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Inleiding 

2017 stond voor Woningstichting Leusden (mede) in het teken van de visitatie waarbij een 

onafhankelijke commissie beoordeelde in hoeverre wij onze maatschappelijke aspiraties 

waarmaakten in de afgelopen vier jaar.  

Wij zijn blij met het positieve oordeel dat de commissie gaf over het werk van WSL.  

 

 

De inspanningen van bestuur en medewerkers van Woningstichting Leusden resulteerden ook in 

een A-score voor de dienstverlening aan onze klanten en een A-score bij de bedrijfslasten in de 

Aedes benchmark 2017. 

Woningstichting Leusden heeft als primair doel het huisvesten van mensen die vanwege hun 

financiële situatie en/of vanwege (fysieke) beperkingen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen 

voorzien. In het Jaarplan 2017 staat hoe wij in dit jaar werkten aan ons primaire doel en de 

daarvan afgeleide doelen: goed wonen (vertaald in kwaliteit van onze woningen en kwaliteit van 

onze dienstverlening), tijdig wonen en betaalbaar wonen. Het jaarplan is gebaseerd op het 

Ondernemingsplan. 

De doelstellingen voor 2017 hebben betrekking op vier pijlers: 

 Klant  

 Financiën 

 Interne processen 

 Medewerkers en cultuur 

 

Eind 2016 ondertekenden wij met de nieuwe huurdersvertegenwoordiging, stichting Huurders 

Leusden voor Elkaar (HLVE) een samenwerkingsovereenkomst. In 2017 kreeg de samenwerking in 

“De visitatiecommissie heeft grote waardering voor de wijze waarop de verbeterprocessen door 

Woningstichting Leusden ..., in betrekkelijk korte tijd, zijn gerealiseerd. De raad van toezicht oogst 

lof voor het initiëren van de verandering in 2012 door het aanpassen van de strategie en het 

aanstellen van ..... een nieuwe bestuurder om die nieuwe strategie vorm te geven. 

Niet alleen is er een inhaalslag gemaakt bij de strategievorming, ook bij de relatie met de huurders 

en de financiële continuïteit en sturing.  

Woningstichting Leusden heeft ten opzichte van de sector vooruit gelopen op de landelijke 

ontwikkeling door al in 2012 terug te gaan naar de kerntaak en de financiën te saneren, waar de 

meeste corporaties hier pas later (na invoering van de verhuurdersheffing en de herziene 

Woningwet) mee aan de slag zijn gegaan. 

Andere belangrijke verbeteringen zijn de extra inzet op sociale leefbaarheid, het voorkomen van 

huurachterstanden, het beschikbaar houden van een beperkt aantal woningen in het niet-DAEB 

segment en ingrijpende afslanking van het werkapparaat met versterking van leiding en staf. 

De verbeteringen zijn gerealiseerd in een turbulente omgeving met achtereenvolgens (de gevolgen 

van) het Vestiadebacle en saneringsheffing, de verhuurderheffing, de parlementaire 

enquêtecommissiewoningcorporaties en het tegelijkertijd verscherpen van het externe toezicht 

door WSW, CFV en later de Autoriteit.” 
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de praktijk vorm. Bijvoorbeeld door een verzoek van Woningstichting Leusden aan HLVE om het 

initiatief te nemen om bij de jaarlijkse huuraanpassing zelf met een voorstel te komen. Ook werd 

de voortgang van de prestatieafspraken gezamenlijk met de gemeente Leusden en HLVE 

besproken in een periodiek overleg waar alle partijen vertegenwoordigd zijn.  

De kwaliteit van onze dienstverlening is een belangrijk thema voor Woningstichting Leusden. In 

2017 startten wij met bedrijfsbrede coaching om de klantvisie die in 2016 is geformuleerd naar 

de dagelijkse praktijk te vertalen.  

Aan goed wonen gaven wij inhoud door onze inzet bij het (groot) onderhoud van onze woningen, 

investeringen in duurzaamheid en onze 

inspanningen op het gebied van 

leefbaarheid en bewonersparticipatie. 

In 2017 startten wij met een pilotproject 

voor de verduurzaming van 38 

woningen aan de Kuperssingel.  

In 2017 startte de bouw van 54 

woningen. In het Huis van Leusden 

bouwen wij 29 woningen voor mensen 

met een lichamelijke handicap en die wij 

verhuren aan Zorginstelling Abrona. In 

Leusden-Zuid worden 22 woningen 

gebouwd, waarvan er 10 in het project 

van Groot naar Fijn met voorrang toegewezen worden aan senioren die willen doorstromen naar 

een bij hun levensfase passende woning. In Groot Agteveld startten wij in samenwerking met De 

Alliantie de bouw van 28 koopwoningen voor gezinnen. Woningstichting Leusden bouwt in deze 

fase ook 3 sociale huurwoningen 

Met het vernieuwen en uitbreiden van onze woningvoorraad leveren wij een bijdrage aan het 

tijdig wonen door woningzoekenden uit Leusden en de regio. Door de bouw van aangepaste 

woningen geven wij invulling aan onze doelstelling om kwetsbare groepen van woonruimte te 

voorzien 

Woningstichting Leusden droeg bij aan betaalbaar wonen door passend toewijzen en door een 

zeer gematigde huurverhoging naar aanleiding van het voorstel van HLVE, waarbij huishoudens 

met een inkomen beneden de € 40.349,- werden ontzien door voor deze groep de huur te 

bevriezen.  

Wij evalueerden de uitvoering van de activiteiten in ons jaarplan en de resultaten. Ook bekeken 

wij de tussenstand van de uitvoering van het Ondernemingsplan. Sommige doelen halen we wel, 

andere doelen niet. De plannen voor de start van de Olmenlaan en de woningen in Antares 

worden in 2017 niet gehaald, maar komen in 2018 tot uitvoering. Het voorgenomen 

huurdersportaal op de website, werd uitgesteld, omdat wij eerst de klantvisie wilden uitwerken. 

Ook had de verbouwing van MFC Antares meer haken en ogen dan wij vooraf planden. Wij 

ronden het proces in 2018 af. 
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Met de visitatie is bevestigd dat Woningstichting Leusden de hoofdzaken goed op orde heeft en 

financieel gezond is. De verbeterpunten die door de commissie ook benoemd zijn, geven wij een 

plek in het nieuwe Ondernemingsplan dat wij in 2018 opstellen.   

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering en de resultaten van het 

jaarplan 2017.  

 

Monique Brewster 

directeur-bestuurder Woningstichting Leusden  
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1 Dienstverlening aan de doelgroep 

1.1 Onze woningvoorraad 

Om invulling te geven aan onze belangrijkste taak, het huisvesten van huishoudens met een 

smalle beurs, moeten er voldoende betaalbare en passende woningen beschikbaar zijn. Wij 

hadden in 2017 het doel om een voorraad sociale huurwoningen (DAEB) van minimaal 2.450 

woningen te handhaven. Dit voornemen hebben wij met een aantal van 2.510 sociale 

huurwoningen ruim behaald. Van deze woningen hebben er 1.813 een huurprijs onder de 

tweede aftoppingsgrens, waarvan 1.416 ook onder de eerste aftoppingsgrens. Beide aantallen 

zijn in 2017 toegenomen. 

In onderstaande tabel is te 

zien dat we 2.583 woningen 

beheren waarvan 191 

woningen met een huur 

boven de liberalisatiegrens. 

Van deze woningen vallen er 

73 in de vrije sector (niet-

DAEB). De rest van deze 

woningen heeft wel een huur 

boven deze grens, maar wordt 

gerekend tot de voorraad 

sociale huurwoningen. De 

huur van deze woningen is 

door de jaarlijkse 

(inkomensafhankelijke) 

huuraanpassing boven de 

grens uitgekomen. Deze 

woningen worden bij nieuwe 

verhuringen onder de 

liberalisatiegrens verhuurd. 

Segment 

huurprijs 31-12-2017 31-12-2016 

Onder eerste aftoppingsgrens € 0 – 592,55 1.416  1.371 

Onder tweede 

aftoppingsgrens 

€ 592,55 – 635,05 397  406 

Onder liberalisatiegrens € 635,05 – 710,68 579  607 

Boven liberalisatiegrens > € 710,68 191 211 

totaal  2.583 2.595  

 

Vernieuwing van de voorraad 

De voorraad wordt geleidelijk vernieuwd. Zo spelen we in op de veranderende behoefte van onze 

doelgroepen, voorkomen we veroudering van ons woningbezit en werken we aan de verbetering 

van de duurzaamheid van onze woningvoorraad. 

In onderstaande tabel is te zien hoe het aantal woningen in beheer zich de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld. In 2017 zijn er geen nieuwbouwwoningen opgeleverd (zie verder hoofdstuk 2), 11 

woningen zijn aangekocht en 24 woningen zijn verkocht, waarvan er eind 2017 één nog niet was 

overgedragen aan de nieuwe eigenaar (zie verder hoofdstuk 3).  

 2017 2016 2015 2014 2013 

Aantal woningen 1-1 2.624 2.582 2.555 2.668 2.657 

Bij: nieuwbouw 0 50 42 10 41 

Bij: terugkoop Koopgarant 11 12 3 3 1 

Af: verkoop 24 20 18 126 30 

Af: sloop/uit beheer 0 0 0 0 1 

Aantal woningen 31-12 2.611 2.624 2.582 2.555 2.668 

In deze tabel zijn ook 27 onzelfstandige wooneenheden opgenomen. Eind 2017 was één verkochte woning nog niet bij de 

notaris gepasseerd.  

Woningtype 

Iets meer dan de helft van onze woningen is een eengezinswoning. Dat past bij het beeld van 

wonen in Leusden: van oorsprong veel gezinnen en dus veel eengezinswoningen. Omdat de 

vraag van zowel starters als senioren toeneemt, is de verwachting dat de samenstelling van de 

sociale voorraad ook verandert. Woningstichting Leusden beheert eind 2017 1.327 

eengezinswoningen en 1.256 meergezinswoningen. 

Woningkwaliteit 

Onze woningen hebben een goede kwaliteit. Dat is te zien aan het aantal 

woningwaarderingspunten per woning. Dit ligt met 167 ruim boven het landelijk gemiddelde van 
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140. Van woningen met 145 punten of meer ligt de maximale huurprijs boven de 

liberalisatiegrens. Een groot deel van onze woningen valt in deze categorie. We houden deze 

woningen in het sociale huursegment.  

1.2 Woningzoekenden 

Regionale woonruimteverdeling 

Sinds 2014 wordt de woonruimteverdeling regionaal georganiseerd via Woningnet Regio 

Eemvallei. Woningzoekenden uit de regio kunnen hierdoor reageren op woningen in alle 

aangesloten regiogemeenten.  

 

Woningzoekenden Leusden 

Eind 2017 stonden 2.806 (2016: 2.580) woningzoekenden uit de gemeente Leusden ingeschreven 

bij Woningnet Eemvallei. Van deze ingeschreven woningzoekenden plaatsten 663 in 2017 (2016: 

592) minimaal één goede reactie op het vrijgekomen aanbod en was dus actief op zoek naar een 

woning. Dit is 24% (2016: 23%) van de ingeschreven woningzoekenden. 

 

Gemiddelde inschrijftijd  

De gemiddelde inschrijftijd bij toewijzing van een woning in Leusden was 5,8 jaar1. Deze varieert 

van 4,9 jaar tot 7,7 jaar, afhankelijk van het type woning en het aantal reacties.  

1.3 Verhuringen 

In 2017 zijn in totaal 170 woningen verhuurd (2016: 202 verhuringen). Het aantal verhuizingen in 

verhouding tot de totale voorraad (mutatiegraad) daalde naar 6,6%  (2016: 7,6%).  

 

 

 

90% van de huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens (< € 710,68) is aangeboden 

aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 36.165 (de primaire doelgroep). We voldoen 

                                                        
1 Wanneer de drie bonusjaren als gevolg van de overgang naar Woningnet worden meegerekend is de gemiddelde 

inschrijftijd 7,6 jaar. 
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hiermee aan de regel dat minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan de 

primaire doelgroep moet worden verhuurd. 

 

Maximaal 20% van de vrijgekomen sociale huurwoningen mogen we verhuren aan huishoudens 

met een inkomen boven € 36.165. Hiervan mag maximaal 10% verhuurd worden aan 

huishoudens met een inkomen boven € 40.349. Deze ruimte wordt bij uitzonderingen ingezet: in 

situaties van dreigende dakloosheid of wanneer woningzoekenden op korte termijn een 

inkomensval verwachten door een veranderende privésituatie, zoals een echtscheiding.  

 

In de tabel staan de toewijzingen naar inkomensklasse: 

Inkomen < 710,68 % >710,68 %  Totaal 

< € 36.165 149 90 0 0 149 

€ 36.165- € 40.349 17 10  0 0 17 

> € 40.349 0 0 4 100 4 

Eindtotaal 166 100 4 100 170 

 

Vrije sector huurwoningen worden, vanwege de huurprijs, in principe verhuurd aan huishoudens 

met een hoger inkomen. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer huurders, bijvoorbeeld door de 

verkoop van een eigen woning, beschikken over eigen vermogen.  

 

We voldoen ook aan de regels voor passend toewijzen. 100% (de regel is > 95%) van de 

huishoudens met recht op huurtoeslag huurde een woning met een huur tot de aftoppingsgrens.  

(€ 592,55 bij één- en tweepersoonshuishoudens of € 635,05 bij drie- en meer personen) 

 

Herkomst nieuwe huurders 

In 2017 verhuurden we 56% van onze woningen aan Leusdenaren (2016: 46%), 25% aan 

woningzoekenden uit de regio en 19% aan woningzoekenden van buiten de regio. Daartegenover 

staat dat 32% van de Leusdenaren die via woningnet Eemvallei een huurwoning betrok, dit 

buiten Leusden deed.  

1.4 Specifieke doelgroepen 

Urgenten 

In 2017 zijn 9 urgenten gehuisvest. Doordat we deze woningzoekenden actief begeleiden is de 

gemiddelde huisvestingstermijn twee maanden.  

 

Vergunninghouders 

In 2017 huisvestten we 47 vergunninghouders. Dit betekent dat we de taakstelling (40), inclusief 

de achterstand van 2016, ruimschoots hebben gehaald.  

Senioren 

In 2017 startten we het doorstroomproject “Van groot naar fijn”. Wij bieden ouderen van 65+ de 

mogelijkheid om met voorrang door te stromen naar een beter passende woning.  
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Huurders, die nu van Woningstichting Leusden huren, 

betalen na verhuizing niet meer dan hun huidige 

netto huurprijs. In het tweede trimester 

organiseerden we een bijeenkomst voor ouderen in 

Leusden. Ongeveer 55 ouderen gaven zich op. Alle 

kandidaten zijn thuis bezocht en na controle van de 

(financiële) gegevens, zijn er 45 ouderen geaccepteerd 

voor het project. Vanaf 2018 zullen de eerste ouderen 

een passende aanbieding ontvangen. 

 

Tijdelijke opvang 

In 2017 tekenden we voor een samenwerking met de 

Raad van Kerken en Larikslaan2 voor de tijdelijke 

verhuur van Villa Buitenhof. Deze voormalige ‘vakantievilla’ op het terrein van de Lisidunahof is 

sinds eind 2016 eigendom van Woningstichting Leusden. De woning is ingericht als tijdelijke 

opvang voor inwoners van Leusden waarvoor een ‘time-out’ nodig is, vanwege een onhoudbare 

situatie thuis. Deze mensen kunnen hier – met begeleiding van Larikslaan2 - maximaal drie 

maanden verblijven. Eind 2017 waren twee van de drie kamers verhuurd. 

1.5 Sociaal beheer en leefbaarheid 

In 2017 lukte het om een groot deel van de situaties op het gebied van leefbaarheid en overlast 

te verbeteren of op te lossen. Dit mede dankzij een verbeterde samenwerking met de 

netwerkpartners. Enkele zaken blijken zeer lastig oplosbaar en blijven veel aandacht vragen. 

In 2017 is één zware, langlopende overlastzaak opgelost door een bodemprocedure bij de 

rechtbank, waarbij de rechter onze eisen toewees. De woning van deze huurder wordt in 2018 

ontruimd. Eind 2017 loopt er nog één bodemprocedure waarbij we ontbinding van de 

huurovereenkomst vragen vanwege ernstige herhaalde geluidsoverlast. 

 

Leefbaarheidszaken Behandeld Afgehandeld 

Totaal aantal 174 132 

Waarvan ernstige huurbetalingsproblemen 20 12 

Waarvan ernstige overlast 30 15 

Waarvan cold cases 6 2 

 

1.6 Onze dienstverlening 

Klantvisie 

In het derde trimester startten we met het coachingstraject van de klantvisie. In dit traject 

worden wij begeleid door een externe deskundige. Onze medewerkers worden individueel 

gecoacht, zodat de kernwaarden behorend bij onze klantvisie op de juiste manier in de praktijk 

worden gebracht. 

Frontoffice  

Ons uitgangspunt is dat de frontoffice 80% van de binnenkomende vragen direct afhandelt. Dit 

doel is in 2017 behaald. Naast de reguliere werkzaamheden is een deel van het incassoproces 

ondergebracht bij de frontoffice.  
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Klanttevredenheid 

KWH meet voor ons de klanttevredenheid. De totaalscore van alle KWH-metingen over onze 

dienstverlening in 2017 gaf een gemiddeld resultaat van 7,7. We scoren op alle onderdelen boven 

de norm.  

Alleen op het onderdeel Huur opzeggen scoorden we onder het landelijk gemiddelde. De overige 

onderdelen zitten op of boven het landelijk gemiddelde. 

In de tabel staat voor het eerst ook het percentage tevreden huurders vermeld. Dit percentage 

geeft extra inzicht in de klanttevredenheid. 

 

Onderdeel 2017 2016 2015 2014 2013 

Contact 7,6 87% 8,1 7,8 7,6 * 

Woning zoeken 7,5 96% 7,4 7,6 7,6 7,6 

Nieuwe woning 7,7 98% 7,6 7,6 7,5 7,2 

Huur opzeggen 7,4 90% 7,6 7,8 8,0 7,6 

Reparaties 8,1 97% 7,9 8,2 8,5 7,9 

Onderhoud 8,0 95% 8,0 8,2 8,3 7,9 

Gemiddeld 7,7 - 7,8 7,9 7,9 7,6 

*meetmethode van deze onderdelen is gewijzigd sinds 2013 

 

Aedes benchmark - kwaliteit 

In november 2017 verscheen de vierde Aedes-benchmark. Deze benchmark vergelijkt corporaties 

op meerdere terreinen met elkaar. Woningstichting Leusden doet mee aan de onderdelen 

kwaliteit (het huurdersoordeel) en bedrijfslasten. Corporaties worden op elk onderdeel ingedeeld 

in klasse A, B of C. In elke klasse is ongeveer een derde van de deelnemende corporaties 

ondergebracht. De corporaties met de beste scores in klasse A, de middengroep in klasse B en 

de corporaties met de mindere scores in klasse C. 

