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1. Voorwoord  

 
Het jaar 2017 was een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege hetgeen gerealiseerd is of juist niet, maar 
ook vanwege de basis die is gelegd voor activiteiten/werkwijzen en samenwerking naar de toekomst 
toe. Er is dus veel veranderd. 
 
Prestatieafspraken 
Na een intensief proces waarin gemeente, huurdersvertegenwoordigingen en corporaties bij 
betroken waren is het gelukt om tot overeenstemming te komen. De prestatieafspraken 2018 zijn 
getekend door alle partijen en terug te vinden op onze site (www.vryleve.nl). 
Prestatieafspraken die een goede start zijn naar de toekomst toe. Een toekomst waarin we nog beter 
moeten beseffen wat de feitelijke doelstellingen zijn, meer de diepgang zoeken en hier meer 
aandacht voor te hebben dan voor de daarbij te hanteren middelen. Naar elkaar en naar de 
bewoners moeten we kunnen uitleggen wat de waarde is van een afspraak en wat het beoogde 
resultaat is! Een resultaat wat in mijn ogen altijd ten dienste moet staan van een goed wonen in de 
gemeente van onze huidige en toekomstige huurders. 
 
Het Toezicht 
Binnen de corporatie is er ook in 2017 veel aandacht geweest voor de nog steeds toenemende 
informatiebehoefte van het extern toezicht. De introductie van de ‘governance inspectie’ is daar een 
voorbeeld van. Een groot deel van de vragen die daarbij gesteld worden komen al aan de orde in het 
reeds verplichte visitatietraject. Gelukkig is dit nu bij de extern toezichthouders duidelijk geworden 
en zijn er stappen ondernomen om niet alleen de informatiebehoefte gelijk te schakelen, maar ook 
om de methodiek van informatieverkrijging te verbeteren. 
Voor het interne toezicht was 2017 een bijzonder jaar. Samen met een extern bureau is er veel 
energie gestopt in het werven van drie nieuwe leden. Met het benoemen begin 2018 van de laatste 
van de drie is dit goed gelukt. Een nieuw team met nieuwe gedachten over de invulling van hun taak. 
    
Het Habhuis 
Met de afronding van de ontwikkeling van dit nieuwe concept hebben we de basis gelegd voor onze 
toekomstige woningbouw. De voor de toekomst beoogde energie neutrale en gasloze woning 
hebben wij klaar staan voor productie. Deze woning voldoet niet alleen aan de door ons 
geïnventariseerde vraag, maar past ook volledig in de visie van de gemeente zoals blijkt uit o.a. hun 
woonvisie en de gemaakte prestatieafspraken. Met elkaar is het nu de kunst om te komen tot de 
daadwerkelijke realisatie. Het Habhuis moet daadwerkelijk bewoond gaan worden.  
 
Het gaat om de huurder 
Met alles wat wij als corporatie doen, moeten we het belang van onze (toekomstige) huurders 
vooropstellen. Kijkend naar 2017 heb ik de indruk dat we dit soms te weinig gedaan hebben, dat we 
teveel hebben ‘gepolderd’, zijn blijven zoeken naar misschien, soms tegen beter in, te realiseren 
compromissen.  
Wij gaan wat minder polderen, maar samen met onze Huurders Belangen Vereniging (HBV) praktisch 
werken aan het realiseren van onze gezamenlijke doelen! 
   
 
 
Dirk Hoogland 
Directeur-bestuurder       Lobith,  april 2018  

http://www.vryleve.nl/
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2. Vryleve in control  

 
Natuurlijk kan het altijd beter. Dat gaat ook op voor de mate waarin je als organisatie ‘in control’ 
bent. Gelijktijdig moet je je wel afvragen wat het je als organisatie kost om die verbetering te 
realiseren én is onze huurder daar wel bij gebaat? Deze vraag zou wel vaker gesteld mogen worden. 
De afgelopen jaren heeft wel erg de nadruk gelegen op het ‘in control’ zijn, maar vooral of 
toezichthoudende organen zelf ook kunnen bepalen of de organisatie ‘in control’ is. De externe 
verantwoording is ook in 2017 niet afgenomen.  Zo is de Autoriteit Woningcorporaties (AW) in 2017 
voor het eerst langs geweest voor een ‘governance-inspectie’.  
Uit deze inspectie, waarvan het verslag op onze site (www.vryleve.nl) te vinden is, bleek dat we onze 
zaken goed op orde hebben. Er kwamen natuurlijk enkele verbeterpunten naar voren. Het 
actualiseren van ons aanbestedingsbeleid hebben we specifiek opgenomen in ons jaarplan 2018. 
 
Als in de managementletter van de accountant staat vermeld “Wij willen benadrukken dat de interne 
organisatie binnen Woonstichting Vryleve van voldoende niveau is en de bestaande risico’s binnen de 
bestaande processen in voldoende mate zijn gemitigeerd door middel van de genomen interne 
beheersingsmaatregelen” dan geeft dit wel een positieve indicatie over de mate van ‘in control’ zijn.  
Gelukkig beseft onze accountant gezien de opmerking “Wij snappen uiteraard dat in een dergelijke 
relatief kleine organisatie controleslagen niet altijd verder doorgevoerd kunnen worden. Dit in 
combinatie met de inefficiëntie in de extra werkdruk die de medewerkers dan wordt opgelegd” wel 
dat er gezocht moet worden naar een goed evenwicht tussen control enerzijds en de praktische 
uitvoering van de processen anderzijds.  
 
