelling MVA ingaande kasstroom 1.329 1.599

MVA Uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten

A. Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -3.866 -6.012

B. Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 0 -130

A. Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -1.420 -1.123

A. Aankoop, woon- en niet woongelegenheden -771 -912

B. Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop -411 -536

A. Investeringen overig -120 -157

B. Investeringen overig -12 -9

A. Externe kosten bij verkoop -20 -16

B. Externe kosten bij verkoop -38 -54

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -6.658 -8.949

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -5.329 -7.350

FVA

Ontvangsten overig 0 30

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 30

Kasstroom uit (des)investeringen -5.329 -7.320

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingaand 

Nieuwe te borgen leningen 10.500 5.600

Uitgaand 

Aflossing geborgde leningen -8.432 -9.844

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.068 -4.244

Mutatie liquide middelen 1.226 -4.620

Wijziging kortgeldmutaties 0 0

Liquide middelen per 1-1 2.349 6.969

Liquide middelen per 31-12 3.575 2.349

10. Winst- en  
verliesrekening
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 • De waardering van onroerende zaken in exploi-

tatie tegen marktwaarde in verhuurde staat, 

bepaald overeenkomstig het Handboek model-

matig waarderen marktwaarde voor onroerende 

zaken in exploitatie en het hiermee samenhan-

gend niet langer afschrijven van onroerende 

zaken in exploitatie.

 • Het opnemen van aangepaste modellen voor 

de balans, de resultatenrekening en het kas-

stroomoverzicht.

De waardering van onroerende zaken in exploitatie 

tegen marktwaarde in verhuurde staat draagt bij aan 

een beter inzicht in het resultaat, de (markt)waarde 

van de onroerende zaken in exploitatie en de ver-

mogenspositie van Velison Wonen. De realisatie van 

de marktwaarde in verhuurde staat en de daarmee 

samenhangende ongerealiseerde herwaardering is 

evenwel sterk afhankelijk van het te voeren beleid van 

Velison Wonen.

Wij verwijzen naar het hoofdstuk Onze Financiële 

positie, van het bestuursverslag waarin is toegelicht 

dat een gedeelte van de herwaarderingsreserve bij 

ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn 

realiseerbaar is.

Grondslagen van waardering

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor 

het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 

zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste 

oordelen en schattingen hebben betrekking op de 

activa in exploitatie (zowel het sociaal als het com-

mercieel vastgoed), de voorzieningen, de waarde- 

verminderingen en de acute en latente belastingen. 

De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld 

in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarreke-

ningposten.

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau 

geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 

(commercieel) vastgoed, rekening houdend met de 

criteria voor de Beschikking van de Europese Commissie 

d.d. 15 december 2009 aangaande staatssteun voor 

toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria en 

het scheidingsvoorstel omvat het sociaal vastgoed de 

woningen met een (toekomstige) huurprijs tot aan de 

huurliberalisatiegrens op contractdatum, maatschap-

pelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed.

Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder 

genoemde criteria de woningen met een (toekomstige)  

huurprijs boven de liberalisatiegrens op contract- 

datum, het bedrijfsmatig vastgoed en het overig  

commercieel vastgoed.

In RJ-Uiting 2017-12 is een wijziging ten aanzien van 

de classificatie van DAEB-vastgoed en niet-DAEB-

vastgoed opgenomen. Deze wijziging ziet toe op de 

classificatie van het overgehevelde bezit in het door 

de Autoriteit woningcorporaties definitief goedge-

keurde scheidingsvoorstel. Het van DAEB naar niet-

DAEB overgehevelde bezit dient door Velison Wonen 

verantwoord te worden onder de post niet-DAEB 

vastgoed in exploitatie. In de jaarrekening 2017 wordt 

deze overheveling van de post ‘DAEB-vastgoed in 

exploitatie naar de post ‘niet-DAEB vastgoed in exploi-

tatie per 1 januari 2017 aangemerkt als wijziging van 

aard van het vastgoed.

Velison Wonen hanteert de basisversie van het Hand-

boek modelmatig waarderen marktwaarde voor;

Woongelegenheden 

Parkeergelegenheden

Dit betreft een modelmatige waardering, waarbij 

inherent aan het gebruik van de basisversie, sprake is 

van het risico dat deze waardering in een bepaalde 

bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de waardering 

op basis van de full-versie van het handboek (waar-

bij vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een 

taxateur betrokken is)

Velison Wonen hanteert de full versie van het Hand-

boek modelmatig waarderen marktwaarde voor;

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

Intramuraal Zorgvastgoed

De fullwaardering van het bedrijfsmatig en maat-

schappelijk vastgoed en het intramuraal zorgvastgoed 

is tot stand gekomen door gebruik te maken van:

 • De objectgegevens 2017

 • De vrijheidsgraden 2017 zoals die door  

Onafhankelijk Taxateurs Nederland B.V. zijn 

bepaald (Markthuur, Markthuurstijging,  

Disconteringsvoet en Exit Yield)

 • De rekenregels zoals voorgeschreven in het 

Waarderingshandboek 2017

Als onderdeel van het reguliere validatie/actualisatie-

proces van het Handboek modelmatige waardering 

marktwaarde heeft in 2017 een zorgvuldige evaluatie 

plaatsgevonden van de uitgangspunten in dit  

handboek. Dit heeft er toe geleid dat op basis van 

Toelichting op de waarderingsgrondslagen

Balanswaardering

De jaarrekening 2017 heeft betrekking op de periode  

1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en is geba- 

seerd op de geldende Richtlijn voor de Jaarverslagleg-

ging 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. Alle 

bedragen luiden in euro’s tenzij anders vermeld.

Grondslagen algemeen

Algemene toelichting

Velison Wonen is een stichting met de status van  

‘toegelaten instelling volkshuisvesting’.

Zij heeft specifieke toelating in de Metropool Regio 

Amsterdam en is werkzaam binnen de juridische wet- 

geving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire vestigings-

plaats is Velsen en is ingeschreven bij het Handelsregis- 

ter Kamer van Koophandel onder nummer 34090425 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie 

en ontwikkeling van onroerende zaken.

Regelgeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

de bepalingen van het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet 

Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (‘WNT”), Titel 9 Boek 2 BW, 

Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslag- 

legging en de stellige uitspraken van de overige hoofd- 

stukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Belastingen

Belastingen over de resultaten omvatten de over 

de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De belastin-

gen worden in de winst- en verliesrekening opgeno-

men, behoudens voor zover deze betrekking hebben 

op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen 

worden opgenomen, in welk geval de belasting in het 

eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar 

verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar 

verwachting te betalen belasting over de belastbare 

winst over het boekjaar, rekening houdend met de  

fiscale faciliteiten en de met de Belastingdienst geslo-

ten vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan 

de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op 

verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op  

verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op 

de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel 

een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen 

tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen 

ten behoeve van de financiële verslaggeving en de 

fiscale boekwaarde van die posten. 

Voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit herwaar-

dering van activa wordt géén latentie gevormd. Er 

wordt uitsluitend een latente belastingvordering opge-

nomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 

toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn 

die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan wel 

compensabele verliezen kunnen worden aangewend. 

Latente belastingvorderingen worden per iedere 

verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet 

langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhan-

gende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder 

de vlottende activa of onder de financiële vaste activa 

indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De 

latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder 

de voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd 

tegen contante waarde. Saldering van latenties vindt 

plaats indien en voor zover de corporatie bevoegd is 

tot saldering, simultane afwikkeling plaatsvindt tussen 

de vordering en de schuld en de corporatie tevens het 

stellige voornemen heeft om dit te doen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

het voorgaande jaar. In juni 2016 is de nieuwe Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving voor woningcorporaties 

van kracht is geworden (RJ 645 Toegelaten Instellingen  

Volkshuisvesting). Voortvloeiend uit deze richtlijn als-

mede uit de Woningwet 2015 met als ingangsdatum 

1 januari 2016, respectievelijk de Regeling Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) en het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zijn 

vanaf de jaarverslaggeving 2016 diverse wijzigingen 

van toepassing.

De voor Velison Wonen belangrijkste wijzigingen 

voortvloeiend uit het implementeren van de nieuwe 

RJ 645, de Woningwet 2015, respectievelijk de RTIV 

en BTIV zijn:

 • De classificatie van onroerende zaken in  

exploitatie

11. Balanswaardering
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of vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking 

gebracht in het resultaat als Niet-gerealiseerde  

waardeveranderingen.

Bij hantering van de basisversie bestaat deze waarde-

vermindering of-vermeerdering uit aanpassingen in 

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en huur-

portefeuille van de corporatie. Tevens is bij toepassing 

van de basisversie sprake van een portefeuillewaar-

dering in plaats van complexwaardering, waardoor er 

tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan 

in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de 

herwaarderingsreserve en de overige reserves.

Parameters

Om de te verwachten kasstromen in de DCF bereke- 

ning te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 

(macro-economische) parameters. Voor de parameters  

verwijzen we naar het waarderingshandboek 2017.

Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven die na de eerste verwerking die voldoen aan 

de algemene activeringscriteria worden geactiveerd 

tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil 

in marktwaarde van het complex voor en na deze 

uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het  

actief verwerkt als een waardevermindering of ver-

meerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed- 

beleggingen’.

Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op de balansdatum de actuele waarde 

van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw 

bepaald. Niet gerealiseerde winsten of verliezen, 

ontstaan door een wijziging in de actuele waarde en 

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. 