Onze scores op het onderdeel Kwaliteit in de Aedes benchmark zijn als volgt: 

  
Score 

2017 

Gem. 

sector 

Relatieve 

positie 

Score 

2016 

Score 

2015 

Score 

2014 

Huurdersoordeel 
  

A B B B 

Nieuwe huurder 7,9 7,5 A 7,1 (C) 7,1 (C) 7,4 (B) 

Huurders met een reparatieverzoek 8,1 7,5 A 7,7 (B) 8 (A) 7,3 (B) 

Vertrekkende huurder 6,8 7,4 C 7,5 (B) 6,5 (C) 6,7 (C) 

 

Woningstichting Leusden staat bij het onderdeel klanttevredenheid met deze score in de A-

klasse. Dat is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

De benchmark op het onderdeel bedrijfslasten komt later in dit verslag aan bod. 

1.7 Geschillencommissie 

Per 31 december 2017 bestaat de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied waar 

Woningstichting Leusden bij is aangesloten, uit de volgende personen: 
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Naam Functie Aftredend 

E. Douma Voorzitter 2020 

Mr. M.P.H. van Wezel Secretaris 2018 

Ing. N. Groeneveld Lid 2019 

 

De Geschillencommissie nam dit jaar één geschil in behandeling. De commissie oordeelde dat de 

klacht van de huurder niet gegrond was.  

1.8 Huurdersparticipatie 

Huurdersvertegenwoordiging op corporatieniveau 

In 2017 was er periodiek overleg over de voortgang van de Prestatieafspraken 2017. Ondanks het   

aanzienlijke aantal afspraken, is het merendeel van de 

jaardoelstellingen gehaald. Parallel aan de uitvoering van de 

afspraken 2017, zijn wij in het tweede trimester gestart met het bod 

en de bespreking voor de afspraken 2018.  

Themagroepen 

Woningstichting Leusden heeft, in afwijking van de gebruikelijke 

procedure, aan de HLVE het verzoek gedaan om een voorstel te 

maken voor de jaarlijkse huuraanpassing 2017. Het voorstel is 

uitgewerkt door een themagroep van huurders. De themagroep 

heeft een gedegen voorstel gedaan. De huurders waren blij verrast 

over het in hen gestelde vertrouwen, met een snelle 

overeenstemming tussen Woningstichting Leusden en de 

huurdersorganisatie als resultaat. 

 

Bewonerscommissies 

Bewonerscommissies voeren minimaal twee keer per jaar overleg met Woningstichting Leusden. 

In deze overleggen bespreken we de directe woon- en leefomgeving en huurdersbelangen, zoals 

onderhoud, schoonmaak, veiligheid, servicekosten of andere zaken die in de buurt spelen. 

We sloten 2017 af met tien actieve 

bewonerscommissies, daarnaast zijn er twee 

bewonerscommissies die een slapend bestaan 

hebben. Er is geen periodiek overleg met deze 

bewonerscommissies. In 2017 is een 

bewonerscommissie gestopt en er is een 

bewonerscommissie opgericht in een 

nieuwbouwcomplex.  

Als dank voor hun  inzet, zijn we een middag naar 

het Openluchtmuseum in Arnhem geweest. Bij het 

diner waren ook leden van de raad van toezicht 

aanwezig. Commissieleden waarderen de erkenning die zij krijgen voor hun werk. 
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2 Onderhoud, vernieuwing en verbetering van onze woningen 

2.1 Onderhoud 

De totale onderhoudsuitgaven bedroegen in 2017 € 3.383.000. Wij gaven extra uit aan planmatig 

onderhoud dat we vanwege de combinatie met duurzaamheidsmaatregelen naar voren haalden 

in de planning. 

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013 

Dagelijks onderhoud 709 703 692 632 643 

Planmatig onderhoud 2.260 2.159 1.831 2.627 1.779 

Onderhoud duurzaamheid (**) 414     

Organisatiekosten (*) 753 744 758   

Totaal  4.136 3.606 3.281 3.259 2.422 

Bedragen x € 1000 

(*) De organisatiekosten worden sinds 2015 meegerekend. 

(**) Dit onderhoud wordt tegelijk uitgevoerd met investeringen in duurzaamheid. 

 

De kosten van het onderhoud per verhuureenheid in de afgelopen jaren: 

Onderhoudskosten per vhe 2017 2016 2015 2014 2013 

Dagelijks onderhoud 275 271 273 252 245 

Planmatig onderhoud 875 833 723 1.049 677 

Duurzaamheid 160     

Organisatiekosten (*) 291 288 299   

Totaal onderhoud per VHE 1.601 1.392 1.295 1.301 922 

(*) De organisatiekosten worden sinds 2015 meegerekend. 

Reparatie onderhoud 

In 2017 ontvingen we 1.770 reparatieverzoeken. Deze leidden tot uitgaven van € 261.312 aan 

reparaties. Gemiddeld gaven wij € 148 uit per reparatie.  

Mutatieonderhoud 

Mutatieonderhoud is onderhoud dat nodig is om een woning na een verhuizing weer klaar te 

maken voor verhuur. Aan mutatieonderhoud gaven we iets minder uit dan begroot (€ 125.954 

t.o.v. € 137.000), omdat er ook minder mutaties waren dan begroot. De kosten bedroegen 

gemiddeld € 741 per mutatie. 

 

Planmatig onderhoud 

Alle planmatig onderhoudsprojecten zijn afgerond voor het eind van 2017. De planmatig 

onderhoudsprojecten die in 2017 zijn aanbesteed vielen binnen het budget. De totale kosten 

waren € 1.746.391.  

De kosten voor incidenteel planmatig onderhoud waren € 486.313. Dit is inclusief € 111.333 aan 

asbestsanering. 
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Inspecties 

Zoals vastgelegd in onze doelstellingen inspecteerden we in 2017 van 20% van ons woningbezit 

de staat van onderhoud. Waar mogelijk werden de bewonerscommissies betrokken bij de 

voorbereiding. Ons woningbezit verkeert in goede staat.  

De resultaten van de inspecties zijn verwerkt in de meerjaren-onderhoudsbegroting 2018 - 2022. 

2.2 Duurzaamheid 

In het derde trimester startte het project Duurzaamheid 2017-2022, waarbij de eerste 38 

woningen aan de Kuperssingel als pilot werden verduurzaamd met acht energiezuinige 

maatregelen. Naast isolatie van de muren en het dak zijn er o.a. zonnepanelen en een 

zonneboiler aangebracht, waardoor de woningen nu het energielabel A hebben. 

2.3 Nieuwbouw 

Groot Agteveld 

In 2017 startten wij met de bouw van drie sociale 

huurwoningen en 28 koopwoningen in deelplan 

6. We begonnen ook met de voorbereidingen van 

deelplannen 4 en 5, met o.a. 18 sociale 

huurwoningen. De bouw start in 2018. 

MFC Antares 

Eind 2017 werd de bestemmingsplanwijziging 

voor Leusden-Zuid onherroepelijk. In 2018  

starten we met de bouw van 6 woningen op het 

nog leegstaande deel van de tweede verdieping.  

Olmenlaan 2 

In 2017 kochten we,  na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning van het plan, 

een voormalig kantoorpand aan de Olmenlaan/Larikslaan. Mei 2018 starten we met de ombouw 

van dit kantoor tot 54 sociale huurwoningen.  

Leusden-Zuid, ‘t Palet 

Op de voormalige schoollocatie ’t Palet bouwen wij 22 sociale huurwoningen. Wij investeren in 

het project extra in duurzaamheidsmaatregelen en realiseren het project met een EPC 

(energieprestatie coëfficiënt) van 0. De woningen 

worden voor de zomer van 2018 opgeleverd. 

Huis van Leusden 

In het voorjaar van 2017startte de bouw van het Huis 

van Leusden met daarin 29 zorgappartementen van 

Woningstichting Leusden. De woningen worden 

verhuurd aan stichting Abrona en zijn bestemd voor 

bewoners met een beperking. De oplevering is eind 

2018.  
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In ontwikkeling 

Lisidunalocatie 

We werkten met projectpartner bouwbedrijf Van Wijnen aan een stedenbouwkundig plan voor 

de ontwikkeling van de Lisidunalocatie. Eind 2017 is dit plan aan de gemeente voorgelegd. Start 

bouw is niet eerder gepland dan begin 2019. Op deze locatie willen we ongeveer 45 sociale 

huurwoningen bouwen.  

Maanwijk/Maanweg 

Woningstichting Leusden bezit twee kavels aan de Maanweg in Leusden-Zuid. Deze kavels vallen 

buiten de ontwikkeling van de Maanwijk, een nieuwe wijk aan de noordkant van Leusden-Zuid. 

Heijmans Vastgoed ontwikkelt deze wijk. Het plan bestaat uit ongeveer 100 woningen. Met de 

gemeente is voor de Maanwijk een minimum van 30% sociale huurwoningen afgesproken. 

We onderhandelden over de afname van de sociale huurwoningen in de Maanwijk. Ook spraken 

wij in 2017 met de gemeente en de ontwikkelaar over de mogelijkheden om de ontwikkelingen 

van de Maanwijk en de Maanweg op elkaar af te stemmen en eventueel te integreren. 

De bouw van beide ontwikkelingen start naar verwachting in 2019. 

2.4 Aankoop 

’t Hamersveld 

Op verzoek van zorgorganisatie Beweging 3.0 spraken we in 2017 over de overname van het 

woonzorgcomplex ’t Hamersveld. Het gaat om een complex met 72 zorgplaatsen in de 

Biezenkamp.  

In 2017 sloten wij een koopovereenkomst met Beweging 3.0. De levering vindt plaats in 2018.  De 

aankoop is nog niet onherroepelijk omdat de  zienswijze van het AW nog niet 

ontvangen is. 
Partijen spraken af dat Beweging 3.0 de begane grond en eerste verdieping van het pand blijft 

gebruiken (huren). De huidige zorg blijft daarmee gegarandeerd en voor deze bewoners wijzigt er 

niets. Beweging 3.0 draagt de zorgplekken op 2e en 3e verdieping fasegewijs over aan 

Woningstichting Leusden. 

 

Hoewel de verwerving van het complex niet was opgenomen in het jaarplan 2017, zijn wij 

tevreden over de toevoeging aan het bezit. We hadden al woningen in het gebouw en het 

gebouw is bouwkundig vervlochten met de naastgelegen complexen de Asschat en De 

Torenakker. Vrijkomende appartementen zijn na kleine aanpassingen uitermate geschikt als 

zelfstandige sociale huurwoningen voor senioren of mensen met een (lichte) zorgvraag.   
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3 De exploitatie van onze woningen 

3.1 Huuropbrengsten 

De huuropbrengsten stegen in 2017. Deze stijging komt onder andere door de 

huuraanpassingen per 1 juli 2016 en 1 juli 2017. Ook zijn huren bij nieuwe verhuringen 

geharmoniseerd. Bij sommige mutaties wordt de huur naar beneden aangepast, in verband met 

het passend toewijzen.  

De huuropbrengst steeg ook door de oplevering van 50 woningen eind 2016. 

Bij de huurders van sociale huurwoningen met een inkomen onder € 40.349 pasten wij in 2017 

de huur niet aan. Door de verkoop van woningen is de stijging van de totale huursom beperkt 

gebleven.  

 

Huurachterstanden en ontruimingen 

Het huurachterstandspercentage van zittende huurders is 0,28% (gelijk aan 2016). De interne 

norm is 0,40%. Het beperkt houden van huurachterstanden bereiken we door snel aan te manen 

en door persoonlijk contact met de huurders; bellen en huisbezoeken.  

In 2017 is één woning ontruimd vanwege huurachterstand in combinatie met overlast (2016: 1). 

3.2 Huurderving 

Leegstand 

De huurderving door leegstand steeg in 2017 van 0,38% naar 0,54% van de huursom. Dit wordt 

veroorzaakt door (vrije sector)huurwoningen, die na einde verhuur in de verkoop gingen. Eind 

2017 zijn er geen leegstaande, voor verhuur bestemde, vrije sectorhuurwoningen. 

 

Huurderving wegens oninbaarheid van huurschulden.  

Jaarlijks reserveren wij 0,4% van de huursom om oninbare huurschulden op te vangen. Omdat 

minder wordt afgeboekt en de huurachterstand de laatste jaren is gedaald, is deze reserve te 

hoog. Daarom is er in 2017 net zoals in 2016 geen extra geld gereserveerd. In 2017 is € 20.064 

(2016: € 24.830) als oninbaar afgeboekt. Dit bedrag is inclusief mutatiekosten die voor rekening 

van de huurders komen en niet geïncasseerd konden worden. Bedragen die eerder waren 

afgeboekt en alsnog ontvangen zijn, zijn in dit saldo verrekend.  

3.3 Verkoop van woningen 

We verkopen woningen in de vrije verkoop, maar ook onder Koopgarantvoorwaarden. Bij 

Koopgarant heeft Woningstichting Leusden een terugkoopplicht. 

We verkopen woningen om de volgende redenen: 

 Verminderen van het aantal (grote) eengezinswoningen, zoals opgenomen in het 

strategisch voorraadbeleid. Zo sluiten onze woningen beter aan bij de huidige- en 

toekomstige vraag. 

 Met onze Koopgarantwoningen bedienen we een doelgroep die te weinig verdient om 

een woning te kunnen kopen en te veel om in aanmerking te komen voor een sociale 

huurwoning.  

 Het uitvoeren van ingezet beleid van het afstoten van niet-Daeb bezit: Bedrijfspanden 

en een deel van de vrije sector huurwoningen worden verkocht aan de huidige huurder 

of bij vertrek van de huidige huurder. 
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In 2017 zijn in totaal 24 (2016: 20) woningen verkocht (10 Koopgarant en 14 vrije verkoop). In 

2017 zijn 11 (2016: 12) Koopgarantwoningen teruggekocht. Daarnaast verkochten we 14 

parkeerplaatsen in het complex de Tolgaarde. 

3.4  VvE’s 

Eind 2017 beheren we zes actieve VvE’s. Eén VvE is in oprichting.  

Een overzicht van het aantal VvE’s en de status van deze VvE’s: 

  VvE naam Betreft start exploitatie 

1 De Start appartementen/bedrijfsruimten actief sinds 2003 

2 Rondeel (hoofsplitsing) hoofdsplitsing actief sinds 2011 

3 Tolgaarde (hoofdsplitsing) hoofdsplitsing 1 februari 2012 

4 Parkeergarage Tolplaats parkeerplaatsen 1 oktober 2012 

5 Alberik hoofdsplitsing  1 oktober 2015 

6 ‘t Hamersveld verzorgingshuis/appartementen Vervalt 

7 Atlas appartementen/MFC 1 oktober 2016 

8 Antares MFC In oprichting 

3.5 MFC’s 

Antares 

In 2016 kwamen wij met de gemeente en scholengroep Voila tot overeenstemming over een plan 

voor het optimaliseren van de exploitatie van MFC Antares. De gemeenteraad ging in het 

voorjaar van 2017 unaniem akkoord met de aankoop van de sportzaal in MFC Antares door de 

gemeente. Na de goedkeuring is gestart met formeel vastleggen van afspraken en de uitvoering 

van de plannen. De overdracht van de sportzaal is in april 2018. Daarmee is de ontvlechting van 

het contract MFC’s afgerond.  

3.6 Bedrijfspanden 

In onderstaande tabel is het mutatieverloop opgenomen van onze bedrijfspanden in vierkante 

meters. 

 

  

Bedrijfspanden (in m2 VVO) 2017 2016 2015 2014 2013 

Beginstand 10.953 10.953 10.953 10.953 10.953 

Af: verkocht 0 0 0 0 0 

Bij: nieuwbouw/uitbreiding 1.001 0 0 0 0 

Eindstand (in beheer) 11.954 10.953 10.953 10.953 10.953 

Waarvan aandeel derden 681 681 681 681 681 

Eindstand (in exploitatie) 11.273 10.272 10.272 10.272 10.272 
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4 Onze organisatie 

4.1 Strategie en sturing 

Jaarplan en balanced score card 

Woningstichting Leusden heeft een Ondernemingsplan voor de periode 2015-2018. Het jaarplan 

2017 is een afgeleide van het Ondernemingsplan. De belangrijkste jaardoelstellingen zijn 

opgenomen in de balanced score card. Per trimester rapporteerden wij aan de raad van toezicht 

over de uitvoering van het jaarplan, de belangrijkste risico’s, de stand van onze financiën en 

actuele zaken. Na het tweede trimester evalueerden wij intern de voortgang van het jaarplan en 

stelden waar nodig de plannen bij.  

 

Visitatie 

In 2017 doorliepen we het visitatietraject over de meetperiode 2013 – 2016. De visitatie werd 

uitgevoerd door bureau Cognitum. Wij kozen dit bureau mede omdat zij enthousiast waren over 

deelname aan het experiment van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland. Het 

experiment heeft als doel met een vernieuwende aanpak de toegevoegde waarde van visitaties 

voor woningcorporaties, hun maatschappelijke partners en voor de samenleving als geheel te 

vergroten. 

We zijn tevreden over het resultaat van deze visitatie en belanghebbenden waren te spreken 

over de meerwaarde van het experiment. 

 

De commissie beoordeelt de prestaties van Woningstichting Leusden over de afgelopen vier jaar 

als ruim voldoende.  

De visitatiecommissie waardeert de manier waarop wij de aanbevelingen uit het vorige rapport 

hebben opgepakt en de verbeterprocessen realiseerden. We krijgen complimenten voor de inzet 

bij het enthousiasmeren van huurders, die resulteerde in een goed functionerende 

huurdersvertegenwoordiging. Dit is niet alleen een erkenning voor de manier waarop we met 

onze belangrijkste belanghebbenden omgaan, maar ook voor de inzet van de betrokken 

huurders zelf. Ook onze belanghebbenden waarderen het werk, de rol en positie van 

Woningstichting Leusden in Leusden en de regio.  

 

De commissie benoemde een aantal leer- en verbeterpunten. In 2018 stellen we in overleg met 

onze belanghebbenden een nieuw ondernemingsplan op. Hierin zetten wij de aanbevelingen uit 

het rapport om in concrete maatregelen waardoor de visitatie een logisch onderdeel wordt van 

onze planning- en controlcyclus.  

 

Portefeuillestrategie en strategisch voorraadbeleid 

In 2017 bespraken medewerkers de sterke en zwakke punten van een aantal complexen in 

zogenoemde complexsessies, resulterend in een toekomststrategie per complex. Aanleiding was 

de planning van onze duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen 

doorgevoerd in de woninglabels.  

Prestatieafspraken 

In 2017 monitorden wij de voortgang van de prestatieafspraken voor het jaar 2017 samen met 

gemeente en huurders en werden de prestatieafspraken voor het jaar 2018 voorbereid. De 

prestatieafspraken 2018 zijn op 12 december 2017 ondertekend. 
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Wetgeving (compliance) 

Woningwet 

In 2017 effectueerden wij de scheiding Daeb niet-Daeb bezit in onze administratie, vernieuwden 

wij volgens de voorschriften het financieel reglement en kwamen er nieuwe statuten voor de 

verbindingen van Woningstichting Leusden.  