Wanneer op complexniveau , de actuele waarde de 

boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaar-

deringsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het 

eigen vermogen. De boekwaarde op basis van ver-

krijgingsprijs- of vervaardigingsprijs betreft de initiële 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd 

op marktwaarde in verhuurde staat wordt niet afge-

schreven.

Onroerende zaken in ontwikkeling

Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor 

eigen exploitatie worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Activering vindt plaats zodra interne formalisering en 

externe communicatie van het project heeft plaatsge-

vonden.

Bouwrente vormt geen onderdeel van de vervaardi-

gingsprijs.

Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in 

ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondsla-

gen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclu-

sief macro economische parameters), lager is dan de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering 

naar de lagere waarde plaats. Deze afwaardering 

wordt in de resultaten verantwoord onder “Overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille”.

Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden

Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een 

derde zijn verkocht (VOV) onder de regeling Koopga-

rant, waarvoor Velison Wonen een terugkoopplicht 

kent, zijn aangemerkt als financieringstransactie. 

De betreffende onroerende zaken zijn gewaardeerd 

tegen actuele waarde, zijnde met de koper overeen-

gekomen contractprijs bij eerste waardering en de 

marktwaarde bepaald conform de contractwaarden 

bij latere waardering. Bij eerste waardering is sprake 

van herclassificatie van de onroerende zaken, zodat 

de herwaardering naar actuele waarde rechtstreeks 

in het eigen vermogen wordt verwerkt, tenzij sprake 

is van eerder genomen waardeverminderingen. De 

verkochte woningen zijn geen juridisch eigendom van 

Velison Wonen.

Voor de regeling overeengekomen overdrachts-

waarde wordt aan de creditzijde van de balans een 

terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoop-

verplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op actuele 

waarde van de verplichting, rekening houdend met de 

contractvoorwaarden. De waardeveranderingen ter 

zake van de woningen verkocht onder voorwaarden 

(na herclassificatie) en die ter zake de terugkoop-

verplichtingen worden in het resultaat verantwoord 

onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderin-

gen vastgoedportefeuille verkoop onder voorwaarden.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaf-

waarde verminderd met de lineair berekende  

afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte 

economische levensduur.

voortschrijdend inzicht in het handboek 2017 aan-

passingen zijn doorgevoerd die (deels) toezien op de 

waardering en rekenmethodiek ultimo 2016. In de 

waardemutatie van de onroerende zaken in exploitatie 

over 2017 zijn de effecten van deze aanpassingen 

inbegrepen. De vergelijkende cijfers 2016 zijn hiertoe 

niet aangepast, omdat het handboek 2016 destijds 

op juiste wijze is toegepast. Dit is mede - naast een 

aantal andere aanpassingen in het handboek 2017 - 

de oorzaak van de verantwoorde waardedaling over 

2017 in vergelijking tot een algemene waardestijging 

in 2017 van onroerende zaken in de regio, gebaseerd 

op geëffectueerde transacties in 2017 ten opzichte 

van 2016. Bij de beoordeling van de in de jaarreke-

ning opgenomen cijfers terzake waarderingen ultimo 

boekjaar en waardemutatie dient hiermee rekening te 

worden gehouden.

Complexindeling

Om de marktwaardewaardering van het onroerend 

goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureen-

heden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een 

waarderingscomplex is een samenstelling van  

verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijk-

bare verhuureenheden voor wat betreft; type vast-

goed, bouwperiode en locatie, en dat als een geheel 

aan een derde partij kan worden verkocht. Alle ver-

huureenheden maken deel uit van een waarderings-

complex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.

Het berekende effect door aanpassingen in het hand-

boek marktwaarde 2017voor de regio IJmond is 0,5%.

Waardering bij eerste verwerking

Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken 

in exploitatie gewaardeerd tegen kostprijs. De kost-

prijs omvat de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, 

inclusief transactiekosten en verminderd met eventu-

ele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede 

externe kosten en de direct hieraan toerekenbare 

kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop 

worden ten laste van het resultaat verantwoord in het 

jaar dat de exploitatie door sloop is beëindigd.

Waardering na eerste verwerking

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van 

artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwer-

king gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond 

van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats 

tegen de modelmatige marktwaarde. Het Besluit actu-

ele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 

14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuis-

vesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde 

plaats overeenkomstig de methodiek die is opgeno-

men in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instel-

lingen volkshuisvesting 2015 (“Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde”).

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de 

waardering onderscheid gemaakt naar de volgende 

categorieën:

 • Woongelegenheden

 • Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend 

goed (BOG en MOG)

 • Parkeergelegenheden

 • Intramuraal zorgvastgoed

De basisversie van het Handboek modelmatig waar-

deren betreft een modelmatige waardering, waarbij 

inherent aan het gebruik van de basisversie, sprake is 

van het risico dat deze waardering in een bepaalde 

bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de waardering 

op basis van de full versie van het handboek (waarbij 

vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een 

taxateur betrokken is) Voor BOG, MOG en intramuraal 

zorgvastgoed hanteert Velison Wonen de full-versie 

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij de waardering van het vastgoed worden een door-

exploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden. 

De marktwaarde is de hoogste van beide waarderin-

gen. Het handboek volgt de netto contante waarde 

methode, de Discountend Cash Flow Methode  

(DCF methode). Via de DCF-methode worden de 

toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen, 

contant gemaakt naar het heden aan de hand van 

een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de 

geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan 

het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt veron-

dersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvan-

gen, respectievelijk betaald worden. De berekening 

van de netto contante marktwaarde wordt bij alle 

typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperi-

ode van vijftien jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uit-

gaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en 

parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee 

scenario’s: 

Enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en 

anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, 

MOG en intramuraal vastgoed is alleen het door- 

exploiteerscenario van toepassing.

Na de eerste verwerking wordt een waardevermin-

dering of -vermeerdering van de marktwaarde van 

onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de 

winst- en verliesrekening van de periode waarin de 

wijziging zich voordoet. De waardevermindering 
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 • Er staan de komende 15 jaren geen grootschalige  

sloopactiviteiten gepland die van invloed kunnen 

zijn op de bedrijfswaarde.

De totale bedrijfswaarde bedraagt voor 2017 € 219,7 

miljoen. (2016: € 214,3 miljoen).

Hierbij is rekening gehouden met maximalisatie van 

de opbrengsten en planmatig onderhoud volgens de 

meerjarenonderhoudsplanning. Eventuele ingrepen 

naar aanleiding van het strategisch beleidsplan zijn 

hierin verwerkt. 

Latente belastingvorderingen

De latente belastingvordering is gevormd voor belast-

bare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en 

de waardering van de materiele vaste activa in deze 

jaarrekening. De vordering betreft de in de toekomst 

te vorderen vennootschapsbelasting.

Leningen u/g

De leningen worden gewaardeerd tegen contante 

waarde. Bij verkoop van de woningen door de eige-

naren, zal de lening in zijn geheel worden afgelost. 

Leningen zijn verstrekt aan toenmalig zittende huur-

ders, met toestemming van het Ministerie van VROM, 

11 april 2003 verstrekt.

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen  

nominale waarde. De maximale looptijd van de overige  

vorderingen bedraagt naar verwachting een jaar.

Vlottende Activa

Vastgoed bestemd voor verkoop

Dit betreft vastgoed bestemd voor verkoop (te koop 

staande woningen per 31 december). De woningen 

worden gewaardeerd tegen lagere marktwaarde of 

verkrijgingsprijs. 

Overige voorraden

De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaar-

deerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengst-

waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

Op de post huurdebiteuren is een voorziening voor 

mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. De 

voorziening wordt bepaald op basis van een statische 

benadering: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

debiteuren en Minnelijke Schulden Regeling debiteuren  

worden direct voorzien. De maximale looptijd van de 

vorderingen bedraagt naar verwachting een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden  

en internetspaarrekeningen met een looptijd korter 

dan twaalf maanden. De liquide middelen staan  

tenzij anders vermeld ter vrije beschikking van de 

stichting.

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele 

investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de 

boekwaarde van het complex waartoe de investeringen  

gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 

verliezen de boekwaarde van het betreffende complex 

overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening 

gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit 

verband verstaan de netto contante waarde van alle 

investeringsuitgaven minus aan deze investering toe  

te rekenen ontvangsten.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare 

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt 

die kunnen worden gekwalificeerd als intern geforma-

liseerd en extern gecommuniceerd. Hiervan is sprake 

wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan 

naar huurders, gemeenten en overige stakeholders 

aangaande verplichtingen betreffende toekomstige 

herstructureringen en toekomstige nieuwbouwpro-

jecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van de corporatie rondom pro-

jectontwikkeling en herstructurering. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de  

formalisering van de definitieve ontwerpfase en afge-

leid het aanvragen van de bouwvergunning hebben 

plaatsgevonden.

De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn respectieve-

lijk voor:

Verbouwing kantoor 20 jaar lineair

Kantoorinventaris en  
automatiseringsapparatuur

5 jaar lineair

Vervoermiddelen 5 jaar lineair

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante 

waarde van het saldo van de kasstromen die zijn ver-

bonden met de verwachte toekomstige inkomsten en 

uitgaven over de geschatte resterende economische 

levensduur.