 

Voorbereidingen AVG 

We startten de voorbereidingen op de nieuwe privacywet (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht 

wordt. We inventariseerden welke persoonsgegevens we in welke processen verwerken en waar 

we daarin verbeteringen kunnen doorvoeren.  

4.2 Sociaal en personeelsbeleid 

Focus op samenwerking en dienstverlening 

Bij de plangesprekken spraken wij drie organisatiebrede gemeenschappelijke doelen af. Die 

hadden betrekking op onderlinge samenwerking, op klantgericht werken en het scheppen van 

een werkklimaat voor medewerkers waarin het mogelijk is verantwoordelijkheid te nemen voor 

eigen werk en de gemeenschappelijke resultaten. Deze onderwerpen kwamen ook in de 

algemene werkoverleggen aan de orde. 

MTO 

In september 2017 is het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) voor de tweede keer 

uitgevoerd. Een MTO meet wat medewerkers vinden van het werk, de werkomgeving, het 

werkproces, de aansturing en samenwerking. In november zijn de resultaten met alle 

medewerkers besproken. De resultaten zijn vergeleken met het MTO uit 2015.  

Opvallend is de toegenomen tevredenheid over de organisatie van het werk ↑ 42%, de 

samenwerking tussen de afdelingen ↑ 39% en het elkaar aanspreken op afspraken en gedrag  

↑ 33%. Er is lichte daling in de tevredenheid over doorgroeimogelijkheden, beloning en het 

klimaat van het kantoor ten opzichte van de meting in 2015. 

Overleg 

Naast het afdelingsoverleg is er vier keer per jaar met alle medewerkers een benen-op-tafel-

overleg (BOT), waarvan drie keer gekoppeld aan de trimesterrapportage. Het doel van deze 

overleggen is om medewerkers te informeren, te betrekken bij het beleid en de resultaten, 

draagvlak te creëren en samenwerking te stimuleren.  

 

Tijdens deze overleggen informeren we elkaar over actuele thema’s en is er gelegenheid om 

vragen te stellen en in discussie te gaan. Wij bespraken o.a. de uitkomsten van de visitatie en het 

MTO, de tussenevaluatie van het jaarplan 2017, de nieuwe privacywetgeving en het 

coachingstraject dat hoort bij het uitdragen van onze klantvisie.  
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Verder hadden wij in 2017 een special over het jaarplan en de 

begroting 2018. De balanced score card 2018 werd in 

samenwerking met medewerkers helemaal opnieuw 

opgesteld. Op de jaarlijkse bedrijfsdag besteedden wij 

aandacht aan (integriteits-)dilemma’s. Deze keer hadden de 

medewerkers de discussie voorbereid. Voor deze 

bijeenkomst waren we op bezoek bij De Woonplaats in 

Enschede. We bezochten de wijk Roombeek, die na de 

vuurwerkramp in 2000 opnieuw werd opgebouwd. 

  

Managementteam 

Het MT werkt samen op basis van vertrouwen en hanteert één lijn bij beoordelingen en bij 

grensoverschrijdend gedrag. Ook in 2017 evalueerden wij onze samenwerking, met feedback van 

de medewerkers. 

 

 

 

Personele bezetting en formatie 

Op 31 december 2017 heeft Woningstichting Leusden 30 medewerkers in dienst: 25,14 fte (2016: 

25,60 fte). Dit is de bezetting inclusief de medewerkers die vanuit BLNW worden ingeleend. (0,33 

fte intern controller en 0,25 fte P&O)  
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Kengetallen organisatie 

 realisatie 2017 begroting 2017 

aantal fte's in dienst  25,13  25,1 

bruto salariskosten (excl. sociale lasten en pensioen)  € 1.411.403   € 1.433.000  

aantal fte's inleen  0,29 2,00 

kosten inleen  € 20.320   € 100.000  

opleidingskosten  € 43.788  € 50.000  

ziekteverzuim % 2,93% < 4,0% 

aantal meldingen 41   < 30  

totale duur ziekteverzuim in dagen 261  

frequentie  1.4  <1 

 

Gesprekscyclus 

Medewerkers hebben dit jaar nagedacht over de eigen ontwikkelbehoefte en hun inzetbaarheid. 

Voor de zomer zijn de wederzijdse wensen en aandachtspunten besproken tijdens het 

voortgangsgesprek tussen medewerker en leidinggevende. Opleiding en ontwikkeling staan in 

deze gesprekken op de agenda. In het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar is kort 

teruggeblikt op het functioneren. De startgesprekken worden begin 2018 gevoerd, omdat wij met 

de OR in gesprek zijn over een nieuwe opzet van de gesprekscyclus die meer uitgaat van de 

motivatie en behoeften van de medewerkers. Wij verwachten in januari overeenstemming te 

hebben met de OR. In het verslagjaar ontvingen bijna alle medewerkers een periodieke 

salarisverhoging, voor zover zij hun schaaleinde nog niet hebben bereikt en goed functioneren. 

Daarnaast ontvingen enkele medewerkers een extra waardering voor bijzondere prestaties. 

Opleidingen  

De komende jaren blijft de ontwikkeling van medewerkers van groot belang vanwege 

verdergaande digitalisering en veranderende eisen uit de politiek en samenleving. 

De OR volgde in BLNW-verband een opfriscursus over de rol en mogelijkheden van de OR bij 

veranderingen in de organisatie. Op initiatief van ons hoofd BHV kregen geïnteresseerde 

medewerkers een workshop reanimatie, inclusief het omgaan met de AED.  

 

Samen met onze BLNW partner Vallei Wonen kregen medewerkers van Woningstichting Leusden 

een training gericht op het verminderen van de risico’s bij het gebruik van digitale hulpmiddelen.  

De leidinggevenden deden in BLNW verband mee aan een training in het voeren van 

verzuimgesprekken.  

 

FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties).  

Met subsidie vanuit FLOW is door de regionale P&O samenwerking in maart 2017 een 

mobiliteitscentrum opgestart met de naam KLIMMR. In totaal doen zeventien corporaties uit de 

regio mee. Er zijn verschillende bijeenkomsten en activiteiten voor corporatiemedewerkers van 

de KLIMMR-corporaties georganiseerd gericht op de eigen regie in mobiliteit en 

loopbaanontwikkeling. Op de website www.klimmr.nl worden vacatures, opleiding, 

ontwikkelingsmogelijkheden en het delen van kennis gecentraliseerd binnen corporaties in de 

regio. 
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Ook is de site www.kansenportaal.nl vanuit FLOW gelanceerd waar alle corporatiemedewerkers 

in Nederland kennis en kunde beschikbaar kunnen stellen. Kansen, ofwel: vacatures, stages, 

inspiratieplekken en tijdelijke opdrachten worden hier gedeeld.  

 

Verplichte educatie toezichthouders en bestuurders 

Commissarissen en directeur-bestuurders van woningcorporaties zijn verplicht zich permanent 

te ontwikkelen. Het gaat om beroepsvaardigheden, vakkennis, houding en gedrag die nodig zijn 

om de verantwoordelijkheden en taken effectief te kunnen uitvoeren. 

Met de permanente educatie geven raad en bestuur ook het goede voorbeeld aan medewerkers.  

 

Arbo  

Mede naar aanleiding van het MTO is het klimaatsysteem in het kantoor grondig onderzocht en zijn 

maatregelen in gang gezet.  

In het najaar is het calamiteitenteam opnieuw getraind in het omgaan met agressie en bedreigende 

situaties.  

 

In 2017 waren er geen meldingen vanuit Woningstichting Leusden aan de vertrouwenspersoon. De rol 

van de vertrouwenspersoon is belegd bij ArboUnie. De rol van preventiemedewerker is ondergebracht 

bij de personeelsadviseur. 

 

Ziekteverzuim 

In maart is de dienstverlening van de Arbodienst en bedrijfsarts geëvalueerd. Vanuit BLNW zijn een 

aantal actiepunten naar voren gekomen waaraan opvolging wordt gegeven. Onderdelen hiervan zijn 

een verbetering van de administratieve organisatie en de training verzuimgesprekken voor 

leidinggevenden.  

In 2017 bedraagt het ziekteverzuim 2,93%. De meldingsfrequentie is 1,43. Onze doelstelling is 

een percentage van maximaal 4% en voor de meldingsfrequentie geldt het streefgetal < 1.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

In 2017 is geen nieuwe CAO Woondiensten afgesloten; de onderhandelingen zijn afgebroken en 

niet hervat.  

Ondernemingsraad 

De samenstelling van de ondernemingsraad was in 2017 dezelfde als in 2016: 

 Albert Meppelink (voorzitter, Staf) 

 Jean-Pierre de Fouw (Bedrijfsvoering) 

 Jos Baas (Wonen) 

De OR voerde in het verslagjaar vier maal overleg met de directeur-bestuurder en éénmaal met 

de rvt. Belangrijke onderwerpen waren: 

 Arbo Jaarplan 

 Gesprekscyclus; aanpassing formulieren en procedure  

 Uitkomsten MTO 

 Aangepast reglement en verkiezingen Ondernemingsraad 

 Regeling bedrijfskleding 

 Collectieve vrije dagen 
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 De OR bracht advies uit over de aanstelling van drie nieuwe rvt leden. 

 De OR leverde input voor het beoordelingsgesprek van de raad met de directeur 

bestuurder 

4.3 Bedrijfslasten 

In onderstaand overzicht zijn de cijfers van de afgelopen vijf jaar opgenomen. 

Netto bedrijfslasten 2017 2016 2015 2014 2013 

Personele lasten (*) 1.853 1.911 1.919 2.249 2.309 

Overige exploitatiekosten vastgoed 907 868 1.019 790 1.067 

Overige algemene bedrijfslasten 1.022 889 946 1.338 1.221 

Kosten reorganisatie   -53 418  

Af: overige bedrijfsopbrengsten -333 -354 -326 -583 -597 

Totaal 3.449 3.314 3.505 4.212 4.000 

Netto bedrijfslasten per VHE € 1.335 € 1.279  € 1.386 € 1.683 € 1.522 

(*) in de personeelslasten zijn ook de kosten voor het inhuren van personeel opgenomen. 

bedragen x € 1.000,- met uitzondering van de laatste regel. 

 

Vanaf 2012 zijn maatregelen getroffen om de bedrijfslasten te laten dalen. In 2014 vond een 

reorganisatie plaats. Een deel van de bedrijfslasten 2014 bestaat uit reorganisatiekosten. De 

effecten van de krimp van personeel zijn vanaf 2015 zichtbaar.  

 

Personeelslasten 

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013 

Personeelslasten per vhe 710 688 720 810 821 

Personeelskosten per FTE 72.946 72.115 71.155 73.640 70.075 

Aantal vhe per FTE 102 100 95 84 82 

 

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat de personeelslasten per verhuureenheid zijn gedaald in de 

afgelopen jaren. Ook is zichtbaar dat het aantal verhuureenheden (vhe) per fte steeg. 
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Aedes Benchmark - bedrijfslasten 

De benchmark 2017 kijkt terug op de resultaten van corporaties over het jaar 2016. 

De resultaten van Woningstichting Leusden op het onderdeel Bedrijfsvoering in de Aedes 

benchmark zijn als volgt: 

 

  Uw score Gemiddelde 

sector 
Uw letter 

Prestatieveld Bedrijfslasten     A 

Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 724 € 790 A 
  

De totale geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten 2016 zijn bij Woningstichting 

Leusden € 724 per verhuureenheid (2015: € 804). Hiermee komen we onder het gemiddelde van 

€ 790 (2015: € 853) en worden we in de A-klasse geplaatst (2015: B-klasse).  

4.4 Communicatie 

We werken doorlopend aan een duidelijke en begrijpelijke manier van communiceren met onze 

klanten. Daarnaast moet de klant goed, snel en eenduidig worden geholpen, via het voor hen 

meest prettige communicatiemiddel: bezoek, telefoon, e-mail of via de website. 

 

 In 2017 volgden we daarom een opfris-schrijftraining en startte de coaching van ‘de klantvisie in 

de praktijk’. In 2017 werd ook de kennisbank opgeleverd. De informatie uit de kennisbank is niet 

alleen benaderbaar via de website, ook ons intranet is hierop aangesloten. Zo heeft iedereen 

dezelfde (actuele) informatie.  

 

Vanwege het uitwerken van de in 2016 vastgestelde klantvisie, is de invoering van een 

huurdersportaal uitgesteld. In 2018 wordt daarom verder gewerkt aan de digitalisering van onze 

klantprocessen, onder meer door de invoering van een huurdersportaal. Met deze digitalisering 

verliezen we de offline huurder zeker niet uit het oog, we denken er zelfs tijd mee te winnen om 

deze groep beter te bedienen.  

4.5 Onze relatie met stakeholders 

Onze belangrijkste stakeholders zijn onze huurders en de gemeente Leusden. 

Stakeholdersbijeenkomst  

Woningstichting Leusden werkt transparant. Jaarlijks organiseren wij een 

stakeholdersbijeenkomst . Onder de titel “WSL verantwoordt zich” leggen wij in een informele 

setting, verantwoording af over onze resultaten van het jaar 2016.  

 

Gemeente Leusden: prestatieafspraken 

In 2017 overlegde Woningstichting Leusden, naast de reguliere bestuurlijke overleggen met de 
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gemeente en de gesprekken over Antares, met de gemeente en de huurdersorganisatie HLVE 

over de voortgang van de prestatieafspraken 2017 en het bod 2018.  

Huurdersorganisatie 

In 2017 hadden we overleg met de HLVE over de prestatieafspraken 2017 en 2018. De HLVE heeft 

in de overleggen de belangen van de huurders uitstekend vertegenwoordigd. Dit komt ook 

doordat de HLVE de huurders betrekt bij belangrijke onderwerpen zoals de jaarlijkse 

huuraanpassing (themagroepen).  

BLNW-samenwerking 

Woningstichting Leusden werkt samen met Woningstichting Barneveld, Woningstichting Nijkerk 

en Vallei Wonen (Woudenberg). Deze samenwerking komt primair tot uitdrukking in treasury-

activiteiten, HR-activiteiten en -beleidsontwikkeling en risicomanagement bij projectontwikkeling. 

Ook delen we kennis op gezamenlijke thema’s zoals communicatie, IT, projectontwikkeling en 

nieuwe wet- en regelgeving voor de corporatiesector. Alle BLNW-activiteiten zijn in 

gemeenschappelijke jaarplannen vastgelegd. Binnen corporatieland is deze concrete 

samenwerking vergaand en uniek en iets waar we trots op zijn. Ook vanuit Aedes wordt 

geadviseerd om de regionale samenwerking in de toekomst te vergroten. Wij presenteerden op 

verzoek van Aedes gezamenlijk onze samenwerking aan de MKW corporaties.  

Door kennis te delen krijgen we meer professionaliteit in de organisaties en uiteindelijk leveren 

we daardoor betere producten/diensten aan onze klanten. De BLNW partners werken zo aan 

onze kwetsbaarheid en het verminderen van onze bedrijfslasten.  

De zelfstandigheid van de corporaties staat niet ter discussie. Daarmee sluiten we in de toekomst 

niets uit, maar in de komende jaren willen we de samenwerking vooral voortzetten en waar 

mogelijk versterken of intensiveren. Dat betekent ook dat we bereid moeten zijn tot consensus 

en soms een stukje verlies van eigenheid. Ook op het terrein van P&O, waar we al veel doen, 

willen we meer afstemmen en beleid gelijk trekken. 

SWEV; Samenwerkende Woningcorporaties Eemvallei 

De corporaties werken samen bij regionale, gemeente- of corporatie overstijgende vraagstukken 

en in de regionale woonruimteverdeling.  

Samenwerking met Zorgpartijen 

Wij werken samen met Stichting Larikslaan2 op het gebied van zorg en welzijn: o.a. overlast, 

verslaving en schuldproblematiek. Met Stichting de Grasboom evalueerden wij de samenwerking 

in de periode na de oplevering van het complex Groot Krakhorst. 

Met Beweging 3.0 spraken wij over ontwikkeling van de Lisidunalocatie, de aankoop en het 

beheer van ’t Hamersveld.   
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5 Financiële beschouwing 

Functionele indeling 

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2016 wordt de Winst- en Verliesrekening gepresenteerd 

volgens de functionele indeling. Hierbij worden kosten en opbrengsten toegerekend aan de 

belangrijkste activiteiten.  

Resultaat ten opzichte van de begroting 

Het resultaat in de winst- en verliesrekening over 2017 is € 38,6 miljoen hoger dan begroot. Op 

een aantal onderdelen zijn er grote verschillen. De belangrijkste oorzaken van de afwijkingen zijn: 

Positief effect 
X € 1 mln. 

Onrendabele toppen: Deze lasten zijn lager dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken. 

Onrendabele toppen die voorgaande jaren zijn genomen, konden deels worden 

teruggenomen. Daarnaast zijn begrote onrendabele toppen niet gerealiseerd, 

omdat drie projecten zijn uitgesteld. Door de sterke waardestijging in 2017 zijn 

onrendabele toppen ook lager dan oorspronkelijk geraamd. 

 

0,2 

Herwaardering bestaand bezit: In 2017 is de marktwaarde meer gestegen dan waar 

in de begroting rekening is gehouden. 

 

35,1 

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille. Dit betreft de waarde-

verandering van verkochte Koopgarantwoningen. Deze waarde is meer gestegen 

dan begroot. 

1,3 

  

Verkoop onroerende zaken. Er zijn 12 woningen meer definitief verkocht dan 

begroot. 

 

0,3 

Financiële baten en lasten: De waardeverandering in 2017 van de derivaten in de 

extendible leningen moet in het resultaat onder de financiële baten en lasten 

verantwoord worden. De waarde van deze derivaten is in 2017 met € 2,0 miljoen 

gedaald. Dit bedrag wordt ten bate van het resultaat gebracht. Daarnaast zijn de 

werkelijke rentelasten in 2017 iets lager dan begroot. 

2,2 

Negatief effect  

Opbrengst huren: In 2017 is in de begroting rekening gehouden met de aankoop 

van de woningen van De Alliantie in de gemeente Leusden. Deze aankoop heeft in 

2017 niet plaatsgevonden. 

0,7 

5.1 Treasury en renteontwikkelingen 

Treasury is een van onze belangrijkste sturingsmiddelen. De totale nominale waarde van onze 

leningenportefeuille bedraagt eind 2017 bijna € 86 miljoen.  

Het beleid is vastgelegd in een Treasurystatuut. Doel van het beleid is risicobeheersing en een zo 

effectief mogelijke inzet van middelen, binnen de aangegeven marges.  

 

 

Onder de term treasury vallen de volgende werkzaamheden: 
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 Het aantrekken van financiering. 

 Het beleggen van tijdelijk overtollige gelden. 

 Het uitvoeren van alle overige activiteiten die vermeld staan in het Treasurystatuut; het 

uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden en het nemen van relevante 

besluiten.  

 

In BNLW-verband houden we vier keer per jaar een treasurybijeenkomst, waarin we de 

actualiteiten van de markt bespreken. De leden van deze bijeenkomst vormen de 

treasurycommissie. In deze bijeenkomsten wordt informatie en kennis gedeeld over de 

mogelijkheden om leningen aan te trekken. Ook nieuw aan te trekken leningen worden 

besproken in de treasurycommissie. Na akkoord van de treasurycommissie worden deze 

leningen definitief aangetrokken. Op deze wijze hebben wij gezamenlijk de kennis en continuïteit 

betreffende treasury gewaarborgd. 