De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op de  

volgende uitgangspunten: 

1. Huurverhoging: 2018 1,4%, 2019 1,5%, 2020 1,6%, 

2021 1,6%, 2022 1,8% en verder 2,0% 

2. Huurderving: 2018 en verder 1,1% 

3. Verkopen: Geen verkopen ingerekend 

4. Mutatiegraad: 6,7% 

5. Harmonisatie: 2018 0,63%, 2019 0,59%, 2020 

0,58% en 2021 0,43%, 2022 0,65% 

6. Algemene kostenstijging 2018: 2,2%, 2019: 2,3%, 

2020-2022 2,3% en verder 2,5%. 

7. Kosten stijging onderhoud 2018: 2,2%, 2019-2022: 

2,3%, 2023 en verder 2,5%. 

8. Disconteringsvoet 5,0% 

9. Restwaarde per grondgebonden woning € 20.570 

en voor gestapelde bouw € 16.335. Voor sloop- en 

verhuiskosten wordt € 11.500 per woning gere-

kend. Dit is gebaseerd op de grondnota Gemeente 

en eigen beleid.

Exploitatielasten

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend 

aan de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-

2022. De exploitatielasten bestaan uit de volgende 

elementen:

 • Directe exploitatielasten, onder meer belastingen 

en verzekeringspremies.

 • Indirecte exploitatielasten, die betrekking hebben 

op het sociaal vastgoed. Deze kosten bestaan 

onder meer uit algemene kosten, beleid, auto-

matisering.

 • Heffingen van overheidswege die gekoppeld 

zijn aan het sociaal vastgoed in exploitatie, zijn 

conform de wens van het Waarborgfonds  

Sociale Woningbouw (WSW) ingerekend tot 

einde levensduur.

Verhuurderheffing

In 2017 heeft Velison Wonen een bedrag van  

€ 2.614.944 (2016: € 2.347.320) afgedragen aan 

verhuurderheffing. Het bedrag is gebaseerd op de 

WOZ-waarde van het DAEB-bezit. De huidige waarde 

bedroeg in 2017 ruim € 489 miljoen (2016: € 479 

miljoen), voor 2017 is rekening gehouden met een 

stijging van 7,2% van de WOZ-waarde, het percentage 

verhuurderheffing voor 2018 is vastgesteld op 0,591% 

(2016: 0,536%).

Saneringsheffing 

In de begroting is rekening gehouden met een 

bijdrage aan de saneringsheffing, de heffing moet 

worden doorgerekend voor de jaren 2018 tot en met 

2022. De heffing is gebaseerd op 1% van de totale 

jaarhuur van de woongelegenheden. 

Bijdrageheffing Aw 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt integraal 

toezicht op de corporaties. De Aw ziet toe op financi-

ele continuïteit, governance, integriteit en rechtmatig-

heid van woningcorporaties. De Aw maakt deel uit van 

de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Conform de door de Minister voor Wonen en Rijks-

dienst goedgekeurde ‘Begroting 2017’ van de Autori-

teit woningcorporaties is de bijdrageheffing voor 2017 

vastgesteld op totaal € 12.557.292 voor alle corpora-

ties samen. Dit komt voor 2017 neer op een tarief van 

€ 2,63 per woongelegenheid en € 0,02 per € 1.000 

WOZ-waarde van de woongelegenheden in eigendom 

van de corporatie. De bijdrage is een jaarlijks terug-

kerende heffing. Voor de jaren 2018 en latere jaren 

dienen de corporaties rekening te houden met een 

tarief van € 3,15 per woongelegenheid en € 0,025 per 

€ 1.000 WOZ-waarde van de woongelegenheden in 

eigendom van de corporatie. 

Levensduur

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van 

de resterende levensduur zijn:

 • Bij de geschatte resterende economische 

levensduur wordt rekening gehouden met 

marktomstandigheden, het kwaliteitsbeleid 

van de corporatie en de feitelijke staat van het 

onderhoud. De levensduur vormt de basis voor 

de looptijd van de verwachte kasstromen.

 • Jaarlijks wordt vastgesteld of aanpassing van de 

levensduurinschatting noodzakelijk is.

 • Bij sociale huurwoningen wordt van een  

economische levensduur van 50 jaar uitgegaan 

met een minimale levensduur van 15 jaar en als 

uitgangspunt dat er geen sloopbesluiten zijn 

genomen.
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Algemeen

Velison Wonen moet haar winst- en verliesrekening 

presenteren in de jaarrekening volgens de functionele 

indeling. De Regeling toegelaten instellingen volks-

huisvesting 2016 (Rtiv 2016) stelt dit voor de woning-

corporaties verplicht. In essentie houdt de functionele 

indeling in dat de opbrengsten en kosten per verschil-

lende activiteiten die woningcorporaties uitvoeren, 

gesplitst worden per activiteit.

Voortvloeiend uit de nieuwe RJ 645 Toegelaten Instel-

lingen Volkshuisvesting respectievelijk de Regeling 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) dienen 

nieuwe modellen te worden gehanteerd voor balans, 

resultatenrekening en kasstroomoverzicht. De model-

len maken niet langer deel uit van de RJ 645 maar zijn 

opgenomen in de bijlagen bij de Regeling Toegelaten 

instellingen Volkshuisvesting (RTIV). Met ingang van 

verslagjaar 2017 is een aantal wijzigingen doorgevoerd 

in de winst- en verliesrekening, voornamelijk veroor-

zaakt door het toepassen van de Handleiding toepas-

sen functionele indeling winst- en verliesrekening bij 

corporaties. De aanpassingen zijn ook in de vergelij-

kende cijfers verwerkt.

Bij het presenteren van de winst- en verliesrekening 

volgens de functionele indeling moeten we een 

bestendige gedragslijn hanteren. Bij de toerekening 

van de opbrengsten en kosten naar de activiteiten 

maken we onderscheid tussen directe en indirecte 

toerekenbare opbrengsten en kosten. 

De verdeling van de indirecte kosten gebeurd op basis 

van het aantal fte’s. 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 

betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn gewor-

den en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden 

voor het opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone 

bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 

omvang of het incidentele karakter afzonderlijk 

toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corpo-

ratie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten 

worden met het oog op de analyse en de vergelijk-

baarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard 

en omvang afzonderlijk toegelicht.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden 

verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het 

gevoerde huurprijsbeleid van Velison Wonen, rekening 

houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals 

maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en 

maximale huursomstijging) en onder aftrek van huur-

derving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoe-

dingen van huurders boven de netto huurprijs voor 

leveringen en diensten (zoals energie, water, huis-

meester, schoonmaakkosten, glasverzekering).  

De opbrengsten worden verminderd met derving 

wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen 

en diensten worden verantwoord onder de lasten 

servicecontracten.

Overheidsbijdragen

Hieronder worden bijdragen of subsidies van de  

overheid evenals de toerekening van de BWS-subsidie 

vanuit de egalisatierekening BWS verantwoord.

Lasten Verhuur en beheeractiviteiten

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur 

en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de 

kostenverdeelstaat verantwoord.

Lasten onderhoudsactiviteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en 

mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden 

ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en 

mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten 

van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten 

Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen zijn gevormd voor  

jubileumuitkeringen aan personeel en loopbaan- 

ontwikkelingen.

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan perso-

neel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen 

jubileumuitkeringen aan personeel op grond van 

cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand 

ultimo boekjaar. Bij bepaling van de omvang van de 

voorziening is rekening gehouden met geschatte 

leeftijd en blijfkans. 

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is 

gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen 

op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor 

medewerkers van de corporatie op grond van cao-

bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij 

het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan 

van het personeelsbestand ultimo boekjaar. 

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de  

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend  

met agio of disagio en onder aftrek van transactie- 

kosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde 

en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met 

de verschuldigde rentevergoeding

zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de 

looptijd van de schulden in de winst- en verliesreke-

ning wordt verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar van 

de langlopende schulden is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.

Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden

In het kader van de verkoop van woningen onder 

voorwaarden (VOV) heeft Velison Wonen een terug-

koopverplichting die mede afhankelijk is van de 

ontwikkeling van de waarde van de betreffende 

onroerende zaken in het economische verkeer. De 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

Indien de verwachting is dat de terugkoop binnen 

één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de 

kortlopende schulden verantwoord. 

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aan-

gegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 

nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien 

dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke 

oninbaarheid in mindering gebracht. De maximale 

looptijd bedraagt naar verwachting een jaar.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden  

deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met 

de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

12. Grondslagen van 
resultaatbepaling
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Rentebaten en lasten

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en 

verliesrekening verwerkt rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, 

indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst 

waarschijnlijk.

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvol-

gende verslagperioden naar rato van de resterende 

hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als 

rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toe-

gerekend zodanig dat samen met de over de lening 

verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in 

de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de 

balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke 

rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van 

het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend op 

basis van het in de winst- en verliesrekening ver-

antwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal 

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-

aftrekbare kosten.

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen 

in de latente belastingvorderingen en -schulden uit 

hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belasting- 

tarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie  

van latente belastingvorderingen of een wijziging van 

de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost. 

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en 

verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover 

deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in 

het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval  

de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. 

Wet normering topinkomens (WNT)

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) 

heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels 

toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels 

toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aanpas-

singswet WNT, als normenkader bij het opmaken van 

deze jaarrekening gehanteerd. 

Pensioenen 

Velison Wonen heeft een pensioenregeling met SPW. 

Het SPW heeft een gemiddelde dekkingsgraad van 

113,4%. Dit betreft een toegezegde pensioenrege-

ling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een 

pensioen toegezegd aan personeel op de pensioen-

gerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en 

dienstjaren.

Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als  

zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling.  

Voor de pensioenregeling betaalt Velison Wonen 

op verplichte basis premie aan het pensioenfonds. 

Behalve de betaling van premies heeft Velison Wonen 

geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze  

pensioenregeling. De premies worden verantwoord  

als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.  

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien deze tot een terugstorting  

leiden of tot een vermindering van toekomstige  

betalingen. 

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,  

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn  

opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaats-

vindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen

Overige gegevens

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen 

voor het resultaat over het boekjaar te bestemmen:

Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar wordt 

ten gunste of ten laste van de overige reserves te 

gebracht.

Het niet-gerealiseerde resultaat bestaande uit niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in 

exploitatie en/of niet-gerealiseerde waardeverande-

ringen onroerende zaken verkocht onder voorwaar-

den) worden ten gunste of ten laste van de herwaar-

deringsreserve gebracht.

van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 

uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeer-

dering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar 

toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord en 

toegerekende organisatiekosten.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werk-

zaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 

worden verwerkt onder de niet in de balans opgeno-

men verplichtingen.

Overheidsheffingen

Velison Wonen verwerkt de overheidsheffingen zoals 

onroerendezaakbelasting op het moment dat aan alle 

voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurders-

heffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen 

incasseren van vorderingen op huurders anders dan 

huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer 

specifieke kostensoort behoren. 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoed- 

portefeuille

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vast-

goedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- 

en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met 

betrekking tot het vastgoed. 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de 

winst-en verliesrekening verwerkt als alle belang-

rijke rechten op economische voordelen alsmede 

alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa 

zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de 

opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald 

en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Op basis van deze criteria wordt onder deze post 

de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie 

onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde 

verantwoord. De boekwaarde is op basis van de 

marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post 

verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht 

vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen 

voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct 

toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs 

en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de 

lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder ver-

antwoord de verkoopopbrengst van onder VOV terug-

gekochte en vervolgens zonder voorwaarden door-

verkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. 

De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmo-

ment onder aftrek van de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord 

op het moment van levering (passeren transportakte). 

Eventuele verliezen op koopprojecten worden verant-

woord zodra deze voorzienbaar zijn. 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet 

in het resultaat verantwoord in het geval de belang-

rijkste economische voor- en nadelen niet zijn over-

gedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden 

verantwoord als financieringstransactie. Verwezen 

wordt naar de post Vastgoed verkocht onder voor-

waarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hieronder zijn begrepen de overige waardeverande-

ringen en de waardeveranderingen met betrekking 

tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed 

in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed 

verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd 

voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderin-

gen vastgoedportefeuille betreffen winsten of moge-

lijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de 

waarde van het vastgoed bestemt voor verhuur in het 

verslagjaar.

Netto resultaat overige activiteiten

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van VvE-

beheer toegerekend. 

Overige organisatiekosten

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn 

(ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden 

opgenomen onder Overige organisatiekosten. 

Leefbaarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven van sociale  

en fysieke activiteiten en toegerekende organisatie-

kosten opgenomen.

De uitgaven betreffende sociale activiteiten omvatten  

wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van 

bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals 

leefbaarheidscoördinator, huismeester), leefbaarheids-

onderzoeken en uitgaven voor activiteiten bewoners-

bijeenkomsten, bestrijding woonoverlast, buurt- 

bemiddeling, Skaeve Huse, schuldsaneringen, tweede 

kansbeleid etc..

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten 

wijkgebonden uitgaven voor onderhoud groenvoor-

ziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, 

cameratoezicht, schoonmaakacties etc. en uitgaven 

voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpre-

ventie, verlichting achterpaden, afsluiting portieken.
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3. Onroerende zaken  
verkocht onder voorwaarden

4. Vastgoed in ontwikkeling  
bestemd voor eigen exploitatie

2017 2016 2017 2016

Boekwaarde 1 januari 5.232.480 6.899.130 6.710.960 3.440.361

Mutaties 

Opleveringen 0 0 -5.385.252 -3.299.636

Investeringen 0 0 3.870.266 6.777.588

Desinvesteringen -643.868 -635.308 0 0

Herclassificatie 0 -1.031.342 0 0

Afwaardering 0 0 -427.000 -207.353

Aanpassing marktwaarde 175.642 0 0 0

Overige mutaties 0 0 -11.287 0

Totaal van de mutaties -468.226 -1.666.650 -1.953.273 3.270.599

Boekwaarde 31 december 4.764.254 5.232.480 4.757.687 6.710.960

De herclassificatie heeft betrekking op het over te hevelen bezit van de DAEB-tak naar de niet-DAEB tak.  

Conform het ingediende scheidingsvoorstel.

Bedrijfswaarde

Per 31 december 2017 bedraagt de gecalculeerde bedrijfswaarde voor het vastgoed € 219,7 miljoen (2016:  

€ 214,3 miljoen). In de bedrijfswaarde is rekening gehouden met de bijdrage verhuurderheffing tot einde levens-

duur. Rekening is gehouden met het aangepaste planmatig onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplan-

ning. Er zijn geen verkopen meer in de bedrijfswaarde ingerekend.

    
Verzekering

Het vastgoed is in 2017 bij Raetsheren van orden verzekerd tegen brand- en stormschade.    

 

De verzekerde som bedraagt € 358.543.775, dit is exclusief de verzekerde som van de woningen die onderdeel 

uitmaken van een VvE; deze worden verzekerd door de VvE.    

Het feitelijk verzekerde bedrag ligt hoger; Raetsheren van Orden vergoedt bij schade de werkelijke herbouw-

waarde van het perceel.    

    
OZB taxatie    

Het vastgoed is in 2017, peildatum 01.01.2016, voor de WOZ getaxeerd op € 555,6 miljoen (2016: € 541,6  

miljoen).    

3. (On-)roerende zaken Verkoop onder Voorwaarden

Aantal 2017 Aantal 2016 2017 2016

Woningen Velsen-Noord 9 10 1.647.920 1.750.520

Woningen De Vrijheit 14 17 1.407.640 1.718.680

Woningen De Vreede 8 9 1.214.002 1.304.588

Woningen De Voorwaarts 3 3 494.692 458.692

Stand per 31 december 4.764.254 5.232.480

ACTIVA

A. VASTE ACTIVA

I Vastgoedbeleggingen

2017 2016

1. DAEB vastgoed in exploitatie 376.747.201 407.830.155

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 63.504.228 31.970.679

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 4.764.254 5.232.480

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.757.687 6.710.960

449.773.370 451.744.274

 

1. DEAB vastgoed  
in exploitatie

2. niet-DEAB vastgoed  
in exploitatie

2017 2016 2017 2016

Boekwaarde 1 januari 407.830.155 366.098.986 31.970.679 28.459.730

Mutaties 

Opleveringen 5.436.786 3.295.488 0 0

Investeringen 1.954.936 1.162.676 0 4.148

Desinvesteringen -269.202 -505.840 -28.230 -416.609

Herclassificatie -30.983.741 -1.144.241 30.983.741 2.175.583

Aanpassing marktwaarde -7.221.733 38.834.024 578.038 1.747.827

Overige mutaties 0 89.062 0 0

Totaal van de mutaties -31.082.954 41.731.169 31.533.549 3.510.949

Boekwaarde 31 december 376.747.201 407.830.155 63.504.228 31.970.679

Inbegrepen ongerealiseerde  
herwaardering

214.797.419 237.687.924 29.575.618 13.788.335

13. Toelichting balans
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II Materiële vaste activa

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Het verloop van deze post is als volgt:

2017 2016

Stand 1 januari:

Aanschafwaarde 4.677.398 4.513.241

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -1.434.112 -1.274.826

Boekwaarde 3.243.286 3.238.415

Mutaties:

Investeringen 64.645 212.116

Desinvesteringen -699.161 -3.000

Afschrijvingen van desinvesteringen 699.161 0

Afschrijvingen -213.355 -204.245

Totaal van de mutaties -148.710 4.871

Stand 31 december

Aanschafwaarde 4.042.882 4.677.398

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -948.306 -1.434.112

Boekwaarde 3.094.576 3.243.286

 Auto's
Gebouw  

en inrichting
Overig  

inventaris
Totaal

1 januari 

Aanschafwaarde 103.197 3.479.547 1.094.654 4.677.398

Cumulatieve afschrijvingen -18.545 -521.884 -893.683 -1.434.112

Boekwaarden 84.652 2.957.663 200.971 3.243.286

Mutaties 

Investeringen 0 33.674 30.971 64.645

Desinvesteringen 0 -4.445 -694.716 -699.161

Afschrijvingen van desinvesterin-
gen

0 4.445 694.716 699.161

Afschrijvingen -19.439 -117.352 -76.564 -213.355

Totaal mutaties -19.439 -83.678 -45.593 -148.710

31 december 

Aanschafwaarde 103.197 3.508.776 430.909 4.042.882

Cumulatieve afschrijvingen -37.984 -634.791 -275.531 -948.306

Boekwaarden 65.213 2.873.985 155.378 3.094.576

Afschrijvingen:

De auto’s worden, rekening houdend met een restwaarde, in vijf jaar lineair afgeschreven.

Het kantoorpand van Velison Wonen wordt in 40 jaar lineair afgeschreven.

De interne verbouwing van het kantoorpand wordt in 20 jaar lineair afgeschreven, de overige inventaris in  

vijf jaar lineair.