Woningstichting Leusden trekt in het algemeen gelden aan op grond van bedrijfsfinanciering. In 

2017 zijn - rekening houdend met de uitgangspunten van het Treasurystatuut - de volgende 

zaken uitgevoerd: 

 Tijdelijk overtollige gelden zijn belegd bij banken die voldoen aan de eisen van het 

statuut.  

 Er is een lening aangetrokken van € 5 miljoen, die in 2017 is gestort. 

 Er zijn 2 leningen van in totaal € 9 miljoen aangetrokken, die in 2018 worden gestort. 

 De jaarlijkse evaluatie van het Treasurystatuut vond op 17 januari 2018 plaats. 

Op basis van de huidig bekende informatie verwachten wij voor het jaar 2018 € 17 miljoen aan te 

trekken. Dit bedrag is nodig voor aankoop van verzorgingstehuis ’t Hamersveld, herfinanciering 

en investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw. Verder is de benodigde financiering 

afhankelijk van eventuele aankoop van bezit en de voortgang van de realisatie nieuwbouw. 

Rente-instrumenten 

Voor de multifunctionele centra zijn in 2007 en 2008 drie extendible leningen van elk  

€ 10 mln. aangetrokken (twee bij de NWB en één bij de BNG). Hiermee werd zekerheid verkregen 

over het renterisico voor de eerste 21 tot 25 jaren. In de rentetijdvakken die op het rentevaste 

tijdvak volgen loopt Woningstichting Leusden een renterisico dat afhankelijk is van de rente 

ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Voor verdere kenmerken van het renterisico wordt 

verwezen naar de toelichting in de jaarrekening (Niet in de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen). 

Met ingang van 2014 moeten de derivaten die verwerkt zijn in de extendible leningen op de 

balans gewaardeerd worden. Op het moment van afsluiten was de waarde van deze derivaten 

totaal € 1,3 mln. Eind 2017 is de negatieve waarde € 12,1 mln. De schuldpositie ten opzichte van 

vorig jaar is fors gedaald.  

Er is een basisrentelening aangetrokken van € 10 mln. met een looptijd van 49 jaar en een 

basisrente van 3,075%. Het bedrag is ontvangen in 2011. Met ingang van 1 september 2016 tot 

2 september 2019 is de opslag 0,12%. 

 

De rente instrumenten voldoen aan de eisen in het Treasurystatuut. 
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Renterisicoprofiel 

In onderstaande grafiek staan de verwachte jaarlijkse renterisico’s: 

 

Met ingang van 2018 blijft het renterisico lager dan 15%. Deze grens van 15% geldt niet voor elke 

corporatie afzonderlijk, maar wel voor de gehele sector. Het is niet toegestaan om leningen meer 

dan zes maanden voor de stortingsdata aan te trekken. 

Om het renterisico te beheersen zijn diverse regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het 

Treasurystatuut. 

5.2 Rentelasten op leningenportefeuille 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Rentelasten per vhe 1.131 1.211 1.380 1.482 1.672 

Rentelasten op leningenportefeuille in % 3,24 3,26 3,39 3,33 3,58 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat onze rentelasten in de afgelopen jaren aanmerkelijk zijn 

gedaald. In de afgelopen jaren hebben we meer afgelost dan er nieuwe leningen zijn 

aangetrokken. In de cijfers is geen rekening gehouden met de waardeverandering van de 

derivaten in de extendible leningen. 

5.3 Waardeveranderingen, financiële positie projecten en onrendabele toppen 

Met ingang van 2016 is het voor woningcorporaties verplicht om op marktwaarde te waarderen. 

De marktwaarde is in 2016 en 2017 fors gestegen. Deze stijging betekent niet dat dat 

Woningstichting Leusden dan meer geld binnen krijgt. Zie ook paragraaf 5.8 Eigen vermogen. 

3 appartementen Groot Agteveld (veld 6)  

In 2017 is het definitieve besluit genomen om in Achterveld 3 appartementen te bouwen. De 

onrendabele top bedraagt € 24.000. 
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Woningen verkocht onder Koopgarantvoorwaarden 

Jaarlijks wordt de waardeontwikkeling van de woningen geschat die zijn verkocht onder 

Koopgarantvoorwaarden. In 2017 was er sprake van een flinke stijging (12,3%) (2016: 9,1%) in de 

waarde. Een groot deel (50% tot 77,5%) van deze waardestijging komt ten gunste van de 

eigenaren. De rest komt ten gunste van Woningstichting Leusden. In totaal is een winst van 

€1.857.000 (2016: € 812.000) ten gunste van het resultaat van Woningstichting Leusden gebracht. 

5.4 Scheiding Daeb en niet-Daeb 

Diensten van algemeen economisch belang (Daeb) bevinden zich op het grensvlak tussen 

publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. 

Woningen met een sociaal huurcontract zijn volgens de regels Daeb bezit. Ook als de huur boven 

de vrije sectorgrens uitkomt.  

We hebben in 2017 het definitieve scheidingsvoorstel voor goedkeuring ingediend bij de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw). In september 2017 heeft de Aw het scheidingsvoorstel 

goedgekeurd. 

Vanuit de Daeb is per 1 januari 2017 een interne lening van € 10,5 miljoen. verstrekt aan de niet-

Daeb. De verwachting is dat deze lening in uiterlijk 7 jaar wordt terugbetaald. In de begroting 

2017 van de niet-Daeb is rekening gehouden met de verkoop van twee woningen. In 

werkelijkheid zijn er negen niet-Daeb woningen in 2017 verkocht. Ook was de opbrengst van de 

verkoop van het project in Achterveld hoger dan geraamd. Hierdoor kwam er bij niet-Daeb meer 

geld binnen dan geraamd. Daarom was het mogelijk om een interne lening vanuit de niet-Daeb 

aan de Daeb te verstrekken van ruim € 6, 3 miljoen.  

5.5 Beoordeling Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

De Aw verplicht corporaties een zodanig financieel beleid te voeren dat het voortbestaan in 

financieel opzicht gewaarborgd is. 

5.6 Waarderingsgrondslagen 

Met ingang van 2016 wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde. Hierbij 

worden de woningen gewaardeerd volgens het handboek. Het bedrijfsonroerend goed, 

maatschappelijk onroerend goed, zorgonroerend goed en de vrije sector worden getaxeerd door 

een daartoe bevoegd taxateur. 

Solvabiliteit op basis van de marktwaarde  

De solvabiliteit per 31 december 2017 is 67,4% (2016: 61,9%). 

In de komende jaren zijn er acht verkooptransacties per jaar van sociale huurwoningen en twee 

van vrije sector huurwoningen ingerekend. Daarnaast wordt rekening gehouden met de 

nieuwbouw van 30 sociale huurwoningen per jaar en de overname van het verzorgingstehuis ‘t 

Hamersveld in Leusden van Beweging 3.0. De verwachting is dat de solvabiliteit stijgt tot 75% in 

2027.  

Interest coverage (dekkings) ratio (ICR) 

De ICR geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom (resultaat vóór belastingen en de 

rentelasten), de verschuldigde rente aan de verschaffers van vreemd vermogen betaald kan 

worden. Woningstichting Leusden heeft deze ondergrens intern vastgesteld op 1,6. Het WSW 
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heeft voor 2017 de ondergrens vastgesteld op 1,4. 

De ICR per 31 december 2017 is 3,26 (2016: 2,81). In 2017 stijgt de ratio doordat operationele 

kasstroom is gestegen en de rentelasten zijn gedaald. 

 

Waardeontwikkeling vastgoed en leningenportefeuille (Loan to Value) 

De verhouding tussen de leningenportefeuille en de waarde van het vastgoed (gebaseerd op de 

bedrijfswaarde) wordt ook wel “Loan to Value” genoemd.  

We hanteren in 2017 een bovengrens van 65%. Het WSW hanteert een bovengrens van 75%. In 

2017 zijn we ruim onder de interne grens gebleven.  

 

 

 

In de grafiek hierboven is de verwachte ontwikkeling van de Loan to Value-ratio verwerkt. 

De Loan to Value per 31 december 2017 is 48,0% (2016: 51,2%) In 2017 is ruim € 14 miljoen 

afgelost en zijn er drie nieuwe leningen voor een totaal bedrag van € 14 miljoen aangetrokken, 

waarvan € 5 miljoen is gestort in 2017.  
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5.7 Kasstromen en balanspositie 

Uit de laatste meerjarenprognose blijkt dat het eigen vermogen stijgt. Het bedrag aan 

geldleningen stijgt in 2018 en daalt in de jaren erna weer tot het niveau van eind 2017.  

Tegen Koopgarantvoorwaarden verkochte woningen moeten op basis van de Richtlijnen voor de 

Jaarrekening op de balans worden opgenomen. Dit geldt zowel voor de waarde van de woningen 

als voor het geraamde terugkoopbedrag.  

Het verschil tussen boekwaarde op marktwaarde en het verkoopbedrag mag niet als winst 

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening, maar moet rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden verantwoord als ongerealiseerde herwaardering. 

 

We besloten in 2013 dat we niet meer dan 300 woningen tegen Koopgarantvoorwaarden willen 

verkopen. Eind 2017 zijn er 252 woningen verkocht tegen deze voorwaarden. Dit is er één minder 

dan eind 2016. In 2016 is het strategisch voorraadbeleid bijgesteld. Het aantal woningen met een 

Koopgarantlabel is verlaagd. De verwachting is dat het maximum van 300 woningen niet wordt 

bereikt.  

In de meerjarenbegroting 2018 – 2027 is geprognotiseerd dat het bedrag aan opgenomen 

geldleningen in 2018 stijgt en in de jaren daarna langzaam daalt. In 2027 komt het opgenomen 

bedrag aan geldleningen op € 86 mln. uit. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met 

saneringssteun en verhuurdersheffing. Woningstichting Leusden voldoet aan de eisen van het 

WSW voor het percentage aflossing per jaar.  

5.8 Eigen vermogen 

Met ingang van 2016 zijn woningcorporaties verplicht om de marktwaarde van het vastgoed op 

de balans te zetten. Hierdoor gaat het eigen vermogen fors omhoog. De ontstane financiële 

ruimte is echter fictief. De marktwaarde is alleen te realiseren wanneer huren bij de 

huurverhogingsronde maximaal worden verhoogd en wanneer bij mutaties de woningen worden 

verkocht tegen marktwaarde, of de nieuwe huurders de woningen tegen markthuren gaan 

huren.  

Woningstichting Leusden verhuurt woningen tegen sociale huren en verkoopt de meeste 

woningen ook niet bij vertrek van de huurder. De beleidswaarde is daarom veel lager dan de 

marktwaarde. Het verschil tussen de beleidswaarde en de marktwaarde is beklemd vermogen, 

dat niet ingezet kan worden.  

Het WSW wil dat corporaties een minimale buffer aanhouden voor het opvangen van risico’s. 

Deze buffer is 20% van het totale vermogen bij waardering op basis van bedrijfswaarde. Deze 

buffer is dus niet vrij inzetbaar. Woningstichting Leusden heeft plannen voor het realiseren van 

nieuwe woningen. Hiervoor is eigen vermogen nodig. Dit betekent dat een deel van het eigen 

vermogen al een bestemming heeft en dus ook niet vrij beschikbaar is. 
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Het vrij beschikbare vermogen wordt gebruikt voor investeringen in nieuwe woningen, 

duurzaamheidsmaatregelen en het betaalbaar houden van de huren.  

5.9 Borgingsruimte 

Het WSW heeft in 2017 aan Woningstichting Leusden een borgbaarheidsverklaring afgegeven 

voor de jaren 2017 tot en met 2019. Deze verkregen financieringsruimte is gelijk aan de ruimte 

die gevraagd is. Hierop is financiering die nodig was voor de aankoop van het bezit van De 

Alliantie in mindering gebracht. 

5.10 Vennootschapsbelasting 

De aangifte vennootschapsbelasting 2015 is begin 2017 ingediend bij de belastingdienst. De 

aangifte is in 2017 ongewijzigd vastgesteld door de belastingdienst. 

De aangifte vennootschapsbelasting 2016 wordt begin 2018 ingediend. Deze wordt ingediend 

nadat de WOZ-beschikkingen 2018 zijn afgegeven met de waarden van het bezit per 1 januari 

2017. De verwachting is dat er over 2016 geen belasting betaald hoeft te worden. 

 

De vennootschapsbelasting over 2017 bestaat uit de belasting over het fiscaal resultaat van 2017 

en de verwerking van de mutaties van de belastinglatenties.  

Over het jaar 2017 zal naar verwachting voor het eerst vennootschapsbelasting betaald worden. 

Er wordt rekening gehouden met € 540.000. 

 

Met ingang van 2017 betaalt Woningstichting Leusden vennootschapsbelasting. Daarom zijn 

latente belastingen opgenomen voor de volgende posten: 

 Door compensabele verliezen is een actieve latentie ontstaan. Deze verliezen zijn 

ontstaan door de afwaardering van de fiscale waarde van onze woningen aan het eind 

van 2013 en 2014. Deze actieve latentie was € 10,2 miljoen. In 2015, 2016 en in 2017 is de 

waarde van deze woningen weer gestegen. De latentie eind 2017 is nihil (2016: € 2,3 

miljoen). 

 Latentie derivaten: Een latentie van € 2,4 miljoen eind 2017 en € 2,1 miljoen eind 2016. 

 Voor de fiscaal gevormde onderhoudsvoorziening is een latentie gevormd van - € 2.0 

miljoen. (2016: - € 1,7 miljoen)  
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 Voor de in de bedrijfswaarde opgenomen woningverkopen in de komende vijf jaar, is een 

latentie opgenomen van € 0,1 miljoen (2016: 0,1 miljoen) 

Fiscale eenheid 

Woningstichting Leusden heeft een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de 100% 

dochter: Leusden Vastgoed Holding B.V. en met Leusden Vastgoed B.V. Leusden Vastgoed B.V. is 

een 100% dochter van Leusden Vastgoed Holding B.V. 

5.11 Risicomanagement 

Elke vier maanden bepaalt het management team na een inventarisatie van mogelijke risico’s, de 

top 5 van risico’s voor de voortgang van de doelen van Woningstichting Leusden. Deze risico’s 

leggen we vast in de trimesterrapportage. Voor de top 5 leggen we ook beheersmaatregelen vast.  

Verder bespreken we van alle lopende nieuwbouwprojecten elke vier maanden de mogelijke 

risico’s. Bij elk project worden voor de risico’s die volgens het normenkader rood gekleurd zijn, 

beheersmaatregelen besproken en doorgevoerd. De belangrijkste projecten worden in het BLNW 

samenwerkingsverband besproken in een risicoklankbordgroep. De corporaties wijzen elkaar op 

mogelijke risico’s en adviseren elkaar over beheersmaatregelen. 

In 2016 stelden wij een beleidsstuk vast, waarin het risicomanagement integraal is vastgelegd. Wij 

bespraken ook twee keer met alle medewerkers de risico’s. Deze gesprekken richtten zich vooral 

op de operationele risico’s.  

De beheersing van de renterisico’s zijn geregeld in het treasurystatuut. Zie verder 5.1. treasury en 

renteontwikkelingen. 

(Her)financiering wordt niet als risico gezien. Er is genoeg ruimte op de door het WSW 

vastgestelde grenzen (normratio’s). Deze wordt jaarlijks bewaakt bij het opstellen van de 

begroting met het doorrekenen van een aantal scenario’s. 

We hebben onze kasstroomrisico’s beoordeeld door verschillende scenario’s door te rekenen. Bij 

een slecht-weer-scenario voldoet een aantal parameters niet aan de minimale criteria van het 

WSW. In het slecht-weer-scenario wordt geen rekening gehouden met bijstelling van het beleid. 

Er zijn dan diverse mogelijkheden om toch aan de minimum eisen van het WSW te blijven 

voldoen. Door het beleid aan te passen kan Woningstichting Leusden buiten financiële 

problemen blijven. Daarom is het kasstroomrisico laag.  

We letten erop dat wij ons houden aan de wet- en regelgeving. Informatie over wijzigingen van 

wet- en regelgeving halen we uit de nieuwsbrieven van Aedes, bij juridische adviseurs en fiscale 

adviseurs. Daarnaast worden vakbladen bijgehouden waar eisen inzake de woningbouw staan. 

Door het volgen van cursussen en workshops blijven we op de hoogte van bestaande wetgeving 

en worden we ook geïnformeerd over gevolgen van nieuwe wetgeving. 

Risico’s Koopgarant 

We verkochten relatief veel Koopgarantwoningen. Terugkoop is een verplichting, waardoor wij 

binnen een korte periode geconfronteerd kunnen worden met veel terug te kopen woningen. 

Om dit risico op te kunnen vangen, stelden we begin 2013 beleid vast met betrekking tot de 

maximale omvang van de Koopgarantvoorraad en het aanhouden van een voldoende 



Jaarverslag 2017 – Woningstichting Leusden  pagina 36 

 

liquiditeitenbuffer. In de afgelopen jaren bleek dat zelfs bij een worst-case-scenario de omvang 

van de Koopgarantportefeuille geen risico vormt.  
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6 Verklaring bestuur 

6.1 Governance en Compliance 

Woningstichting Leusden richtte zich in 2017, naast de uitvoering van het jaarplan 2017, op het 

uitvoeren van de verplichte visitatie, het maken en uitvoeren van prestatieafspraken met de 

gemeente en de huurdersorganisatie HLVE en de implementatie van delen van de Woningwet.  

De samenwerking tussen bestuur en raad van toezicht is kritisch en goed. Zo discussieerden we 

met elkaar over de rol van de raad bij een integriteitskwestie met een leverancier en over de 

rollen van raad en bestuur en de mogelijke spanning daartussen. Het Investeringsstatuut pasten 

we aan zodat dit voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving. 

In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties 

zich blijven ontwikkelen en hun kennis actueel houden. Bestuurders moeten in drie jaar tijd 108 

PE-punten behalen.  

In 2017 haalde de bestuurder van Woningstichting Leusden het volgende aantal PE-punten: 

Naam bestuurder Aantal behaalde PE-punten over 

2017  

Min. te behalen punten in 2018 

Mevrouw M.F. 

Brewster 
231,5 (2016: 126) 0 

 

6.2 In control 

In 2015 leverden wij het Ondernemingsplan 2015-2018 op. De jaarplannen van Woningstichting 

Leusden zijn een afgeleide van het Ondernemingsplan dat daarmee basis vormt voor de 

planning- en control cyclus van Woningstichting Leusden. Eind 2016 evalueerden wij de 

uitvoering van het Ondernemingsplan. De meeste activiteiten uit het Ondernemingsplan zijn 

volgens planning uitgevoerd of in uitvoering. Een deel is vertraagd of in gewijzigde vorm 

uitgevoerd. Een aantal activiteiten is niet uitgevoerd of gestaakt omdat de activiteit niet het 

gewenste resultaat had, of er geen aanleiding meer voor was. 