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2017 2016

Project KPN 2.295.924 2.281.073

Project Hofstede uitbreiding woningen 1.441.694 67.231

Project Molenweid 0 3.716.939

Project Torricelli 0 593.505

Project Stadspark 0 11.287

Project Venusstraat 66.123 3.221

Project Velsen-Noord 106.299 31.988

Project Dobbiuslaan 314.590 3.257

Project Platbodem 517.094 2.459

Diverse projecten 15.963 0

4.757.687 6.710.960

Stand per 1 januari 6.710.960

Mutaties in 2017

Investeringen project KPN 14.851

Investeringen project Hofstede uitbreiding woningen 1.374.463

Investeringen project Molenweid 969.288

Investeringen project Torricelli 105.520

Investeringen project Venusstraat 236.902

Investeringen project Velsen-Noord 74.311

Investeringen project Dobbiuslaan 415.333

Investeringen project Platbodem 663.635

Investeringen diverse projecten 4.676

Opleveringen -5.385.252

Waardeverandering onrendabele toppen -427.000

Totaal mutaties -1.953.273

Stand per 31 december 4.757.687 

Het project KPN is een ontwikkellocatie van ca. 48 appartementen in de sociale sector in het centrum van 

IJmuiden.

Het project Hofstede betreft een toevoeging van zorgwoningen. 

Het project Molenweid, de woonvoorziening van 30 appartementen en drie algemene ruimtes op basis van 

gescheiden wonen en zorg, is in 2017 opgeleverd. De totale investering is € 4.686.227.

Het project Torricelli, 18 onzelfstandige woonruimtes voor statushouders, is ook in 2017 opgeleverd.

De totale investering is € 699.025. 

“Het project Stadspark zijn 54 nieuwbouwappartement in drie woonlagen, waarvan de oplevering in 2019 wordt 

verwacht. Op dit project is in 2017 € 701.000 als onrendabel geboekt. Totaal is er € 666.576 (na gedane investe-

ringen) opgenomen onder de voorziening onrendale investeringen.”

De projecten Venusstraat, Dobbiuslaan en Platbodem zijn respectievelijk vijf, acht en acht zelfstandige units voor 

statushouders. Ze worden in 2018 opgeleverd. Totaal als onrendabel geboekt in 2017 € 427.000.

Het project Velsen-Noord betreft 106 woningen energieverbetering.
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2. Leningen u/g

Het verloop van de Leningen aan derden is als volgt weer te geven :

2017 2016

Saldo per 1 januari 210.000 240.000

Aflossingen 0 -30.000

Saldo per 31 december 210.000 210.000

Voorziening lening u/g -46.746 -50.052

163.254 159.948

Dit betreft vorderingen als het gevolg van de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders in Velsen-Noord. 

De regeling is met toestemming van het toenmalige Ministerie van VROM, gedateerd 11 april 2003, uitgevoerd.

De leningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde.

3. Te vorderen BWS-subsidies

Het verloop is als volgt weer te geven:

2017 2016

Saldo per 1 januari

Toevoeging rente 0 32.744

Ontvangen BWS-subsidies 0 -32.744

Saldo per 31 december 0 0

Het betrof een vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning gebonden Subsidies (BWS) voor woningen 

aan de Kerkstraat aflopend in 2016.

III Financiële vaste activa

2017 2016

1. Latente belastingvordering 183.277 2.909.175

2. Leningen u/g 163.254 159.948

3. Te vorderen BWS-subsidies 0 0

346.531 3.069.123

1. Latente belastingvordering

Wegens compensabele verliezen 0 2.595.017

Wegens hogere boekwaarde te verkopen woningen 0 129.067

Wegens afschrijving disagio op leningen 183.277 185.091

183.277 2.909.175

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen is als volgt:

2017 2016

Boekwaarde 1 januari 2.909.175 3.495.605

Wegens compensabele verliezen -2.595.017 -551.608

Wegens hogere boekwaarde te verkopen woningen -129.067 -3.155

Wegens afschrijving disagio op leningen -1.814 -31.667

Boekwaarde 31 december 183.277 2.909.175

Compensabele verliezen

In 2016 is een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd. In de  

jaarrekening 2016 is hier een latente belastingvordering tegen contante waarde gevormd op basis van een  

disconteringsvoet van 2,76%. Omdat de compensabele verliezen ultimo 2017 nihil zijn is er geen voorziening 

meer getroffen.

Verkoop woningen:

Velison Wonen zal de komende jaren geen woningen meer verkopen, derhalve is de latentie vrijgevallen en nihil.

Disagio op leningen: 

In de jaarrekening is voor de leningportefeuille een latente belastingvordering tegen contante waarde verant-

woord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reele waarde) en de waardering als 

toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. De gehanteerde 

disconteringsvoet is 2,55% (2016: 2,76%).
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Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

 2017 2016

Boekwaarde per 1 januari 172.325 185.550

Onttrekkingen -52.477 -42.428

Toevoegingen 16.263 29.203

Boekwaarde per 31 december 136.111 172.325

2. Overheid (Gemeenten)

 2017 2016

De specificatie per ultimo het boekjaar:

Bijdrage woningaanpassing minder validen 461 2.388

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

 2017 2016

BTW te vorderen 19.958 53.675

19.958 53.675

4. Overige vorderingen

 2017 2016

Nog te ontvangen verzekeringsclaim 0 5.028

Nog te ontvangen rente 7.265 8.800

Nog te ontvangen subsidie 311.200 291.200

Nog te ontvangen overige debiteuren 73.028 59.155

Nog te ontvangen diversen 48.188 43.189

439.681 407.372

Te ontvangen verzekeringsclaim betreft nog te ontvangen uitkeringen van de verzuimverzekering.

Nog te ontvangen rente betreft de rente van de roll-over lening en van de Spaarrekening bij de ING.

Te ontvangen subsidie betreft de verleende STEP subsidie voor 109 woningen in Velsen-Noord en een definitieve 

vermindering verhuurderheffing voor 2 appartementen in IJmuiden.

De vorderingen hebben alle een verwachte looptijd korter dan een jaar.

5. Overlopende activa

 2017 2016

Vooruitbetaalde assurantiepremie 92.208 99.707

Vooruitbetaalde erfpacht 1.044 1.044

Vooruitbetaalde abonnementskosten 0 95

Vooruitbetaald overig 6.845 22.441

100.097 123.287

B. VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden

2017 2016

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 95.136 599.609

2. Overige voorraden 34.009 34.935

129.145 634.544

De verkoopportefeuille bestaat ultimo 2017 uit één sociale huurwoningen totaal met een marktwaarde van  

€ 95.136.     

De verwachte opbrengst is circa € 115.000, er zullen in 2018 verder geen woningen uit het bestaande bezit  

verkocht worden.

De overige voorraden betreft de magazijnvoorraad van klein materiaal.

II Vorderingen 

2017 2016

1. Huurdebiteuren 236.717 284.581

2. Overheid (Gemeenten) 461 2.388

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen 19.958 53.675

4. Overige vorderingen 439.681 407.372

5. Overlopende activa 100.097 123.287

796.914 871.303

1. Huurdebiteuren

De specificatie naar aantal huurders met een achterstand in aantal maanden luidt als volgt:

 2017 2016 2017 2016

1 Maand of minder 142 204 56.655 60.273

Tussen 1 en 2 maanden 40 48 40.821 43.645

Tussen 2 en 3 maanden 10 32 15.405 52.522

Tussen 3 en 4 maanden 12 15 24.773 28.646

Tussen 4 en 5 maanden 13 12 36.495 34.271

Tussen 5 en 6 maanden 4 4 12.303 12.387

Meer dan 6 maanden 14 22 79.841 123.612

235 337 266.293 355.356

Vertrokken huurders 49 55 106.535 101.550

Totaal corporatie 284 392 372.828 456.906

Af: vermoedelijk oninbaar 136.111 172.325

236.717 284.581

De bruto huurachterstand bedraagt 1,48% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen. (2016: 1,85%).

De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld op basis van ouderdom van de vorderingen. Vorderingen op huurders 

die gebruik maken van de WSNP of minnelijke regeling worden direct ten laste van de voorziening gebracht.
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PASSIVA

C. EIGEN VERMOGEN

 2017 2016

1. Herwaarderingsreserves 251.059.111 213.147.619

2. Overige reserves 92.820.948 89.506.646

3. Resultaat boekjaar -1.898.682 41.225.793

Totaal eigen vermogen 341.981.377 343.880.058

Voorstel tot bestemming van het resultaat is om het gerealiseerde resultaat ad € 4.787.392 ten gunste van de 

overige reseerves te brengen en het niet gerealiseerde resultaat waardeveranderingen vastgoed in exploitatie  

ad € 6.686.074 ten laste van de herwaarderingsreserve te brengen.