Bijstellingen en wijzigingen zijn verwerkt in het jaarplan 2017. In de balanced score card zijn de 

belangrijkste prestatie indicatoren voor 2017 opgenomen.  

In 2018 maken wij een nieuw ondernemingsplan waarin de aanbevelingen die uit de visitatie zijn 

voortgekomen, worden verwerkt.  

 

De realisatie van het jaarplan 2017 is vastgelegd in trimesterrapportages. Het MT evalueerde het 

jaarplan na het tweede trimester van 2017 om waar nodig bij te sturen.  

Ook de portefeuillestrategie werd in 2017 geactualiseerd voor de complexen waar tot 2021 extra 

duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. De inhaalslag op het gebied van duurzaamheid 

moet leiden tot een gemiddeld label B van ons woningbezit in 2021,volgens de landelijke 

afspraken die Aedes namens alle corporaties heeft gemaakt.  

In de trimesterrapportages worden steeds de belangrijkste risico’s voor de continuïteit van de 

corporatie benoemd en waar nodig beheersmaatregelen getroffen. Bij de faseverslagen van 

nieuwbouwprojecten zit standaard een risicoanalyse met een overzicht van beheersmaatregelen. 

De voortgang van de projecten, de besteding van budgetten en de mogelijke risico’s worden 
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gemonitord in een zes-wekelijks overleg tussen bestuurder en de verantwoordelijke 

projectmanagers. De afspraken uit dit overleg worden schriftelijk vastgelegd. 

De continuïteit van de organisatie is geborgd door een adequate planning- en control cyclus, een 

actuele portefeuillestrategie, periodiek uitvoeren van risicomanagement en solide financiële 

sturing. Verder werkten wij aan een cultuur van klantgerichtheid, transparantie en eigen 

verantwoordelijkheid. Onze inspanningen zijn gericht op het bieden van goede, betaalbare 

woonruimte aan onze doelgroep.  

Investeringen in nieuwbouw worden bij Woningstichting Leusden gedaan binnen de kaders van 

het Investeringsstatuut 2017, na goedkeuring door de raad van toezicht. Bij nieuwe projecten 

wordt een risicoanalyse gemaakt en verschillende scenario’s verkend. Nieuwbouwprojecten 

worden vooraf getoetst aan de portefeuillestrategie.  

Met de gedeeltelijke uitvoering van afspraken met de gemeente Leusden en schoolbestuur van 

Voila over de toekomstige contractsverhoudingen in MFC Antares, is opnieuw een deel van het 

MFC dossier opgeruimd. In 2018 worden de laatste afspraken geëffectueerd die in de toekomst 

moeten leiden tot een verbetering van de exploitatie van het verliesgevende MFC Antares. 

De bedrijfslasten van Woningstichting Leusden liggen onder het gemiddelde. In de benchmark 

van Aedes 2017 zit Woningstichting Leusden in de A groep terwijl ook de waardering van onze 

huurders een A scoort. Woningstichting Leusden is financieel gezond. Vanwege het feit dat wij 

met maatschappelijk geld werken en vanwege de altijd aanwezige onzekerheid over de koers van 

de rijksoverheid, blijft behoedzaam omgaan met onze middelen geboden. 

Naar aanleiding van de managementletter 2016 hebben wij in 2017 de aanbevelingen van de 

accountant deels opgevolgd. Sommigen aanbevelingen nemen wij gemotiveerd niet over. De 

aanpak is besproken met de auditcommissie en in de vergadering van de raad van toezicht.  

Op grond van wat mij daarover bekend is en op grond van mijn inzicht kan ik verklaren dat 

Woningstichting Leusden de risicobeheersing naar behoren invulling geeft en heeft gegeven en 

dat de we voldoende ‘in control’ zijn voor het sturen op realisatie van onze doelstellingen en het 

behouden van financiële continuïteit.  

6.3 Besteding middelen 

Ook in 2017 was het belangrijkste doel en resultaat van Woningstichting Leusden de huisvesting 

van onze doelgroep. De uitvoering van de vierjaarlijkse visitatie, prestatieafspraken met 

gemeente en huurders, waren naast het beheren en bouwen van woningen belangrijke 

aandachtdossiers.  

Als bestuurder van Woningstichting Leusden verklaar ik daarbij dat alle middelen in 2017 volledig 

zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting. 

Deze verklaring is opgesteld door directeur-bestuurder mevrouw M.F. Brewster. 
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7 Verslag van de raad van toezicht 

7.1 Legitimatie 

De raad van toezicht (rvt) heeft de volgende rollen: werkgever, toezichthouder en 

klankbord/adviseur van het bestuur. De missie en de kernwaarden van Woningstichting Leusden 

zijn uitgangspunt voor het toezicht dat de raad uitoefent. De raad van toezicht handelt op basis 

van de bevoegdheden zoals die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de raad is 

beschreven in het Reglement raad van toezicht van Woningstichting Leusden.  

De rvt heeft zijn bestaansreden, wat hij onder goed toezicht verstaat en namens wie hij toezicht 

houdt vastgelegd in een Toezichtvisie. De rvt geeft hierin een antwoord op basisvragen over zijn 

taakopvatting, doel en functie. De raad beschrijft hierin ook dat de rvt en zijn leden vanuit een 

maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder, actief en structureel verantwoording 

afleggen aan interne en externe belanghebbenden. 

 

In dit verslag doet de raad van toezicht verslag van de manier waarop hij haar taken en 

verantwoordelijkheden in 2017 heeft ingevuld. De raad handelt daarbij volgens de 1 juli 2015 

geactualiseerde ‘Governancecode Woningcorporaties’ en volgt nauwlettend, via het actieve 

lidmaatschap van de VTW, de ontwikkelingen in de sector op het gebied van governance. 

De raad conformeert zich aan de VTW norm wanneer het gaat om de eigen bezoldiging en houdt 

zich bij het vaststellen van het salaris van het bestuur aan de Wet Normering bezoldiging 

Topfunctionarissen (WNT) en het daarop gebaseerde ministeriële besluit ‘Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting’.  

7.2 Over toezicht houden 

De raad houdt zowel toezicht op het bestuur, als op de besturing van de organisatie. 

De toezichthoudende rol betreft informatie verwerven, vragen stellen, oordelen en wanneer 

nodig ingrijpen. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens, 

besluiten en risicobeheersing, maar het toezicht gebeurt ook achteraf en is dan gericht op het 

monitoren van de uitvoering van beleid, besturing, opbrengsten en resultaten van de organisatie. 

De primaire focus van de raad van toezicht is borging van de (financiële) continuïteit van de 

organisatie. De raad heeft de bevoegdheid om bepaalde bestuursbesluiten goed te keuren, 

bijvoorbeeld investeringen die een bepaald bedrag te boven gaan. 

Onze visie op toezicht en toetsing 

Woningstichting Leusden is een lokaal verankerde woningcorporatie. Leden van de rvt hebben 

oog voor wat er in Leusden en de regio speelt. Ze zijn toegankelijk voor belanghebbenden en 

voor werknemers. De leden van de rvt halen zo -naast de formele en informele informatie van de 

directeur-bestuurder - signalen op over het functioneren van Woningstichting Leusden.  

Bestuur en rvt werken op basis van openheid en vertrouwen en met respect voor elkaars rollen 

en verantwoordelijkheden. 
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De rvt zoekt bij het uitoefenen van het toezicht nadrukkelijk naar de balans tussen harde en 

zachte controls. Cijfermatige en andere stuurinformatie vanuit de werkorganisatie zijn belangrijk 

voor de controlerende taak van de rvt. Er is echter ook aandacht voor ‘zachte’ 

managementaspecten als intuïtie, emotie en ervaring. Er is meer dan meten, vastleggen en 

controleren. Bovenal hecht de rvt aan het “no surprise” beginsel. Dat wil zeggen dat er volledige 

openheid is in de relatie tussen bestuurder en rvt en dat zij elkaar niet zullen verrassen. Dit 

gebeurt pro- en interactief en vanuit dialoog. De rvt geeft de bestuurder feedback over de manier 

waarop hij invulling geeft aan zijn rol. Dat gebeurt op basis van de Toezichtvisie van de raad en 

aan de hand van de gemaakte (beleids-) afspraken en het Toezichtkader.  

Toezichtkader 

De raad van toezicht beoordeelt voor het uitoefenen van de toezichtstaak aan hem voorgelegde 

besluiten in het kader van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Woningwet, de 

Veegwet en het BTIV), richtlijnen van externe toezichthouders Autoriteit wonen (Aw) en het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Governancecode, de statuten en diverse 

reglementen. Deze zijn te raadplegen via de website van Woningstichting Leusden en bestaan uit 

Bestuursreglement, Financieel reglement, Treasurystatuut, Verbindingenstatuut, 

Investeringsstatuut, Bevoegdhedenregeling en de Gedragscode Woningstichting Leusden. 

In een Toezichtkader heeft de raad uitgewerkt hoe hij de visie in de praktijk wil brengen. Het 

Toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het 

geheel van spelregels die de rvt bij het uitoefenen van zijn taken volgt.  

In het Toezichtkader is opgenomen dat de rvt werkt met commissies: de remuneratiecommissie 

en de auditcommissie. De commissies adviseren over onderwerpen die binnen hun taakgebied 

vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat onverlet dat de 

verantwoordelijkheid voor de besluitvorming bij de raad van toezicht als geheel ligt. 

De rol van de remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de raad over het te voeren bezoldigingsbeleid 

voor de directeur-bestuurder, de bezoldiging van de bestuurder en de vergoeding van de leden 

van de raad en zijn voorzitter. De commissie voert ook het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de 

bestuurder en rapporteert daarover aan de voltallige raad. De commissie haalt voor dit gesprek 

actief informatie op, bij belanghebbenden en bij medewerkers. 

De rol van de auditcommissie 

De auditcommissie wordt geleid door een financieel specialist en ondersteunt het toezicht door 

de rvt op het financiële domein, adviseert de rvt over haar taak en bereidt relevante 

besluitvorming van de rvt voor. 

De auditcommissie: 

a. adviseert de rvt over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en 

compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het 

toezicht op de financiële risico’s op het gebied van treasury en fiscaliteit en toezicht op de 

werking van de interne gedragscodes, 

b. adviseert de rvt over de financiële informatieverschaffing van Woningstichting Leusden, 

waaronder de keuze van waarderingsgrondslagen, toepassing en beoordeling van effecten van 

nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en de bevindingen van de externe 

accountant, 
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c. adviseert de rvt over de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de 

intern controller en de externe accountant, 

d. adviseert de rvt over de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe 

toezichthouders, 

e. adviseert de rvt over de goedkeuring van het opgestelde werkplan voor de interne controle 

en/of het auditplan en spreekt daarover buiten de aanwezigheid van de bestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering met de intern controller, 

f. adviseert de rvt over het functioneren van de externe accountant, 

g. dient als klankbord van het bestuur over bovengenoemde onderwerpen. 

 

Toetsingskader 

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend en voor de rvt richtinggevend om toezicht te 

houden. Het wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op de besturing en de 

beheersing van de organisatie. 

Op grond van dit kader beoordeelt de raad van toezicht in ieder geval de bestuursbesluiten over 

de realisatie van volkshuisvestelijke doelen, de continuïteit van Woningstichting Leusden, de 

risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Woningstichting Leusden, de opzet en werking 

van interne beheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van de 

maatschappelijke verantwoording, de financiële verslaggeving en de naleving van wet- en 

regelgeving. 

Het toetsingskader van Woningstichting Leusden bestaat uit bestaande documenten zoals de 

Koerswijzer, het ondernemingsplan, de portefeuillestrategie, het jaarplan, de 

(meerjaren)begroting, de liquiditeitsbegroting, het investeringsstatuut, het treasury-jaarplan.  

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website, rubriek ‘bestuur en raad van toezicht’. U 

vindt hier onder anderen de statuten en reglementen, het Toezichtkader, het toetsingskader en 

de profielschetsen van de raad. 

7.3 Governancecode Woningcorporaties 2015 

Een governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en 

toezicht. De code besteedt aandacht aan cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere 

organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft 

daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties hebben een uitdrukkelijke positie 

in de code. 

De code kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden 

bezien.  

 Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het 

gaat over waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.  

 Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop bestuur en rvc/ rvt aanspreekbaar 

zijn op resultaten.  

 Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en rvc/rvt.  

 Principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere 

belanghebbende partijen.  

 Principe 5 besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de 

activiteiten. 

https://www.wsleusden.nl/over-ons/bestuur-en-raad-van-toezicht/
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De code is verplicht voor leden van Aedes en de VTW en door de minister algemeen verbindend 

verklaard. De rvt en bestuur van Woningstichting Leusden onderschrijven de code van harte. In 

de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe de code bij Woningstichting Leusden wordt 

toegepast. 

Verantwoording van ‘leg uit’-bepalingen 

De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’. 

Om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en rvt te bevorderen is afwijking bij 

een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de betreffende 

bepalingen in de code weergegeven. 

Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de 

corporatie tot een beter resultaat leidt. Woningstichting Leusden kent in 2017 geen afwijkingen 

van de code.  

Visitatie 

Leden van de rvt en de bestuurder hebben gesprekken gevoerd met visitatiecommissie. De 

commissie heeft voor de rvt een aantal verbeterpunten geformuleerd waar de raad opvolging 

aan geeft. Het betrof de kwaliteit van de zelfevaluaties en het niet evenwichtig opgebouwde 

rooster van aftreden. De raad heeft daarop besloten de zelfevaluatie anders in te vullen dan 

voorheen en over het rooster van aftreden, na het aantreden van nieuwe leden in 2018, 

afspraken te maken.  

Governance op de agenda in 2017  

 Herbenoeming bestuurder 

 Profielen nieuwe leden, werving, selectie en benoeming nieuwe leden rvt 

 Vergoeding leden rvt 

 Bezoldiging bestuurder 

 Verbindingenstatuut en de nieuwe statuten van de verbindingen conform de Woningwet 

 Investeringsstatuut 

7.4 De toezichthoudende rol van de raad 

Toezicht op strategie 

Eind 2016 is de raad geïnformeerd over het Jaarplan en de balanced score card 2017. Het 

jaarplan is in lijn is met de strategische keuze die Woningstichting Leusden in 2012 heeft gemaakt 

zich te richten op de kerntaken en met het ondernemingsplan. 

Toezicht op financiële en operationele prestaties 

In juni 2017 werd het jaarverslag 2016 goedgekeurd op advies van de auditcommissie nadat de 

raad met de externe accountant overleg heeft gevoerd. In november 2017 heeft de rvt de 

begroting 2018 goedgekeurd. De rvt ontving elk trimester een rapportage over de voortgang van 

de activiteiten uit het jaarplan en de besteding van de middelen.  

Auditcommissie in 2017 

De auditcommissie vergaderde in 2017 twee keer. Onderwerpen in deze vergaderingen waren 

het voorbereiden van de bespreking in de vergadering van de raad van toezicht en het 

formuleren van een advies over het accountantsverslag 2016, het jaarverslag en de jaarrekening 

2016, de managementletter 2016, de begroting 2018, het jaarplan en de balanced scorecard 

2018. De audit commissie sprak eenmaal met de intern controller buiten aanwezigheid van de 
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bestuurder als controle op de door het bestuur aangeleverde informatie. Ook de “soft controls” 

in de organisatie kwamen in het gesprek aan de orde.  

Verder sprak de auditcommissie over 

 Verslag van de intern controller; 

 Voortgang auditplan 2017 en auditplan 2018 

 Informatiebeveiliging 

Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag 

Op 6 april 2017 besprak de auditcommissie de concept jaarrekening 2016 en het 

accountantsrapport met de directeur-bestuurder, de manager Bedrijfsvoering en de extern 

accountant.  

Managementletter 

De managementletter is ook op 6 april 2017 in de vergadering van de auditcommissie en daarna 

op 22 juni in de vergadering van de rvt besproken, in aanwezigheid van de accountant.  

7.5 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 

De rvt stelt zich primair door de trimesterrapportages en mondeling door de bestuurder op de 

hoogte van de volkshuisvestelijke prestaties van de corporatie. De Aedes benchmark waarin 

efficiency en klantgerichtheid van de corporatie vergeleken worden met de branche, wordt in de 

vergadering besproken.  

De raad was in dit verslagjaar betrokken bij de keuze van het bureau dat de visitatie uitvoerde, 

heeft gesproken met de visitatiecommissie en heeft het visitatieverslag en de bestuurlijke reactie 

daarop besproken in de vergadering van 23 november.  

In de vergaderingen worden bij de bestuursmededelingen ook de voortgang en inhoud van de 

prestatieafspraken met huurdersorganisatie en de gemeente Leusden en de inhoud van de 

bestuurlijke overleggen met de gemeente besproken. Ook zijn deze onderwerp van gesprek in 

het periodieke overleg tussen bestuur en voorzitter. 

Verder stonden in 2017 op de agenda de goedkeuring van de aankoop van zorgcentrum ’t 

Hamersveld; het investeringsbesluit voor drie sociale huurwoningen in Achterveld; het 

investeringsbesluit voor de aankoop van het kantoorpand Olmenlaan en de transformatie tot 54 

sociale huurwoningen en werd een notitie over de wijze van bepalen van de IRR besproken. De 

raad nam kennis van de uitkomsten van het MTO. 

 

Volkshuisvestelijk verslag 

Woningstichting Leusden heeft een volkshuisvestelijk verslag opgesteld, waaruit blijkt dat zij zich 

houdt aan de wettelijke begrenzing van haar taken en waarin staat hoe Woningstichting Leusden 

uitvoering geeft aan afspraken met de gemeente en met huurders. Het verslag besteedt verder 

aandacht aan de dialoog met stakeholders. De toewijzing van woningen en de besteding van 

middelen worden verantwoord. 

Klachtenbehandeling 

De directeur-bestuurder heeft in 2017 één geschil aan de raad gerapporteerd. De klager is door 

de geschillencommissie in het ongelijk gesteld. Woningstichting Leusden legt klachten over 

dienstverlening schriftelijk vast en volgt de afhandeling. Het bestuur bespreekt met de raad 
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maatregelen die hij neemt om het aantal klachten terug te brengen en klachten van huurders te 

voorkomen. Een huurder heeft  in 2017 zijn klacht rechtstreeks aan de raad gericht. De raad 

heeft de huurder verwezen naar de bestuurder.  

Toezicht op stakeholderdialoog 

Tijdens de rvt-vergaderingen komt de stakeholdersdialoog aan bod bij het agendapunt 

bestuurlijke mededelingen. Daarnaast gaat de voorzitter in zijn periodieke overleg met de 

directeur-bestuurder hier dieper op in. 

Met de huurdersorganisatie HLVE is door de raad van toezicht, enkele keren overlegd over de 

voordracht van een nieuw lid van de raad van toezicht. De raad en de 

huurdersvertegenwoordiging hebben besloten in deze procedure gezamenlijk op te trekken.  

De raad overlegde in het verslagjaar eenmaal met de OR. Leden van de raad waren eenmaal 

aanwezig bij een informele personeelsbijeenkomst en bij een bijeenkomst met 

Bewonerscommissies. 

Bij de jaarlijkse (zomer)bijeenkomst “WSL verantwoordt zich ” doet de corporatie direct aan 

stakeholders verslag van haar maatschappelijke prestaties in het voorgaande verslagjaar. 

De raad heeft tijdens de stakeholdersbijeenkomst met diverse belangenhouders informeel 

gesproken over het beeld van Woningstichting Leusden en heeft daaruit geconcludeerd dat het 

imago van Woningstichting Leusden positief is.  

 

Leden van de raad waren aanwezig bij een excursie met de gemeenteraad, het College van B&W 

en de huurdersorganisatie en konden ook hier van gedachten wissen met de belangrijkste 

belanghebbenden van Woningstichting Leusden. Deze jaarlijkse bijeenkomst had dit jaar als 

thema duurzaamheid. De nieuwe voorzitter van de raad had  samen met de bestuurder een 

kennismakingsgesprek met de wethouder Wonen van de gemeente Leusden. 

 

De remuneratiecommissie  overlegde in het kader van de jaarlijkse beoordeling van het bestuur, 

met de voorzitter van de OR, de leden van het managementteam en de voor wonen 

verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leusden. 

7.6 Toezicht op risicobeheersing 

De auditcommissie is bij risicobeheersing vanuit de rvt het eerste aanspreekpunt als het gaat om 

het toezicht. De verantwoordelijkheden van deze commissie ten aanzien van risicobeheersing 

zijn opgenomen in het reglement van de auditcommissie. De auditcommissie besteedt specifiek 

aandacht aan de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. In 2017 was er 

extra aandacht voor informatiebeveiliging binnen Woningstichting Leusden. In een vergadering 

van de raad spraken raad en bestuur over het verder optimaliseren van het risicomanagement 

binnen Woningstichting Leusden. 

Toezicht op verbindingen 

In 2006 zijn Leusden Vastgoed Holding BV en Leusden Vastgoed BV opgericht. Leusden Vastgoed 

Holding BV is 100% dochter van Woningstichting Leusden en Leusden Vastgoed BV is 100% 

dochter van Leusden Vastgoed Holding BV. De deelnemingen zijn opgericht om de mogelijkheid 

te hebben bedrijfsactiviteiten onder te brengen die een risico met zich meebrengen. Er vinden tot 

nu  geen activiteiten plaats via de Bv’s. Het bestuur van en toezicht op beide deelnemingen is 
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geregeld in het ‘Reglement raad van toezicht en bestuur Woningstichting Leusden’. In het kader 

van de nieuwe wet- en regelgeving zijn de statuten van de verbindingen en het 

Verbindingenstatuut in 2017, na goedkeuring door de Aw, herzien.  

7.7 De werkgeversrol van de raad 

Invulling werkgeversrol voor bestuur 

De rvt ziet de werkgeversrol als een belangrijke rol. De bestuurder bestuurt de organisatie. De rvt 

is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder, 

beoordeelt het functioneren en stelt zijn arbeidsvoorwaarden vast.  

De raad ziet erop toe dat de bestuurder naar behoren functioneert (onder andere een bij de 

organisatie passende bestuursstijl en -cultuur hanteert), wet- en regelgeving naleeft en werkt aan 

het behalen van resultaten gericht op het realiseren van de doelstellingen van Woningstichting 

Leusden. De raad realiseert zich daarbij dat goed bestuur voor een groot deel niet in regels of 

richtlijnen is te vatten, maar draait om cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie 

over-, afwegingen bij- en handelen naar normen en waarden.  

De leden van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een beoordelingsgesprek met de 

directeur-bestuurder en adviseren de rvt over beoordeling en bezoldiging. De raad richt de 

functionerings- en beoordelingscyclus zodanig in dat ook invulling wordt gegeven aan deze 

zachte kant. Om zicht te hebben op het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder 

beperkt de raad zich niet tot zijn eigen waarneming, maar wint informatie in bij medewerkers en 

externe stakeholders. 

Beoordelingskader en beoordeling 

De raad van toezicht functioneert als werkgever van mevrouw M.F. Brewster als directeur-

bestuurder van Woningstichting Leusden. Mevrouw Brewster is in 2013 aangesteld voor een 

periode van vier jaar. In 2017 besloot de raad na overleg met haar, tot herbenoeming voor een 

nieuwe periode van vier jaar. 

 

De honorering van directeur-bestuurder past binnen de kaders van de Wet Normering 

Topinkomens die geldt vanaf 1 januari 2014 en het daarop gebaseerde ministeriële besluit 

‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting’.  

 

Op basis van afspraken zoals vastgelegd in het jaarplan van Woningstichting Leusden, overige 

afspraken zoals vastgelegd in het toezichtkader, feedback van de medewerkers en externen en 

de waarnemingen van de rvt, wordt de directeur-bestuurder jaarlijks beoordeeld. De 

resultaatgebieden en competenties zijn opgenomen in het op 24 november 2016 vastgestelde 

functieprofiel. De competenties genoemd in het BTIV, zijn leidend in het functieprofiel. 

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht heeft naar aanleiding van het besluit tot 

herbenoeming in 2017, en naar aanleiding van de resultaten 2017, in januari 2018 een 

beoordelingsgesprek met mevrouw Brewster gevoerd. Bij de beoordeling over 2017 zijn de 

resultaten uit de visitatie en de Aedes Benchmark betrokken. Daarin is geconstateerd dat zij 

Woningstichting Leusden op adequate wijze heeft geleid, dat de afgesproken resultaten zijn 

behaald en dat waar nodig tijdig is ingegrepen of bijgestuurd.  

 

Beloningskader en beloning 

De rvt stelde op 21 april 2016 het beloningsbeleid voor het bestuur vast, met in achtneming van  
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de wettelijke kaders. De beloning wordt in het jaarverslag van Woningstichting Leusden 

gepubliceerd. Het beloningsbeleid staat op de website. De beoordeling en de beloning zijn 

vastgelegd in het verslag van de remuneratiecommissie. 

Bij een voldoende beoordeling wordt jaarlijks een loonsverhoging toegekend, wanneer de 

bestuurder het maximum volgens de WNT nog niet heeft bereikt.  

 

Remuneratiecommissie in 2017 

De remuneratiecommissie vergaderde in het verslagjaar viermaal. 

 Gesprek met het bestuur naar aanleiding van de voordracht voor herbenoeming 

 Voorbereiding beoordeling bestuur 

 Beoordelingsgesprek bestuurder 

 Bezoldiging bestuur en rvt 

7.8 Organisatiecultuur en integriteit 

De raad is van mening dat binnen Woningstichting Leusden een integere en open cultuur heerst 

waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak. Dat blijk ook uit de jaarlijkse workshops 

waarin bestuur en medewerkers discussiëren over (integriteits-)dilemma’s. Uit de gesprekken die 

de raad voerde met de OR en de intern controller blijkt dat de bestuurder het goede voorbeeld 

geeft bij het opbouwen van een cultuur waarin medewerkers elkaar onafhankelijk van hun 

formele positie, kunnen en durven aanspreken en waarin klanten centraal staan. Deze open 

aanspreekcultuur is er ook in de gesprekken tussen raad en bestuur en maakt het mogelijk ook 

over wat minder makkelijke onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan.  

Woningstichting Leusden heeft een interne gedragscode. Deze code beschrijft waarden en 

normen die medewerkers in acht moeten nemen. Ook is er een klokkenluidersregeling (regeling 

melding mogelijke misstanden). Deze zijn gepubliceerd op de website en op het intranet. 

Woningstichting Leusden heeft een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon 

ontving in 2017 geen meldingen van Woningstichting Leusden. De leden van de raad van toezicht 

handelen in de geest van de Gedragscode. 

7.9 De klankbordfunctie 

Eén van de taken van de raad van toezicht is de klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. 

Naast de toezichthoudende taak en de rol van werkgever beschikt de rvt over het vermogen en 

de houding om het bestuur met raad (gevraagd en ongevraagd) en als klankbord terzijde te 

staan. Bij de klankbordrol zien we het reflecteren, ondersteunen en adviseren als activiteiten.  

Dit vergt van de rvt nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op 

hoofdlijnen een oordeel te vormen over vraagstukken en hierover van gedachten te wisselen met 

de bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en 

afstand. Soms is een afstandelijk controlerende raad nodig, soms moet hij juist een preventief 

actieve houding hebben 

De raad treedt in deze functie op als sparringpartner en adviseur van de bestuurder. Het sparren 

gebeurt bijvoorbeeld in het werkoverleg van de bestuurder met de voorzitter van de rvt, en met 

individuele leden op basis van hun specifieke expertise. 
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Dit gebeurde in het verslagjaar over nieuwbouwprojecten, de klantvisie van Woningstichting 

Leusden, de relatie met stakeholders en over de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging 

en mogelijke maatregelen. 

7.10 Over de raad van toezicht 

Profielschets 

De rvt heeft een profielschets opgesteld voor zijn samenstelling. Hierin is onder andere 

opgenomen dat alle leden van de rvt aan een aantal algemene functie-eisen voldoen. Daarnaast 

is opgenomen dat in de raad diverse specifieke deskundigheden aanwezig zijn om het brede 

spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. In het schema ‘Samenstelling rvt’ is 

weergegeven aan welk profiel de betreffende commissarissen in het verslagjaar voldoen. Het 

functioneren van de Raad is gebaat bij een goede teamsamenstelling en diversiteit. Ook op dit 

gebied zijn in het profiel criteria opgenomen. De individuele leden vullen elkaar qua 

competenties aan, kunnen in goede harmonie met elkaar samenwerken, maar kunnen elkaar 

ook kritisch aanspreken. 

 

De rvt bestaat op 31 december 2017 uit vijf leden, waarvan twee leden op voordracht van de 

huurdersorganisatie. De profielschets is opgesteld in februari 2013 en is voor de werving van 

nieuwe leden, geactualiseerd in 2017. De profielschets staat op de website van Woningstichting 

Leusden.  

 

Samenstelling van de raad van toezicht 2017 

De raad heeft in 2016 geworven voor de in maart 2017 vacant te komen zetel van de voorzitter. 

Per 1 maart 2017 is de heer Waterink, de heer Voortman opgevolgd als voorzitter van de raad 

van toezicht.  

In 2017 zijn drie nieuwe leden geworven voor de in 2018 beschikbaar komende zetels van drie 

leden, vanwege het verstrijken van hun zittingstermijnen. De Woningwet 2015 bepaalt dat 

minstens een derde van de raad moet bestaan uit commissarissen die zijn voorgedragen door 

huurders. Bij de werving van een van de drie nieuwe leden van de raad is daarom de 

huurdersorganisatie HLVE betrokken die een voordracht heeft gedaan. Bij de werving is 

geadverteerd in landelijke dagbladen, op landelijke websites en de eigen website van 

Woningstichting Leusden. Voorafgaand aan de benoeming hebben bestuur en OR een positief 

advies afgegeven aan de rvt.  

In de vergadering van november 2017 heeft de raad besloten tot de voorgenomen benoeming 

van drie nieuwe leden per 1 maart 2018 onder voorbehoud van een positieve zienswijze door de 

Aw.  

Voor de nieuwe leden is een introductieprogramma waarin alle relevante onderdelen van de 

functie aan bod komen, zoals beschreven in het Reglement van de raad van toezicht.  

 

Schema samenstelling & rooster van aftreden 

 

Naam Functie   In functie van - tot Herbenoembaar 

G.J. Waterink (1961) Voorzitter RC 1-3-2017 1-3-2021 Ja 

Dhr. H.A. Voortman (1957) Voorzitter RV 1-3-2009 1-3-2017 Nee 

Dhr. drs. R.J. de Kimpe (1957) Vice-voorzitter RC 1-3-2010 1-3-2018 Nee 

Dhr. J.G. Hofland RE RA (1973) Lid vz AC 1-3-2010 1-3-2018 Nee 

Dhr. R. Krol (1962) Lid AC-HV 1-3-2010 1-3-2018 Nee 
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Mevr. K. Broekhuizen (1979) Lid HV-RC 1-9-2016 1-9-2020 Ja 

      Commissies en vertegenwoordiging 
    AC - Audit Commissie 

     RC - Remuneratie Commissie 
     HV - Huurdersvertegenwoordiging 

     

Deskundigheidsprofiel 
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H.A. Voortman   X      X 
G.J. Waterink  X      X   X 

J.G. Hofland RE RA       X  

Drs. R.J. de Kimpe    X     

R. Krol  X    X  X  X  

K. Broekhuizen  X  X      X 

 

Functies en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2017 

De heer H.A. Voortman  

 Eigenaar Ton Voortman Advies en Toezicht 

 Bestuurslid-secretaris Vereniging van Amersfoortse Bedrijven 

 Provinciaal Consul ANWB 

 Voorzitter Stichting Stimuleringsprijs Ondernemend Leusden 

 Lid rvt Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe 

 Voorzitter Rekenkamercommissie Soest 

 

De heer drs. G.J. Waterink 

 Eigenaar Waterink Advies en Interim management 

 Vice voorzitter raad van commissarissen woningstichting de Thuisvester 

 Lid raad van toezicht Marente 

 Gastdocent Radboud Universiteit Nijmegen 

 Lid raad van toezicht stichting het Spectrum 

 Lid van de Raad van Toezicht van Savant Zorg 

 

De heer J.G. Hofland RA RE 

 Senior Vice President Group Audit ABN AMRO bank 

 Bestuurslid Stichting Nederland-Batam 

 

De heer drs. R.J. de Kimpe 
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 Partner marketingadviesbureau VODW 

 Voorzitter Bedrijvenkring Leusden ( 1 april 2017) 

 Intendant Stichting Citymarketing Regio Amersfoort (tot 1-4-2017) 

 Voorzitter bestuur Stichting Citymarketing Regio Amersfoort ( vanaf 1 april 2017) 

 

De heer R. Krol  

 Vastgoedontwikkelaar, VolkerWessels Vastgoed 

 Voorzitter stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Utrecht 

 Kerkrentmeester Protestantse kerk Leusden 

 Commissie Erfgoedprijs Leusden 

 

Mevrouw K. Broekhuizen 

 Eigenaar L&B CC 

 Vicevoorzitter raad van commissarissen Veenendaalse Woningstichting 

7.11 Functioneren van de raad 

Integriteit en onafhankelijkheid 

Ieder rvt-lid handelt volgens de integriteitseisen opgenomen in het Reglement raad van toezicht. 

Door deze te onderschrijven geeft een lid van de raad aan dat hij of zij zich in het verleden, het 

heden en in de toekomst integer en in overeenstemming met de hiertoe opgestelde wet- en 

regelgeving en bedrijfsregels heeft en zal gedragen.  

Toezichthouders melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de rvt en 

aan de overige leden van de raad. In het verslagjaar is er een (mogelijk) tegenstrijdig belang 

gemeld. 

De rvt is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang 

dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen 

vervullen. De leden van de rvt hebben geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van 

Woningstichting Leusden.  

Aanspreekbaarheid 

De rvt hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. De rvt is aanspreekbaar op- en legt ook in 

2017 inhoudelijk verantwoording af over het gehouden toezicht.  

Meldingsplicht 

Voor raden van toezicht geldt op basis van de nieuwe regelgeving een brede meldingsplicht. Bij 

financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het 

voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie, 

rechtmatigheidskwesties of bijvoorbeeld het niet halen van de toewijzingsnormen, dienen de 

raden van toezicht dit direct te melden aan de Autoriteit woningcorporaties. In 2017 heeft de rvt 

van Woningstichting Leusden geen meldingen gedaan bij de Autoriteit woningcorporaties. 

Informatievoorziening 

De raad van toezicht informeert zich op diverse manieren om haar toezichthoudende rol 

voldoende in te vullen. Zo vormde de raad zich een beeld van het gevoerde beleid van 

Woningstichting Leusden, de bereikte resultaten en de relevante (markt)ontwikkelingen. 
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De rvt ziet erop toe dat de ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op financieel, 

volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied en op het gebied van de 

dienstverlening aan de klanten van Woningstichting Leusden. 

Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de raad zich in 2017 regelmatig mondeling en 

schriftelijk door de directie laten informeren over de volgende specifieke onderwerpen:  

 MFC Antares: wijziging overeenkomsten en exploitatie 

 Duurzaamheid 

 Ontwikkeling klantvisie 

 Uitkomsten MTO en overige personeelszaken 

 Risicomanagement 

 Aedes Benchmark 

 Positie controller 

 Jaarverslag en jaarrekening en presentatie jaarverslag 

 Management letter en accountantsverslag 

 Trimesterrapportages en Balanced scorecard 

 Huurverhoging 

 Nieuwbouw projecten 

 Begroting en jaarplan 

 Huurdersparticipatie 

 Statuten verbindingen 

 Bod op de woonvisie en prestatieafspraken 

 Strategisch voorraadbeleid 

 

Er is periodiek bilateraal overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-

bestuurder over actuele ontwikkelingen.  

De raad laat zich ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. 

De rvt zorgt er ook voor dat zelfstandig informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij 

Woningstichting Leusden. Zo zijn er gesprekken met de MT-leden, de ondernemingsraad, 

medewerkers, de huurdersorganisatie, de controller en de accountant. De rvt ervaart de 

contacten met de huurdersorganisatie en de OR als zeer belangrijk omdat daarmee vanuit 

verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van 

Woningstichting Leusden. 

 

De rvt is van oordeel dat de planning- en control cyclus van Woningstichting Leusden goed 

functioneert en toereikende informatie genereert voor de toezichthoudende taak van de rvt. De 

specifieke doelen die de organisatie zich in een jaar stelt, worden in goed meetbare prestatie-

indicatoren gedefinieerd en er wordt bijgestuurd als daar aanleiding toe is. Verandering van 

omgeving – zoals wijziging van wetgeving – wordt systematisch bijgehouden en de implementatie 

van veranderingen wordt beheerst. 

 

De leden van de raad volgen nauwgezet de ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot 

wonen en de mogelijke gevolgen daarvoor voor Woningstichting Leusden. Dit gebeurt onder 

andere via de informatievoorziening van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties 

waarvan de raad van toezicht actief lid is, via de nieuwssites en het magazine van 

branchevereniging Aedes. 
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De raad overlegde eenmaal met de OR. De managers van de afdeling Wonen en Bedrijfsvoering 

en de projectmanagers nieuwbouw zijn aanwezig geweest bij de vergaderingen van de raad 

wanneer en de onderwerpen hun afdeling of taakgebied betroffen.  

Excursiedagen 

De leden van de rvt namen in 2017 deel aan een excursie met leden van de gemeenteraad, 

College van B&W en het bestuur van HLVE. De nieuwe voorzitter maakte in het kader van 

inwerken een rondje langs het bezit en nieuwbouw in aanbouw en maakte kennis met de voor 

wonen verantwoordelijke wethouder. 

Lidmaatschappen 

De leden van de rvt zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ze 

ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De leden worden daarnaast in de gelegenheid 

gesteld om opleidingen te volgen. 