1. Herwaarderingsreserves (voor resultaatbestemming boekjaar)

 2017 2016

Saldo 1-1 251.476.259 213.147.619

Niet-gerealiseerde herwaardering 0 38.328.640

Gerealiseerd door verkoop -417.148 0

Saldo 31-12 251.059.111 251.476.259

Het verloop van de herwaarderingsreserves is als volgt:

 
DAEB  

vastgoed in 
exploitatie

niet-DAEB 
vastgoed in 
exploitatie 

Totaal 
vastgoed in 
exploitatie

Saldo per 1-1-16 193.116.922 20.030.697 213.147.619

Mutatie herwaardering 2016 44.361.394 -6.032.754 38.328.640

Saldo per 31-12-16 237.478.316 13.997.943 251.476.259

Gerealiseerd door verkoop 2017 -163.530 -253.618 -417.148

Saldo per 31-12-17 voor resultaatbestemming 237.314.786 13.744.325 251.059.111

Mutatie herwaardering 2017 -22.517.367 15.831.293 -6.686.074

Saldo per 31-12-17 na resultaatbestemming 214.797.419 29.575.618 244.373.037

2. Overige reserves (voor resultaatbestemming boekjaar)

 2017 2016

Saldo 1-1 89.506.646 81.974.210

Dotatie resultaat vorig boekjaar 2.897.154 6.962.094

Realisatie uit herwaarderingsreserve 417.148 570.342

Saldo 31-12 92.820.948 89.506.646

III Liquide middelen

 2017 2016

Bank Nederlandse Gemeenten 515.544 340.736

Kas 5.287 427

ING spaarrekening 2.600.000 2.001.743

ING stortingsrekening 453.985 6.522

Totaal 3.574.816 2.349.428

Velison Wonen heeft per 31 december een kredietfaciliteit bij de BNG ten bedrage van € 0,5 miljoen. 

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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D. VOORZIENINGEN

 2017 2016

1. Voorziening onrendabele investeringen 666.576 763.347

2. Voorziening Latente belastingverplichtingen 2.700.734 6.486.290

3. Overige voorzieningen 248.625 227.155

3.615.935 7.476.792

1. Voorziening onrendabele investeringen sociaal vastgoed

 2017 2016

Saldo per 1 januari 763.347 0

Terugname onrendabele top De Voorspoed -684.528 684.528

Voorziening onrendabele top Stadspark 666.576 0

In exploitatie genomen Kanaalstraat -78.819 78.819

Saldo per 31 december 666.576 763.347

2. Voorziening Latente belastingverplichtingen

Verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente belastingverplichtingen en in het boekjaar:

 2017 2016

Saldo per 1 januari 6.486.290 1.295.039

Wegens fiscale onderhoudsvoorziening -1.186.290 -108.749

Wegens afwaardering naar lager WOZ-waarde -2.599.266 5.300.000

Saldo per 31 december 2.700.734 6.486.290

“Het vormen van een fiscale onderhoudsvoorziening is ter discussie gesteld door de Belastingdienst. De in 2016 

opgenomen latentie heeft niet langer een langlopend karakter. Velison Wonen is het niet eens met het standpunt 

van de Belastingdienst, maar kiest er voor om uit het voorzichtigheidsprincipe de latentie in zijn geheel  

(€ 1.186.290) te laten vrijvallen. 

Voor de voorziening afwaardering naar lagere WOZ-waarde is overeenstemming met de belastingdienst, de afspra-

ken zijn verwerkt in de voorziening.”

3. Overige voorzieningen

 
Jubileum- 

uitkeringen
Loopbaan- 

ontwikkeling
Totaal

Saldo per 1 januari 115.100 112.055 227.155

Dotatie 16.500 18.149 34.649

Onttrekking 0 -13.179 -13.179

Saldo per 31 december 131.600 117.025 248.625

Reservering loopbaanontwikkeling

In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke mede-

werker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling. 

Voor 2018 zijn nog geen concrete budgetaanvragen bekend. Het karakter van de voorziening is overwegend 

langlopend.

3. Resultaat boekjaar

 2017 2016

Niet-gerealiseerde waardeverandering herwaarderingsreserve -6.686.074 38.328.640

Overig resultaat 4.787.392 2.897.153

Totaal -1.898.682 41.225.793
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Rente- en kasstroomrisico

Hierna is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd.

Rente percentages € Resterende looptijd €

Roll-over 7.000.000 < 1 jaar 7.899.353

0%-1% 0 van 1 tot 5 jaar 21.743.918

1%-2% 16.621.319 van 5 tot 10 jaar 9.335.006

2%-3% 10.088.251 van 10 tot 15 jaar 11.224.164

3%-4% 21.500.000 van 15 tot 20 jaar 12.089.764

4%-5% 37.257.657 > 20 jaar 40.913.559

5%-6% 10.542.745

> 6% 195.792

103.205.764 103.205.764

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

 2017 2016

34 koopgarantwoningen 4.795.909 5.294.970

De bij de levering van de woning ontvangen liquide middelen vertegenwoordigen een terugkoopverplichting 

die wordt opgenomen (als langlopende schuld) onder Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken onder 

voorwaarden verkocht. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op basis van terugkoopprijs per 

balansdatum.

4. Overige schulden

 2017 2016

Saldo waarborgsommen 92.938 34.219

De waarborgsommen zijn geheven uit hoofde van de huurovereenkomst. Over de betaalde waarborgsommen

wordt bij teruggave geen rente vergoed.

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

 2017 2016

1. Schulden/leningen overheid 3.665.563 4.273.783

2. Schulden/leningen kredietinstellingen 89.449.480 88.431.981

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder  
    voorwaarden

4.795.909 5.294.970

4. Overige schulden 92.938 34.219

98.003.890 98.034.953

1. en 2. Schulden/Leningen overheid en kredietinstellingen

Het verloop van de leningen is als volgt:

 
Leningen van 

overheid

Leningen 
krediet- 

instellingen
Totaal

1 januari

Leningen overheid/kredietinstellingen 4.855.373 96.282.715 101.138.088

Af: aflossingsverplichting voorgaand jaar -581.590 -7.850.734 -8.432.324

4.273.783 88.431.981 92.705.764

Mutaties boekjaar

Af: aflossingen -581.590 -7.850.734 -8.432.324

Bij: nieuwe leningen 0 10.500.000 10.500.000

-581.590 2.649.266 2.067.676

31 december

Leningen overheid/kredietinstellingen 4.273.783 98.931.981 103.205.764

Af: aflossingsverplichting komend jaar -608.220 -9.482.501 -10.090.721

3.665.563 89.449.480 93.115.043

Voor de leningen van 2017 gelden rentevoeten die variëren van -0,147 tot +6,68%. 

De gemiddelde rentevoet over 2017 bedraagt 3,40%. De gemiddelde looptijd van de leningen is 14,1 jaar.

Van de schuldrest heeft € 73,6 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen van alle leningen bedragen € 10.090.721 en zijn op de 

balans 

opgenomen onder de kortlopende schulden. De martkwaarde van de leningen bedraagt € 130.129.000  

(2016: € 135.324.000).
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6. Overige schulden

 2017 2016

Verlof en functiewaardering 85.470 73.750

Te betalen accountantskosten en kosten jaarrekening 37.056 73.212

Te verrekenen servicekosten 59.637 59.544

Aangegane verplichtingen aankoop woningen 0 419.300

Diversen 3.892 57.870

186.055 683.676

7. Overlopende passiva

 2017 2016

Niet vervallen rente 1.325.431 1.491.051

Vooruitontvangen huur 167.173 252.581

Overige 151.664 80.725

1.644.268 1.824.357

F. KORTLOPENDE SCHULDEN

 2017 2016

1. Schulden aan overheid (Gemeenten) 1.853 25.969

2. Schulden aan kredietinstellingen 10.090.721 8.432.324

3. Schulden aan leveranciers 1.395.546 1.171.304

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 762.457 356.222

5. Schulden ter zake van pensioenen 33.250 26.303

6. Overige schulden 186.055 683.676

7. Overlopende passiva 1.644.268 1.824.357

Totaal 14.114.150 12.520.155

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

1. Schulden aan overheid (Gemeenten)

 2017 2016

Te betalen diverse facturen 1.853 25.969

2. Schulden aan kredietinstellingen

 2017 2016

Binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen 10.090.721 8.432.324

3. Schulden aan leveranciers

 2017 2016

Nog te betalen facturen 1.395.546 1.171.304

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

 2017 2016

Omzetbelasting 372.480 275.252

Loonbelasting 52.116 53.648

Premies sociale verzekeringen 25.923 27.322

Vennootschapsbelasting 2016 en 2017 311.938 0

762.457 356.222

5. Schulden ter zake van pensioenen

 2017 2016

SPW premies pensioen 33.250 26.303
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

 2017 2016

1. Huuropbrengsten 24.319.781 23.804.326

2. Opbrengsten servicecontracten 538.803 505.424

3. Lasten servicecontracten -449.486 -427.232

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -3.142.203 -2.989.565

5. Lasten onderhoudsactiviteiten -5.404.958 -5.883.351

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.881.157 -3.523.236

Totaal 11.980.780 11.486.366

1. Huuropbrengsten

 2017 2016

Woningen en woongebouwen DAEB 21.169.068 22.028.857

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 2.732.617 1.266.722

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 162.077 229.537

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 578.034 530.079

24.641.796 24.055.195

Huurderving wegens leegstand DAEB -284.225 -206.693

Huurderving wegens leegstand niet-DAEB -21.527 -14.973

Huurderving wegens oninbaarheid -16.263 -29.203

Totaal 24.319.781 23.804.326

De huuropbrengst is met € 586.601 toegenomen als gevolg opgeleverde verhuureenheden, de jaarlijkse  

huurverhogingen, geriefsverbeteringen en huurharmonisatie bij mutatie.

Per 1 juli 2017 zijn de huren gemiddeld verhoogd met 0,7%.

2. Opbrengsten servicecontracten

 2017 2016

Vergoedingen servicekosten 492.566 467.799

Vergoedingsderving servicekosten wegens leegstand -7.497 -5.045

Te verrekenen servicekosten met huurders -51.680 -52.183

Opbrengst serviceabonnement 105.414 94.853

Totaal 538.803 505.424

Niet uit de balans blijkende informatie

Deelneming in de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Obligoverplichting

Ingevolge het reglement van het WSW neemt iedere deelnemer deel in het risico waartoe de stichting WSW  

zich voor de deelnemers borg heeft gesteld. De bijdrage is maximaal 3,85% van het schuldrestant van de door  

de deelnemer aangegane leningen waarvoor het WSW zich borg heeft gesteld. De stichting WSW zal overgaan 

tot invordering van deze bijdrage als het vermogen van het WSW onder de minimumgrens van 0,25% van de 

gegarandeerde uitstaande schuldrestanten komt.

Per 31 december 2017 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 3.906.056 uit hoofde van de 

door het WSW verstrekte borgstellingen.

Investeringsverplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw van woningen tot een bedrag van  

€ 386.033. Deze verplichtingen komen naar verwachting binnen 1 jaar na balansdatum tot afwikkeling.

Aangegane verplichtingen onderhoud

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nog uit te voeren planmatig onderhoud ten bedrage van 

€ 157.670.

Verbonden ondernemingen

Velison Wonen heeft (conform RTIV artikel lid 4 / BTIV artikel 104 lid 2d) geen verbonden ondernemingen.

Volmacht WSW

Velison Wonen heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW (als bedoeld 

in het Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, artikel 30), zodat het WSW in 

staat wordt gesteld om, wanneer daartoe aanleiding is, over te gaan op hypotheekvestiging op het bezit dat de 

woningcorporatie in onderpand heeft gegeven. Velison Wonen heeft haar volledige bezit in onderpand gegeven.



96 97

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: 

WNT) in werking getreden. Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Velison 

Wonen van toepassing zijnde regelgeving voor het WNT-maximum voor de woningcorporaties klasse E.

 Bedragen x € 1 P.H.M. van Ling S.J. van den Berg

Funtiegegevens directeur-bestuurder manager financiën

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor (in fte) 0,9445 1,0

Gewezen topfunctionaris nee ja

(Fictieve) dienstbetrekking nee nee

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 104.495 91.789

Beloningen betaalbaar op termijn 18.196 15.822

Subtotaal 122.691 107.611

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 124.674 n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 122.691 107.611

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toe-
gestaan

n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor (in fte) 0,9445 1,0

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 103.555 89.613

Beloningen betaalbaar op termijn 17.868 15.870

Totaal bezoldiging 2016 121.423 105.483

De heer S.J. van den Berg was bij de rechtsvoorganger van Velison Wonen manager financiën en lid van het 

bestuur.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging 

boven het toepasselijke WNT maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op 

grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslag-

uitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

3. Lasten servicecontracten

 2017 2016

Kosten servicekosten -400.628 -387.891

Kosten serviceabonnement -48.858 -39.341

Totaal -449.486 -427.232

De bedragen die in rekening worden gebracht voor leveringen en diensten zijn gebaseerd op de geraamde cq 

werkelijke kosten. Ze worden jaarlijks indien noodzakelijk aangepast. Jaarlijks vindt de afrekening plaats met de 

huurders met de betrekking tot de verrekenbare servicekosten over het voorgaande jaar.

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

 2017 2016

Salariskosten -2.184.890 -2.250.180

Overige bedrijfslasten -743.958 -535.140

Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie -213.355 -204.245

Totaal -3.142.203 -2.989.565

De overige bedrijfslasten zijn verlaagd met de toegerekende organisatiekosten aan onderhoud, leefbaarheid en 

verkopen die volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan 

uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar 

activiteiten verdeeld.

Salariskosten 

 2017 2016

Lonen en salarissen (inclusief ontvangen ziekengeld) -1.829.123 -1.761.636

Pensioenlasten -291.038 -282.401

Overige sociale lasten -288.904 -347.627

Doorbelasten uren 224.175 141.484

Totaal -2.184.890 -2.250.180

Het gemiddeld aantal werknemers omgerekend in fte’s in 2017 bedraagt 33,78 (2016: 32,85).

 FTE/aantal

Bestuur en staf 5,06

Vastgoed 12,05

Wonen 8,78

Financien 7,89

Totaal 33,78
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Toezichthoudende topfunctionarissen

 Bedragen x € 1
Hr.  

J. Stel-
lingsma

Mevr.  
K. Rosielle

Mevr.  
M. Hagen

Hr. E.J.  
de Vries

Funtiegegevens voorzitter voorzitter lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 9.000 4.500 9.000 9.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.182 6.618 13.200 13.200

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 9.000 4.500 9.000 9.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toe-
gestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 - 1/1 - 31/12 7/6 - 31/12

Beloning 13.500 - 9.000. 5.100

Belaste onkostenvergoeding - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - -

Totaal bezoldiging 2016 13.500 - 9.000. 5.100

 Bedragen x € 1
Mevr. M.L. v.d. 

Steen-Jacquet
Hr. G. Thaens

Mevr. M.M.A.E. 
Heemskerk

Funtiegegevens lid lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 1/1 - 31/8

Bezoldiging

Bezoldiging 9.000 3.000 6.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.200 4.412 8.788

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 9.000 3.000 6.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toe-
gestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 24/2 - 31/12 - 1/1 - 31/12

Beloning 7.631. - 9.000

Belaste onkostenvergoeding - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totaal bezoldiging 2016 7.631. - 9.000

De totale kosten van de raad van commissarissen bedroeg in 2017 € 76.255 in totaal € (2016: € 77.333). 

Overige bedrijfslasten

 2017 2016

Overige personeelskosten -229.355 -206.469

Huisvestingskosten -67.657 -79.488

Vergoeding commissarissen -76.255 -77.333

Vervoerskosten -15.588 -12.128

Aanpassen voorziening leningen u/g 3.306 1.971

Algemene kosten -358.409 -161.693

Totaal -743.958 -535.140

De vergoeding commissarissen omvatten periodiek betaalde beloningen en overige kosten.
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Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

 2017 2016

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.328.500 1.599.265

8. Toegerekende organisatiekosten -62.593 -78.228

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.021.926 -1.225.471

Totaal 243.981 295.566

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 2017 2016

Opbrengst verkopen bezit in exploitatie; 4 woningen  
(2016: 6 woningen)

838.500 705.765

Opbrengst verkopen bezit Verkoop onder voorwaarden; 2 woningen 
(2016: 5 woningen)

490.000 893.500

Totaal 1.328.500 1.599.265

8. Toegerekende organisatiekosten

 2017 2016

Verkoopkosten van bezit in exploitatie -35.600 -22.491

Verkoopkosten van bezit Verkoop onder voorwaarden -26.993 -55.737

Totaal -62.593 -78.228

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 2017 2016

Boekwaarde verkocht bezit in exploitatie -618.905 -505.840

Boekwaarde verkocht bezit Verkoop onder voorwaarden -403.021 -719.631

Totaal -1.021.926 -1.225.471

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 2017 2016

10. Overige waarderveranderingen vastgoedportefeuille -379.635 -970.700

11. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -6.643.697 40.289.254

12. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 21.717 0

Totaal -7.001.615 39.318.554

Algemene kosten

 2017 2016

Advieskosten -237.614 -186.065

Automatiseringskosten -212.466 -211.604

Bewonerscommissies en Huurdersraad -16.811 -17.191

Incassokosten -13.932 -25.715

Kantoorkosten -131.287 -130.013

Woonruimteverdeelsysteem -9.095 -14.635

KWH label -14.566 -13.350

PR & Communicatie -34.520 -25.399

Pro Rata BTW teruggave oude jaren 25.544 26.113

Overige algemene kosten -35.271 -31.973

Doorberekende kosten aan huurders 15.065 11.466

Doorbelasting algemene kosten 306.544 456.673

Totaal -358.409 -161.693

5. Lasten onderhoudsactiviteiten

 2017 2016

Reparatieonderhoud

 - werkzaamheden door derden -845.166 -694.424

 - werkzaamheden door eigen dienst -106.106 -115.961

Totaal reparatieonderhoud -951.272 -810.385

Mutatie onderhoud -191.329 -273.858

Contract onderhoud -484.765 -470.813

Planmatig onderhoud -3.433.678 -3.997.117

Bijdrage onderhoud Verenigingen van Eigenaren -204.988 -181.691

Erfpacht -2.239 -2.239

Toegerekende organisatiekosten -136.687 -147.248

Totaal -5.404.958 -5.883.351

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

 2017 2016

Onroerende zaak belasting -1.180.918 -1.089.920

Verhuurderheffing -2.614.944 -2.343.881

Bijdrage Autoriteit Woningcorporaties -20.148 -20.051

Verzekeringen -65.147 -69.384

Totaal -3.881.157 -3.523.236

De verhuurderheffing werd voorheen gepresenteerd onder “Lasten verhuur- en beheeractiviteiten”.
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Saldo financiële baten en lasten

 2017 2016

17. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van  
     effecten

0 212

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18.782 9.214

19. Rentelasten en soortgelijke kosten -3.491.706 -3.819.240

Totaal -3.472.924 -3.809.814

17. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

 2017 2016

Renteopbrengsten BWS-subsidies 0 212

18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 2017 2016

Rentebaten op vorderingen 11.517 414

Rentebaten op uitstaande middelen en overige rentebaten 7.265 8.800

Totaal 18.782 9.214

19. Rentelasten en soortgelijke kosten

 2017 2016

Rentelasten leningen overheid -244.936 -258.658

Rentelasten leningen kredietinstellingen -3.231.117 -3.537.631

Overige rentelasten -15.653 -22.951

Totaal -3.491.706 -3.819.240

20. Belastingen

 2017 2016

Belastingen resultaat uit vrijgevallen latenties 1.059.658 -5.777.681

Betaalde vennootschapsbelasting 2016 en 2017 -4.034.349 0

Nog te betalen vennootschapsbelasting 2016 en 2017 -311.938 0

Totaal -3.286.629 -5.777.681

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief is voor 2016 en 2017, 20% tot een bedrag van € 200.000 en 25% boven 

€ 200.000.