Zelfevaluatie 

De rvt evalueerde januari 2018 het eigen functioneren (in termen van effectiviteit) en dat van 

individuele leden van de rvt onder externe begeleiding. Waar nodig zijn afspraken gemaakt met 

betrekking tot het functioneren van (leden van) de raad. Ook de onderlinge samenwerking in de 

rvt en de relatie met het bestuur is onderwerp van de evaluatie. Met de bestuurder is als 

onderdeel van de zelfevaluatie een open gesprek gevoerd over de rollen van rvt en bestuur en 

over de relatie. 

Permanente Educatie (PE) 

Toezichthouders en directeur-bestuurders van woningcorporaties zijn verplicht tot Permanente 

Educatie (PE). Zo blijven ze zich ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Het gaat om 

het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de 

verantwoordelijkheden en taken effectief te kunnen uitvoeren. 

Interne toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW) moeten in twee jaar tijd 10 PE-punten halen.  

Voor 2017 hebben de toezichthouders van Woningstichting Leusden het volgende aantal PE-

punten behaald.  

Naam toezichthouder Aantal behaalde PE-punten 

2015/2016 

Aantal behaalde PE-punten 

2017 

H.A. Voortman 15  0 

R.J. de Kimpe 50  4 

R. Krol 12  4 

J.G. Hofland 34 26 

Mw. K. Broekhuizen  5  6 

G.J. Waterink n.v.t.  8 

 

Bezoldiging 

voorzitters van raden van toezicht mogen volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT2) 

maximaal 15 % van een bestuurderssalaris als vergoeding ontvangen. De honorering van overige 
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leden van de raad kan volgens de WNT2 maximaal 10 procent van het maximaal geldende 

bestuurderssalaris bedragen.  

De VTW heeft een bindende beroepsregel (april 2015) vastgesteld tot matiging van de beloning 

van commissarissen van woningcorporaties. De voorzitter van een raad van toezicht mag 

maximaal 11,55 % van het maximum van het bestuurderssalaris ontvangen en andere raad van 

toezichtleden 7,7 %. VTW-leden zijn verplicht zich aan deze regel te houden. De raad van toezicht 

van Woningstichting Leusden conformeert zich aan deze regel.  

De raad van toezicht heeft besloten haar beloning voor 2017 conform de beroepsregel van de 

VTW vast te stellen op: € 10.165 (7,7% van het maximale bestuurderssalaris) voor leden en  

€ 15.245 (11,55%) voor de voorzitter. Daarnaast is een collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. De kosten hiervoor bedragen € 5,65 per lid. De honorering van commissarissen wordt 

op de website van Woningstichting Leusden gepubliceerd. 

Naast de bezoldiging stelt Woningstichting Leusden middelen ter beschikking voor activiteiten op 

het gebied van professionalisering en deskundigheidsbevordering (permanente educatie), de 

zelfevaluatie en onbelaste kosten die de individuele commissaris, uit hoofde van zijn/haar 

functie, maakt. De corporatie voldoet ook de kosten voor de aansprakelijkheids- en 

rechtsbijstandsverzekering die zij heeft afgesloten voor de leden van de raad van toezicht in 

verband met het uitoefenen van de functie. 

De raad stelde de bezoldiging 2017 vast op 16 februari 2017.  

Vergaderingen, overig 

De raad vergaderde in 2017 vijf keer met de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan 

deze vergaderingen vond een besloten vooroverleg plaats. De agenda van de vergaderingen 

werd voorbereid door de voorzitter en directeur-bestuurder. De vergaderingen zijn steeds tijdig 

bijeengeroepen, onder vermelding van (op basis van een jaarschema bepaalde) agendapunten, 

aangevuld met actuele punten. 

 

Afhankelijk van de agenda waren andere deskundigen in de vergaderingen aanwezig om de raad 

ten behoeve van de besluitvorming van extra informatie te voorzien dan wel gerezen vragen te 

beantwoorden, bijvoorbeeld de accountant, managers van Woningstichting Leusden of externe 

adviseurs. 

De belangrijkste besluiten die de raad van toezicht heeft genomen zijn:  

Besluiten over het functioneren van de raad van toezicht 

 De selectiecommissie bij het werven van nieuwe leden van de rvt is vastgesteld. 

Namens de rvt hebben de heer Waterink en mevrouw Broekhuizen zitting in de 

commissie; 

 De rvt besluit tot (voorgenomen) benoeming van mevrouw Sijbrandi, de heer Scheurs 

en de heer Jansen tot lid van de raad van toezicht; 

 Mevrouw Broekhuizen is benoemd tot lid van de remuneratiecommissie; 

Goedkeuring van bestuursbesluiten 

 Investering drie woningen in Achterveld. 

 Investering Olmenlaan, aankoop kantoor en transformatie naar 54 woningen  
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 Aankoop van zorgcentrum ‘t Hamersveld 

 Reglement financieel beleid en beheer, Investeringsstatuut, Verbindingenstatuut  

 Begroting 2018 

Overige besluiten 

 Herbenoeming van de bestuurder 

 Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 2016 van Woningstichting Leusden. 

 Vaststellen beloningsbeleid Woningstichting Leusden. 

 Vaststellen van de bezoldiging van het bestuur en de rvt 2017. 

7.12 Tot slot 

Vooruitblik 

In 2018 schrijft Woningstichting Leusden in overleg met belanghebbenden een nieuw 

ondernemingsplan voor de periode 2019-2022. De aanbevelingen van de visitatie 2017 worden 

daarbij meegenomen. Naar aanleiding van de Veegwet worden de statuten van Woningstichting 

Leusden aangepast aan nieuwe regelgeving.  

Met de gemeente zijn in 2015 afspraken gemaakt over het versneld bijbouwen van sociale 

huurwoningen om de druk op de woningmarkt van vooral starters te verminderen. Met de 

realisatie is in 2016 gestart. Ook in 2018 zetten wij onze middelen in om deze afspraak te 

realiseren. 

Dankwoord 

De raad van toezicht bedankt alle medewerkers van Woningstichting Leusden van harte voor hun 

inzet in 2017. De raad van toezicht heeft waardering voor de resultaten van de bestuurder en de 

organisatie. De inspanningen van de afgelopen jaren en de doorgevoerde verbeteringen en 

kregen de waardering van de visitatiecommissie. Er werd gestart met de bouw van 54 nieuwe 

woningen voor onze doelgroep waarmee, in lijn met de prestatieafspraken, een belangrijke 

bijdrage wordt geleverd aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de volkshuisvesting in de 

gemeente en de regio.  

Slotverklaring 

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2017 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening. 

Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en 

voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De raad van toezicht kan zich verenigen met 

het jaarverslag van het bestuur. De raad van toezicht verleent het bestuur décharge voor het 

gevoerde beleid, en stelt de jaarrekening vast. 

De middelen van Woningstichting Leusden zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting 

besteed. Onze activiteiten richten zich alleen op volkshuisvesting en leefbaarheid in de gemeente 

Leusden, in overeenstemming met de statuten van de stichting. Onze woningen liggen binnen 

het statutaire werkgebied. Wij hebben geen risicovolle posities ingenomen bij onze beleggingen 

en verbintenissen.  

De rvt en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld volgens 

de hiertoe ondertekende integriteitsverklaring. 

Ondertekening 
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Dit verslag is vastgesteld door de raad van toezicht van Woningstichting Leusden: 

Te Leusden,  

 

 

 

 

 

 

G.J. Waterink   F.J.E. Schreurs   M.T. Jansen 

voorzitter   voorzitter AC 

 

 

 

 

 

 

M.A. Sijbrandij-Endert   K. Broekhuizen 

 

 

 

Bestuur Woningstichting Leusden 

 

 

 

 

 

 

M.F. Brewster  
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8 Kengetallen 

   

      

      Vastgoed 
     

 

     2017      2016     2015     2014      2013 

Woningen/woongebouwen 

     aantal verhuureenheden (VHE) 

     in beheer 2.604 2.614 2.574 2.553 2.657 

in voorraad 1 4 2 2 0 

in exploitatie 2.516,0 2.526,0 2.486,0 2.465,0 2.578,5 

Gemiddelde WOZ-waarde per VHE 181.460 180.776 179.820 178.063 194.442 

      Mutaties in het woningbezit  

     Aantal opgeleverd 3  50  42  10  41  

Aantal gekocht 11  12  3  3  1  

Aantal verkocht* 24  20  18  126  41  

Aantal gesloopt/uit beheer 0  0  0  0  1  

Totaal mutaties (10) 42  27  (113) 0  

      *) Specificatie aantal verkopen 

     Meerkeuzewoningen (MKW) - Koopgarant 14  8  17  32  32  

Definitieve verkoop 10  12  1  94  9  

Overige verkopen 0  0  0  0  0  

Totaal verkopen 24  20  18  126  41  

  

  

   Aantal woningen naar huurprijsklassen 

     (volgens huurprijsklassen BBSH) 

     Goedkope huur (tot € 414) 170  162  159  162  171  

Betaalbare huur  1.651  1.574  1.550  1.526  1.583  

Dure huur (meer dan € 635,) 762  859  845  839  914  

 

2.583  2.595  2.554  2.527  2.668  

      Onderhoud 

     Kosten niet-planmatig onderhoud/VHE         89         88          90         256         250  

Kosten planmatig onderhoud/VHE    1.256      1.251     1.271      1.066         690  

Totaal kosten onderhoud/VHE    1.345      1.339      1.361      1.322         939  

      Prijs/kwaliteitsverhouding 

     Gemiddeld aantal punten WWS per VHE 167  168  168  174  165  

Gemiddelde netto-huurprijs per jaar / VHE 7.041  7.013  7.126  6.611  6.310  

      Dienstverlening 

     Aantal ingeschreven woningzoekenden 

   

3.466  3.496  

Nieuwe verhuringen 170  202  218  153  170  

Mutatiegraad in %         6,5          7,7          8,5          6,0          6,4  

Huurachterstand zittende huurders in % 0,28% 0,28% 0,46% 0,73% 0,72% 

Huurderving in % (inclusief verkoopleegstand) 0,5% 0,4% 0,6% 1,5% 1,8% 
 

  

   

 

      



Jaarverslag 2017 – Woningstichting Leusden  pagina 56 

 

 

2017 2016 2015 2014 2013 

Financiën 

     
      Vermogen en rendement 

     Solvabiliteit in % 67,4% 61,9% 61,0% 19,2% 17,6% 

Liquiditeit  

(vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) 0,7  0,7  1,0  1,4  0,4  

Rentabiliteit eigen vermogen in % 20,0% 3,7% 4,0% 16,2% 2,5% 

Rentabiliteit vreemd vermogen % 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,3% 

Rentabiliteit totaal vermogen in % 12,0% 3,6% 4,5% 7,8% 2,8% 

ICR 3,26  2,8  2,9  2,0  2,2  

DSCR 2,4  1,8  1,7  

  LtV 26% 32% 34% 

  Dekkingsratio 17% 20% 22% 

  

      Balans en winst- en verliesrekening 

     Eigen vermogen/VHE 117.025  97.244  95.092  15.178  12.725  

Totaal opbrengsten/VHE 8.042  8.011  7.595  10.142  7.583  

Financiële baten en lasten  

(excl. waardemutatie)/VHE (1.118) (1.179) (1.304) (1.437) (1.608) 

Jaarresultaat/VHE 19.486  3.514  3.682  2.120  315  

      Personeel 

     Aantal medewerkers in dienst 31-12 (1) 30  31  33  33  35  

Gemiddeld aantal formatieplaatsen (incl. inhuur) 25,4  25,8  26,9  31,1  31,7  

Gemiddeld aantal formatieplaatsen per 1000 VHE 9,8  9,9  10,4  12,2  11,9  

Ziekteverzuim 3,0% 2,6% 3,1% 6,8% 4,0% 

      (1) Een aantal medewerkers werken voor meerdere corporaties. Dit zijn de 

woningstichtingen: 

   Barneveld, Leusden, Nijkerk en Vallei Wonen in Woudenberg. 
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Jaarrekening  
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9 Balans 
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10 Winst & Verliesrekening 
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11 Kasstroomoverzicht (in € 1.000) 
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12 Waarderingsgrondslagen 

12.1 Algemene grondslagen 

12.1.1 Algemeen 

Woningstichting Leusden is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. 

De statutaire vestigingsplaats is Leusden, de feitelijke vestigingsplaats is Larikslaan 2 te Leusden. 

Kamer van Koophandel 41188040.De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie van 

woningen voor de sociale huursector. De stichting is werkzaam binnen de juridische wetgeving 

vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Twee bv’s 

(Leusden Vastgoed Holding BV en Leusden Vastgoed BV) zijn opgenomen als deelneming omdat van 

consolidatie wordt afgezien, vanwege de te verwaarlozen betekenis. 

12.1.2 Regelgeving 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven, behoudens enkele uitzonderingen 

van specifieke aard. De jaarrekening 2017 is gebaseerd op de herziene Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen volkshuisvesting’.  

Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening worden in de jaarrekening 

genummerd. 

12.1.4 Verwerking integrale belastingplicht  

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening 

opgenomen, behalve wanneer deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden opgenomen, in dat geval wordt de belasting in het eigen vermogen 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 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 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.  

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat 

er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke 

verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum 

herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende 

belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de 

vlottende activa of onder de financiële vaste activa indien de verwachte looptijd groter is dan een 

jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. De berekening van 

de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen een belastingpercentage van 

25%. 
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Saldering van latenties vindt plaats wanneer en voor zover voldaan wordt aan de wettelijke 

bepalingen hierover;  

art. BW 2.363 en RJ 115.305 (corporatie is bevoegd tot salderen en heeft het stellige voornemen om 

te salderen en looptijd van vordering en schulden is nagenoeg gelijk, simultane afwikkeling). 

12.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

12.2.1 Algemeen 

Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

Hierbij wordt op vorderingen, als dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke 

oninbaarheid in mindering gebracht. 

12.2.2 Verwerking verplichtingen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten 

en overige stakeholders over verplichtingen met betrekking tot toekomstige herstructureringen en 

toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van WSL rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 

verplichting is sprake wanneer de formalisering van de definitieve ontwerpfase en afgeleid, het 

aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

12.2.3 Vastgeodbeleggingen 

Onroerende zaken in exploitatie 

De onroerende zaken in exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB 

vastgoed.  

Het DAEB vastgoed in exploitatie omvat woningen met een aanvangshuur onder de 

huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige DAEB vastgoed. De 

huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Het maatschappelijk vastgoed is 

bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 

welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners, die zijn vermeld op de bijlage zoals 

opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de 

staatssteun voor toegelaten instellingen 

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed  

Bij de eerste verwerking wordt het DAEB vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies. De 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de 

hieraan direct toerekenbare kosten 
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Waardering na eerste verwerking 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 

eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die 

overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt 

volgens de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Woningstichting Leusden 

hanteert (voor het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie) de basisversie van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het 

vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig 

bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken met uitzondering van BOG/MOG.ZOG, dat 

op full versie wordt gewaardeerd. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde 

actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een 

taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

Complex-indeling 

Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen van gelijksoortige activa (kasstroom 

genererende eenheid). Deze worden gedefinieerd op basis van onderkende 

productmarktcombinaties. De indeling is deels bepaald door samenvoeging van oudere complexen 

en deels door rekening te houden met bestaande product-marktcombinaties. Complexen bestaande 

uit eengezins- en meergezinswoningen/appartementen zijn opgesplitst in afzonderlijke 

subcomplexen. Verder zijn er specifieke HAT-complexen gevormd. Aansluiting is daarbij gezocht bij 

de differentiatie in het huur- en onderhoudsbeleid en levensduurschattingen.  

Uitgangspunten marktwaarde 

De bepaling van de marktwaarde gebeurt op basis van het Handboek modelmatig waarderen 2017. 

Het bedrijfsonroerend goed, zorgonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed wordt 

afzonderlijk getaxeerd volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen 2017. 

Woningen worden gewaardeerd op basis van de basisversie van het handboek. 

Parameters marktwaarde 

 2018 2019 2020  2021 
Prijsinflatie 1,3% 1,5% 1,7% 2,0% 
Looninflatie 2,2% 2,2% 2,2% 2,5% 
Leegwaarde 5,7% 2,0% 2,0% 2,0% 
Verhuurderheff

ing 

0,591

% 

0,591

% 

0,592

% 

0,592

%  

Instandhoudingsonderhoud 765-941 per woning; mutatieonderhoud 628-836 per woning. 

Onderhoud niet woningen 5,1-10,20 per m2. 

Beheerkosten 420-427 per woning en 2%-3% voor niet woningen. 

Gehanteerde vrijheidsgraden BOG/MOG/ZOG 
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De markthuur is gebaseerd op referentietransacties (BOG/MOG) en de huurwaarde per eenheid op 

basis van referentietransacties of inschatting op basis van vergoeding vanuit normatieve 

huisvestingscomponent (ZOG). 

De exit yield is gebaseerd op een resterende waarde per m² b.v.o. / grondwaarde op basis van de 

vigerende bestemming in relatie tot de nog resterende looptijd van het contract (BOG/MOG/ZOG). 

Disconteringsvoet aangepast op grond van referentietransacties in relatie tot de risico’s op de 

kasstroom die voortkomen uit de verhuursituatie, objecteigenschappen, bestemming en 

alternatieve aanwendbaarheid (BOG/MOG/ZOG). 

De mutatiekans is gebaseerd op de verhuursituatie in verhouding tot marktconforme huurcondities 

(BOG/MOG/ZOG). 

Het BOG/MOG/ZOG is per 31 december 2017 door een externe taxateur getaxeerd op basis van de 

full versie. De waarde van dit vastgoed is getaxeerd op € 18 mln.  

De gehanteerde vrijheidsgraden zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 

Uitgangspunten bedrijfswaarde 

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 Verwachte huurverhoging in: · 

 Eerste jaar 2018: 1,4 (2016: 0,3%+0,1% 

 2019 1,4% 

 Jaarlijkse huurontwikkeling vanaf 2018 oplopend tot 2,0 % in 2021 (2016: 2,0 %) 

 Aftopping huurstijging voor sociale huurwoningen bij grens vrije sector huur 

 Nieuwe verhuringen op basis van passendheid ingerekend 

 de onderhoudskosten zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning per complex, 
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 over de laatste vier jaar van de exploitatie van een complex wordt alleen klachten- en 

mutatieonderhoud gerekend, 

 de variabele lasten (inclusief belastingen, dagelijks- en mutatieonderhoud) bedragen € 4.003 per 

woning per jaar (vorig jaar: € 3.234 per woning) 

 Er is rekening gehouden met de huurtoeslagheffing volgens de staffel die bekend is gemaakt 

door het ministerie van BZK, voor de jaren 2018 t/m 2020, daarna is een verhoging van 2% per 

jaar ingerekend  

 jaarlijkse lastenstijging oplopend tot en met 2019, vanaf 2020 2,5% (vorig jaar: 2,5%),  

 disconteringsvoet 5,0% (vorig jaar: 5,0 %), 

 huurderving 0,4% (vorig jaar: 0,4%), 

 De restwaarde van de grond en de sloopkosten van de complexen zijn gebaseerd op reële 

schattingen 

 De verwachte opbrengstwaarde van de woningen die aangemerkt zijn voor verkoop worden 

alleen voor de eerstkomende vijf jaar op basis van de verwachte mutatiegraad ingerekend.  

 Vanaf het vijfde jaar worden de WSW parameters gehanteerd 

 

De herwaarderingsreserve is bepaald op basis van methode 2 (marktwaarde minus historische kostprijs 

verminderd met afschrijvingen). Hierbij is geen rekening gehouden met de belastinglatentie voor het 

verschil tussen deze waardes. Ongerealiseerde herwaarderingen gaan via het resultaat, gerealiseerde 

herwaarderingen worden aan het eigen vermogen toegevoegd 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  

Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgifteprijzen en toegerekende 

kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek 

van een bijzondere waardevermindering. Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering 

worden de boekwaarde en de reële waarde van de kasstroom genererende eenheid waartoe de 

onroerende zaken gaan behoren, betrokken. Dit is de marktwaarde, handboek modelmatig 

waarderen basis versie. -Verder wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente 

wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor 

onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze 

specifieke financiering gehanteerd. Wanneer de bijzondere waardevermindering hoger is dan de 

waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt de onroerende zaak op nihil 

gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.. 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen op 

basis van de verwachte economische levensduur. Bijzondere waardeverminderingen worden 

doorgevoerd als hier aanleiding toe is. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken, die in het kader van de koopgarantregeling zijn overgedragen aan een derde en 

waarvoor de woningstichting een terugkoopplicht kent, worden aangemerkt als 

financieringsconstructie.  
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De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de 

koper overeengekomen contractprijs bij eerste waardering en de marktwaarde bepaald conform de 

contractvoorwaarden bij latere waardering. Bij eerste waardering is sprake van een her-classificatie 

van de onroerende zaken, zodat de herwaardering naar actuele waarde rechtstreeks in het eigen 

vermogen wordt verwerkt, tenzij sprake is van eerder genomen waardeverminderingen. Bij latere 

waardering wordt de waardemutatie in het resultaat verwerkt. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans 

een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op 

de actuele waarde van de verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. 

 

De koopgarantregeling heeft de volgende kenmerken: 

 verkoop vindt plaats door overdracht van het recht van erfpacht, die eeuwigdurend tegen nihil is 

afgekocht; 

 het erfpachtrecht wordt verkocht conform de koopovereenkomst en gewaardeerd op de 

marktwaarde van de grond en woning; 

 verkoopbedrag is de taxatiewaarde minus korting 15%, 20% of 25%; 

 Woningstichting Leusden heeft een terugkoopplicht; 

 mutatie van de taxatiewaarde bij terugkoop wordt gedeeld door erfpachtlater en 

erfpachthouder. 

De op balansdatum opgetreden geschatte waardemutatie van de woningen verkocht onder 

voorwaarden, wordt verwerkt in de balansposten. 

In het geval van een waardestijging heeft Woningstichting Leusden in de toekomst een verplichting 

om het overeengekomen deel van de waardestijging te betalen. In het geval van een waardedaling 

daalt het terugkoopbedrag met het overeengekomen deel van de waardedaling. Het bij terugkoop 

getaxeerde effect van door bewoner aangebrachte woningverbeteringen, wordt door 

Woningstichting Leusden voor 100% verrekend. 

12.2.5 Financiële vaste activa 

Latente belastingvordering 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen, behalve wanneer 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 vaststellingen overeenkomst (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. Er wordt uitsluitend een latente 
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belastingvordering opgenomen 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 

samenhangende 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 gesaldeerd onder de 

belastingvorderingen. De latenties worden gewaardeerd tegen contante waarde. Saldering van 

latenties vindt plaats indien en voor zover de corporatie bevoegd is tot saldering, simultane 

afwikkeling en tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen. 

Deelnemingen 

De deelnemingen waarin de stichting invloed van betekenis heeft, zijn gewaardeerd tegen netto 

vermogenswaarde. Voor zover hiervan geen sprake is en de deelnemingen van verwaarloosbare 

betekenis zijn, worden de deelnemingen gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Verwaarloosbare 

betekenis wordt geacht aanwezig te zijn wanneer er géén feitelijke bedrijfsactiviteiten in de 

deelneming plaatsvinden. 

12.2.6 Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële waarde. 

 

Onderhanden projecten 

De onderhanden projecten (onroerende zaken verkocht in aanbouw) in opdracht van derden 

worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende 

winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Wanneer het resultaat 

op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, wordt geen winst 

toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de 

kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het 

project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen, de uit projectontwikkeling voortkomende 

projecten wanneer voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een 

onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten. 

 

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder 

de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden 

gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

12.2.7 Vorderingen 

Algemeen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De vorderingen 

hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 
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Huurdebiteuren 

Huurdebiteuren worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid gebaseerd op een 

dynamische benadering. 

12.2.8 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden en staan ter vrije beschikking van de stichting. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

12.2.9 Voorzieningen 

Voorziening onrendabele toppen 

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. Wanneer 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 geraamde stichtingskosten minus de marktwaarde op basis van 

het handboek modelmatig waarderen. 

12.2.10 Langlopende schulden 

Algemeen 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is 

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

Leningen kredietinstellingen 

De leningen kredietinstellingen betreffen annuïtaire en fixe leningen. 

 

Derivaten  

Woningstichting Leusden maakt gebruik van financiële instrumenten (derivaten) om renterisico’s en 

ook looptijdrisico’s te beperken. De voorwaarden waaronder derivaten kunnen worden afgesloten, 

zijn vastgelegd in het Treasurystatuut en het treasuryjaarplan. In de jaarrekening is rekening 

gehouden met de beleidsregels derivatentransacties van de minister.  

Scheiden embedded derivaten 

Embedded derivaten zijn derivaten die onderdeel uitmaken van (besloten zijn in) een contract. 

Volgens de RJ richtlijn is er sprake van een embedded derivaat indien de component uit het contract 

a. voldoet aan de definitie van een derivaat; en 

b. als contractuele voorwaarde of groep van contractuele voorwaarden is besloten in een 

basiscontract (bijvoorbeeld lening overeenkomst). 

1e verwerking 

In de situatie van de corporatie betekent dit dat de embedded derivaten die door de 

kredietinstellingen zijn besloten in extendible leningen gewaardeerd dienen te worden tegen reële 
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waarde. De extendible moet worden gezien als twee afzonderlijke instrumenten: de ‘kale’ lening en 

de geschreven swaption. De extendible lening kent een deel van de looptijd (doorgaans het laatste 

deel) waarin de bank het recht heeft om te kiezen voor een vooraf-bepaalde vaste rente, of de dan 

geldende marktrente. Deze keuzemogelijkheid is te vergelijken met een geschreven swaption, een 

optie op een swap. Daarnaast is er in deze lenigen een premie verdisconteerd die gewaardeerd en 

geamortiseerd dient te worden. De initiële reële waarde van de swaption is gelijk verondersteld aan 

de impliciet (te) ontvangen premie voor de swaption.  

Vervolgwaardering gedurende de looptijd van de swaption 

Het derivaat wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Het disagio dat is ontstaan 

bij de afsplitsing van de swaption wordt geamortiseerd over de looptijd van de swaption. De 

amortisatie wordt gebaseerd op de effectieve rente.  

Kostprijs hedge accounting (indien van toepassing) 

Woningstichting Leusden past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van 

aangaan van een hedge relatie, wordt dit door Woningstichting Leusden gedocumenteerd. 

Woningstichting Leusden stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. 

Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van 

de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-

instrument en de afgedekte positie als de kritische kenmerken van het hedge instrument en die van 

de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn. Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de 

eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het 

hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat derivaten tegen kostprijs 

worden gewaardeerd omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden 

verwerkt. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening 

verwerkt, wanneer het hedge instrument een negatieve reële waarde heeft. 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Binnen het treasurybeleid dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter 

beperking van inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende interne Treasurystatuut is 

het gebruik van derivaten slechts toegestaan, voor zover er een materieel verband met de 

financieringspositie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten mogen niet worden 

gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie. 

Marktrisico 

Woningstichting Leusden beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de 

portefeuille, en limieten te stellen aan de rentebandbreedte van individuele transacties en het 

aantal transacties en de totale omvang daarvan per tegenpartij. 

Renterisico 

Woningstichting Leusden loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van de 

rentedragende vorderingen en effecten met name onder financiële vaste activa Leningen u/g en 

overige effecten als gevolg van wijzingen in de marktrente. Voor vorderingen en schulden met 

variabele renteafspraken wordt risico gelopen ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg 

van wijzigingen in de rentestanden.  
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Kredietrisico/beschikbaarheidsrisico 

Voor de beschikbaarheid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk van het blijvend 

functioneren van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Liquiditeitsrisico 

Woningstichting Leusden maakt gebruik van de huisbankier om over een kredietfaciliteit te kunnen 

beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor 

beschikbare kredietfaciliteiten.  

Beschikbaarheidsrisico 

De (voorgenomen) maatregelen vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun 

door de Autoriteit Woningcorporaties, leiden tot een significante aantasting van de operationele 

kasstroom van woningcorporaties. Woningstichting Leusden heeft haar financiële meerjarenplan 

zodanig aangepast op deze maatregelen dat de beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en 

herfinanciering gecontinueerd wordt. 

Woningstichting Leusden voldoet in de meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze 

door toezichthouders en ander financiële stakeholders worden gehanteerd. 

Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden (VOV) heeft Woningstichting 

Leusden een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van 

de betreffende onroerende zaken in het economisch 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. 

 

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

Deze verplichtingen met een looptijd korter dan één jaar.  

12.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

12.3.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. 

12.3.2 Opbrengstverantwoording 

Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s 

met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten. 
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Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op 

grond van de aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een 

goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name 

de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de 

vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en 

ongesaldeerd toegelicht.  

12.3.3 Huren 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 

verslagjaar 2017 bedroeg dit maximumpercentage 2,8% tot 4,8% voor de woningen  met een huur 

onder de vrije-sector grens. (Het maximum percentage is afhankelijk van het inkomen)  

12.3.4 Verkoop onroerende zaken 

De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 

gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. Winsten worden verantwoord in het jaar van levering 

(passeren transportakte).  

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden (“Koopgarant”-regeling) worden niet 

verantwoord als verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische rechten niet zijn 

overgedragen aan de koper. De gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de 

post langlopende schulden, terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden.  

12.3.5 Afschrijvingen 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. Op grond wordt 

niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats volgens lineaire methode op basis van de geschatte 

economische levensduur. Er zijn geen inhaalafschrijvingen gedaan. 

12.3.6 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 

De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende 

activaposten. De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan 

wel een terugneming van een bijzondere waardevermindering.  

12.3.7 Pensioenen 

Woningstichting Leusden heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 

Werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de 

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Woningstichting Leusden betaalt 

hiervoor premies waarvan de werkgever meer en de werknemer minder dan de helft betaalt. De 

pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, wanneer de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar 

de stand van eind december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 115,8% (voorgaand 

jaar: 109,5%). In 2017 moet het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 125% te hebben, 

waaraan nog niet wordt voldaan. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

instellingen om extra stortingen te verrichten. Woningstichting Leusden heeft geen verplichting tot 

het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van 
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hogere toekomstige premies. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de 

Nederlandse Pensioenwet van toepassing. Er worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Woningstichting 

Leusden. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa wanneer dit tot een 

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 

worden als verplichting op de balans opgenomen. 

12.3.8 Lasten onderhoud 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 

kosten door het feit dat er geen sprake is van vernieuwingen aan het actief. Er is slechts sprake van 

vervanging van het bestaande. 

12.3.9 Overige bedrijfslasten 

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

12.3.10 Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 

van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 

verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente 

over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van 

leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot 

de uitgaven en periode van vervaardiging. 

12.3.11 Belastingen 

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

verliesrekening, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet 

of beperkt aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente 

belasting vorderingen en schulden. 

De aangiften tot en met 2015 zijn inmiddels door de belastingdienst op nihil vastgesteld.  

12.3.12 Financiële instrumenten  

Binnen het treasurybeleid van WSL dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van 

renterisico’s.  

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zowel 

vorderingen, en schulden, als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire 

financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost. Financiële derivaten 

worden toegelicht onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. 
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12.3.13 Valuta- en renterisico 

Valutarisico 

De woningstichting is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

Renterisico 

Woningstichting Leusden loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder 

financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden 

(waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele 

renteafspraken loopt de woningstichting risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met 

betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de woningstichting risico over de 

marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking 

tot renterisico gecontracteerd. 

Kredietrisico 

Woningstichting Leusden heeft geen significante concentraties van kredietrisico.  

Derivaten 

Zie de alinea bij financiële instrumenten.  

12.4 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld. Het management dient daartoe 

bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering van 

activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en 

verplichtingen. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het 

meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen een subjectieve of complexe 

beoordeling van het management: 

 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 

 Vennootschapsbelasting 

12.4.1 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw/herstructurering 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten 

en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en 

toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 

feitelijke verplichting is sprake wanneer de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid 

daarvan, het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. De aannames gedaan bij de 

financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke 

realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan door 

bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de 

voorgenomen bouwproductie. 

12.4.2 Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2008 is sprake van integrale belastingheffing. De door Woningstichting Leusden 

ondertekende Vaststellingsovereenkomst-2 is van toepassing. Woningstichting Leusden volgt de 
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ontwikkelingen op de voet en betrekt deze bij de bepaling van de fiscale positie in de balans en 

resultatenrekening. Voor de vennootschapsbelasting is Woningstichting Leusden een fiscale eenheid 

aangegaan met Leusden Holding BV en Leusden Vastgoed BV aan gegaan met ingang van 1 januari 

2008. 

12.5 Grondslag kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode worden de 

ontvangsten en betalingen uit operationele activiteiten gerubriceerd naar de belangrijkste te 

onderscheiden categorieën, zoals ontvangsten van huurders, betalingen aan leveranciers en 

betalingen aan werknemers. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van 

bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 

investerings- en financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst 

in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder 

financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De 

investeringen in materiële vaste activa worden 

opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. 
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13 Toelichting op de balans 

13.1 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

 
 

Afschrijvingstermijnen 

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

 Grond: geen afschrijvingen 

 Kantoor: 40 jaar 

 Inventaris: 5 tot 10 jaar 

De aanschafwaarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt € 167 miljoen. 

De overboeking van activa in ontwikkeling naar materiele vaste activa betreft het voorlopig in 

exploitatie nemen van een pand tot nadere ontwikkelingen bekend zijn. Van de 

waardeveranderingen heeft  



Woningstichting Leusden – Jaarrekening 2017  Pagina 78 

 

€ 217.379 betrekking op onrendabele investeringen op lopende projecten. Dit bedrag is ten laste 

van het resultaat geboekt. 

13.1.1 Geactiveerde rente 

In het boekjaar werd voor onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag van € 114.533 aan 

bouwrente geactiveerd. Voor nieuwbouwprojecten werd een rente van 3,243% gerekend. 

13.1.2 Verzekering 

De activa zijn verzekerd voor brand-, storm- en vliegtuigschade. Het vastgoed is verzekerd voor 

de herbouwwaarde waarbij onderverzekering is uitgesloten. 

13.1.3 Financiering onroerend goed 

Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder 

WSW-garantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 

13.1.4 Actuele waarde 

De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie, gebaseerd op 

bedrijfswaarde bedraagt eind 2017 € 175 miljoen. Eind 2016 was de bedrijfswaarde € 183 

miljoen.  De WOZ waarde is eind 2017 € 484 miljoen. 

13.1.5 Onroerende zaken in ontwikkeling 

In de onroerende zaken in ontwikkeling zijn opgenomen de gronden aan de Maanweg en aan de 

Lisidunalaan en investeringen in diverse nieuwbouwprojecten. De bedrijfswaarde van de lopende 

nieuwbouwprojecten bedraagt € 9,9 miljoen. De hierbij gehanteerde parameters zijn conform de 

uitgangspunten van de bedrijfswaarde uit de waarderingsgrondslagen. Marktwaarde in 

verhuurde staat van deze projecten is € 14,4 miljoen. 

13.2 Financiële vaste activa 
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De latente belastingvordering inzake tijdelijke verschillen bedraagt € 0,3 miljoen, gebaseerd op 

waardering tegen contante waarde met een disconteringsvoet na belasting van 3,243%. Voor de 

volgende posten zijn tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde en de fiscale waarde aanwezig: 

 Leningenportefeuille 

 Latentie voorziening onderhoud 

 

Nadere toelichting per onderdeel van de belastinglatentie inzake tijdelijke verschillen: 

 Het tijdelijke verschil bij de fiscale voorziening onderhoud is € 2,3 miljoen, en is in de 

balans gewaardeerd tegen de contante waarde van € 2,0 miljoen. 

 Op basis van nieuwe regelgeving bij de waardering van embeddeds is een verschil ontstaan  

van € 2,4 miljoen, gebaseerd op waardering tegen contante waarde met een 

disconteringsvoet na belasting van 3,243%. 

 

13.3 Vlottende activa 

 

Voorraden 2017 2016

Onroerende zaken bestemd voor verkoop

Saldo begin van het boekjaar 448.600 396.846

Mutaties -285.024 51.754

Saldo einde boekjaar 163.576 448.600

Er is 1 woning in voorraad welke naar verwachting binnen  een jaar worden verkocht
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13.4 Onderhanden projecten 

 

13.5 Vorderingen 

 

13.6 Liquide middelen 
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13.7 Eigen vermogen 

 

Resultaatbestemming 

Het voorstel is om het jaarresultaat van € 49.222.269 toe te voegen aan de overige reserves. 

13.8 Voorzieningen 
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13.9 Langlopende schulden 

 

 

 De marktwaarde van de leningen bedraagt eind 2017 € 119 mln. (2016: € 125 mln.) 
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14 Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2017 
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Overige gegevens 
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Voorstel winstbestemming: na goedkeuring door de raad van toezicht wordt het resultaat over boekjaar 2017 

ten gunste van de reserves gebracht.  

De jaarrekening 2017 is opgemaakt op 19 april 2018. 
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15 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Woningstichting Leusden

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Woningstichting Leusden te Leusden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Woningstichting Leusden op 31
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de
bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2017;
2 de winst- en verliesrekening over 2017  en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol zoals
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting Leusden zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

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

Christiaan Geurtsweg 8 - Postbus n8o - 7301 BK Apeldoorn

Tel: 088 27 72 200 - backoffice@mazars.nl

Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr, 24402415)
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BENADRUKKING VAN DE WAARDERINGSGRONDSLAG VAN EEN DEEL VAN HET
VASTGOED IN EXPLOITATIE

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 64 tot en met
67 van de jaarrekening, waarin staat beschreven dat Woningstichting Leusden een deel van
haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing
van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• Bestuursverslag (Volkshuisvestelijk verslag);
• Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd artikel 35 van de
Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van

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

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

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

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

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

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

Apeldoorn, 26 april 2018

MAZARS PAARDEKOOPER HOEFMAN ACCOUNTANTS N.V.

w.g.

drs. F. Mazenier RA
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