Het effectieve belastingtarief, de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt in een percentage van 

het jaarresultaat voor belastingen bedraagt voor 2017 237% (2016: 12%) Het percentage voor 2017 wordt  

verklaard, door vrijval van de onderhoudsvoorziening, gedeeltelijke terugneming afwaardering lagere WOZ-

waarde en de betaalde vennootschapsbelasting voor 2016 en 2017. Deze laatste twee bedragen worden  

verklaard door een aanpassing die in overleg met de inspectie is overeengekomen bij de fiscale afwaarderingen.

Netto resultaat overige activiteiten

 2017 2016

13. Opbrengsten overige activiteiten 29.201 35.242

14. Kosten overige activiteiten -17.861 -4.309

Totaal 11.340 30.933

13. Opbrengsten overige activiteiten

 2017 2016

Beheervergoedingen VvE's 26.499 23.136

Overige dienstverlening 2.702 2.885

Incidentele opbrengsten 0 9.221

Totaal 29.201 35.242

De incidentele opbrengst in 2016 betreft de inruilwaarde van bedrijfsauto’s.

14. Kosten overige activiteiten

 2017 2016

Beheerkosten VvE's -17.861 -4.309

15. Overige organisatiekosten

Kosten jaarverslag

 2017 2016

Controle van de jaarrekening -57.678 -89.032

Fiscale werkzaamheden -53.727 -30.116

Overige kosten jaarverslag -33.885 -39.831

Totaal -145.290 -158.979

Bovenstaande kosten voor de controle van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het 

onderzoek van de jaarrekening 2017, ongeacht of de werkzaamheden gedurende 2017 zijn verricht.  

Onder de post fiscale werkzaamheden worden de kosten verantwoord die o.a. betrekking hebben op de ven-

nootschapsbelasting. De overige kosten voor het jaarverslag hebben o.a. betrekking op de bepaling van de 

marktwaarde van ons bezit.

16. Leefbaarheid

 2017 2016

Kosten sociale activiteiten -77.708 -37.055

Kosten fysieke activiteiten -103.365 -72.708

Doorbelasting algemene kosten ten behoeve van sociale activiteiten -18.900 -14.817

Doorbelasting algemene kosten ten behoeve van fysieke activiteiten -28.352 -34.572

Totaal -228.325 -159.152
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Belastingen resultaat uit latenties

 2017 2016

Mutatie latente belastingvordering -2.725.898 -586.430

Mutatie latente belastingschuld 3.785.556 -5.191.251

Totale mutatie latente belastingen 1.059.658 -5.777.681

RESULTAAT NA BELASTINGEN

 2017 2016

Het jaarresultaat wordt ten laste gebracht van de reserves -1.898.682 41.225.793

Toelichting vennootschapsbelasting

De belastinglast 2017 is als volgt bepaald:

 2017

Commercieel resultaat 2017 voor belastingen 1.387.947

Bij:

Gemengde kosten 7.008

7.008 7.008

Af:

Afschijvingen 91.987

Fiscaal lagere boekwinst verkoop -16.322

Fiscale afschrijving disagio leningen o/g 32.993

Investeringsaftrek 4.070

Fiscaal minder geactiveerd 1.410.916

Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed -7.001.615

Dotatie aan HIR 89.151

Overige waardeveranderingen -2.079.000

-7.467.820 7.467.820

Belastbaar bedrag 8.862.775

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en verliesrekening.

Daarbij is rekening gehouden met vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
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In de statuten van Stichting Velison Wonen zijn geen 

bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbe-

stemming. 

14. Overige gegevens
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Openingsbalans 2018

ACTIVA DAEB (x 1.000)
niet-DAEB 

(x 1.000)

A. VASTE ACTIVA

I Vastgoedbeleggingen

1. DAEB vastgoed in exploitatie 376.747 0

2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie 0 63.504

3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 4.764

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.758 0

381.505 68.268

II Materiële vaste activa

1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.807 288

III Financiële vaste activa

1. Latente belastingvordering(en) 183 0

2. Leningen u/g 163 0

3. Interne lening 18.776 0

4. Netto vermogenswaarde niet-DAEB 44.478 0

63.600 0

Som der vaste activa 447.912 68.556

B. VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 95 0

2. Overige voorraden 34 0

129 0

II Vorderingen 

1. Huurdebiteuren 219 18

2. Belastingen en premies sociale verzekeringen 18 2

3. Overige vorderingen 440 0

4. Overlopende activa 93 9

770 29

III Liquide middelen 3.453 122

Som der vlottende activa 4.352 151

TOTAAL ACTIVA 452.264 68.707

PASSIVA DAEB (x 1.000)
niet-DAEB 

(x 1.000)

C. EIGEN VERMOGEN

1. Herwaarderingsreserves 251.059 29.576

2. Overige reserves 92.821 14.902

3. Resultaat boekjaar -1.898  0

Totaal eigen vermogen 341.982 44.478

D. VOORZIENINGEN

1. Overige voorzieningen 226 23

2. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 667 0

3. Voorziening latente belastingverplichtingen 2.450 251

Totaal voorzieningen 3.343 274

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

1. Schulden/leningen overheid 3.666 0

2. Schulden/leningen kredietinstellingen 89.449 0

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder  
    voorwaarden

0 4.796

4. Overige schulden 84 9

5. Interne lening 0 18.776

Totaal langlopende schulden 93.199 23.581

F. KORTLOPENDE SCHULDEN

1. Schulden aan overheid 2 0

2. Schulden aan kredietinstellingen 10.091 0

3. Schulden aan leveranciers 1.265 130

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 692 71

5. Schulden ter zake van pensioenen 30 3

6. Overige schulden 169 17

7. Overlopende passiva 1.491 153

Totaal kortlopende schulden 13.740 374

TOTAAL PASSIVA 452.264 68.707

In 2017 is het definitieve scheidingsvoorstel van Velison Wonen goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties.

We hanteren de administratieve scheiding. Met ingang van 2018 wordt de administratieve scheiding ingevoerd.

De openingsbalans per 1 januari 2018, is opgezet met dezelfde systematiek zoals bij de ingediende gegevens 

voor de dVI 2016.

De verdeling van de balansposten is gebaseerd op directe toewijsbaarheid; bij gemengde balansposten naar rato 

van een gewogen gemiddelde van het bezit.
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Bestuur

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is  

opgesteld door het bestuur op 6 juni 2018.

S.J. van den Berg

Waarnemend Directeur-bestuurder Velison Wonen

Raad van Commissarissen

De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is  

vastgesteld door de Raad van Commissarissen op  

6 juni 2018.

Mevrouw K. Rosielle (voorzitter)

Mevrouw M.A.E. Hagen-Tervoort

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet

De heer E.J. de Vries

De heer G.J.J. Thaens

15. Ondertekening van 
de jaarrekening
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16. Accountants- 
verklaring
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Boekjaar 2017 2016 2015 2014 2013

Gegevens bezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie

Woningen en woongebouwen 3.625 3.593 3.559 3.574 3.621

Garages 108 104 108 107 115

Onzelfstandige 
wooneenheden/zorginstellingen

83 63 55 54 50

Overige onroerende zaken 22 24 17 18 22

Totaal 3.838 3.784 3.739 3.753 3.808

Prijs/kwaliteitsverhouding

Gemiddeld aantal punten WWS * 152 150 150 142

Gemiddelde netto huurprijs ** 542 536 532 518

Puntprijs eerste 80 punten 4,72 4,71 4,68 4,82 4,70

Puntprijs 81 punten en hoger 5,16 5,14 5,11 5,26 5,14

Het verhuren van woningen

Mutaties woningen *** 309 216 229 248 246

Mutatiegraad woningen **** 7,2 6,0 6,4 6,9 6,8

Huurachterstand in % 1,48 1,85 2,04 2,46 1,64

Huurderving in % 1,31 1,04 1,26 1,26 1,34

Financiële ratio's

Interest Coverage Ratio (ICR) 2,57 2,47

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,79 1,78

Solvabiliteitsratio op basis bedrijfs-
waarde

49% 52%

Loan to value 49%
niet 

bekend
niet 

bekend
niet 

bekend
niet 

bekend

Personeelsbezetting

Gemiddeld aantal Fte's 33,78 32,85 32,27 31,95 32,83

* Wegens de stelselwijziging zijn enkele kengetallen 2015 gewijzigd.

** Vanwege de fusie per 1-1-2014 zijn een aantal kengetallen van oude jaren niet te herleiden.

*** In 2017 opgave op basis van de gewijzigde uitvraag van de dVi. Van de 309 toewijzingen zijn er 260 regulier,  

      29 via een intermediair en 20 betreffen onzelfstandige woonruimtes.

**** Mutatiegraad op basis van 260 reguliere toewijzingen.  

17. Kengetallen 
(per ultimo boekjaar)
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