Voor het eerst is gekeken naar de mate waarin de soft controls op orde zijn bij onze organisatie. Dit 
vanuit de terechte gedachte dat louter ‘zichtbare beheersingsmaatregelen’ niet leiden tot gewenst 
gedrag. Integendeel, dit kan leiden tot ongewenst gedrag om te voldoen aan deze maatregelen. De 
soft controls bij Vryleve zijn goed op orde. Waarschijnlijk juist een kracht van de kleinere organisatie! 
 
Dat Vryleve ‘in control’ is blijkt onder andere uit de mate waarin de speerpunten van een jaar 
gerealiseerd zijn. Speerpunten die benoemd zijn in het jaarplan en in dit jaarverslag ook stuk voor 
stuk aan de orde komen. Van de 23 doelstellingen zijn er 2 niet en 1 gedeeltelijk gerealiseerd. In alle 
drie de gevallen had dit te maken met externe betrokkenheid. Een goed resultaat waaruit blijkt dat 
de interne planning en bewaking goed is.  
Het financieel ‘in control zijn’ is achteraf ook zichtbaar te maken door bijvoorbeeld de afwijkingen 
tussen begroting en resultaat te bepalen en in hoeverre er sprake is geweest van onverwachte 
omstandigheden, die in principe voorzienbaar waren. Vergelijkingen die Vryleve met glans doorstaat, 
zoals u voor 2017 zelf kun constateren bij het lezen van het tweede gedeelte van dit jaarwerk, 
namelijk de jaarrekening over 2017. 
 
Ook is een optimale informatie-uitwisseling een belangrijke voorwaarde voor het ‘in control’ zijn. De 
steeds betere maandrapportage speelt hierin een belangrijke rol. De inhoud moet betrouwbaar zijn 
en snel beschikbaar. In 2017 is dit verder verbeterd. Begin 2018 gaan we, mede vanwege de nieuwe 
bezetting van de Raad van Commissarissen (RvC), bepalen op welke wijze we het piramidemodel van 
de informatieverstrekking nog verder kunnen verbeteren en laten voldoen aan de actuele 
informatiebehoefte.  
 
In hoofdstuk 8 van dit jaarverslag wordt apart aandacht geschonken aan het risicomanagement. Een 
onderwerp wat nadrukkelijk aan de orde komt tijdens de diverse overleggen binnen onze organisatie 
en in de periodieke rapportages. Bij wezenlijke keuzes die gemaakt moeten worden is vast aandacht 
voor verschillende scenario’s en de consequenties daarvan voor huurder en Vryleve.  

http://www.vryleve.nl/
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3. Verslag directeur-bestuurder 
 
In 2017 heeft Vryleve haar koers vervolgd. Een koers die gericht is op het aanbieden van voldoende, 
betaalbare woningen. De jaarlijkse huurverhoging hebben we zo minimaal mogelijk gehouden, 
dusdanig dat we wel blijven voldoen aan de met de AW gemaakte afspraken.  
De combinatie van het opstellen/vaststellen van het onderhoudsbeleid met het actualiseren van ons 
Strategisch Voorraad Beleid (SVB) is een belangrijke activiteit geweest, naast het bij de tijd brengen 
van bestaande en het opstellen van nieuwe reglementen. 
We waren als organisatie trots toen we het eerste Habhuis in de montagehal zagen staan en later als 
proefwoning in Lobith. Verheugd ook over de grote belangstelling van ‘proef-slapers’ en hun 
positieve feedback. Des te groter is de teleurstelling dat we het project Vierkenshof, waar we deze 
woningen zouden realiseren, niet hebben kunnen aanvangen.  
 
Het bestuur 
Sinds 1 juni 2009 is Dirk Hoogland bestuurder van de stichting. Naast deze functie is hij eigenaar van 
A&D interim B.V. Dit is een stamrecht B.V. waarin verder geen activiteiten worden ontplooid. De 
bestuurder vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn met de belangen van Vryleve.  
 
De organisatie 
We zijn het verslagjaar begonnen met een team van 18 medewerkers en een stagiaire bij 
Woondiensten (15 volledige werkplekken (FTE)). Begin van het jaar stelden we tijdens een 
tweedaagse van leidinggevenden vast dat met name op het werkterrein van de afdeling Vastgoed de 
bezetting wel aan de magere kant was. In eerste instantie hebben we dat met elkaar proberen op te 
lossen. Halverwege het jaar kwamen we toch tot de conclusie dat een structurele uitbreiding wel op 
zijn plaats was. Dit heeft geleid tot het vooralsnog op detacheringsbasis inhuren van een 
medewerker voor 0,9 FTE vanaf 1 augustus. Doelstelling is dat betrokken medewerker na één jaar in 
dienst genomen wordt.  
 
Rekening houdende met de extra plaats bij Vastgoed en kleine verschuivingen in werkuren bij diverse 
medewerkers bestaat de formatie eind 2017 uit 16 FTE. Dit is inclusief 1,2 FTE aan schoonmaaksters, 
die in dienst zijn en 2,9 onderhoudsdienstmedewerkers. Dit betekent dat we gemiddeld 8,0 FTE (niet 
uitvoerend) hebben op 1.000 verhuureenheden (vhe’s).  
We zijn in staat om met dit aantal medewerkers ons werk goed te doen en hebben vastgesteld dat 
de continuïteit in de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden goed geborgd is. 
 
Samenwerking  
Het besef dat samenwerking nodig is wordt steeds breder gedeeld en dus gezocht, maar ook soms 
gemist. Samenwerkingsvormen krijgen een andere inhoud, worden vaak concreter.  
 
Kan-Oost 
Dit samenwerkingsverband bestaat uit de in de Liemers actieve corporaties Woonservice IJsselland 
(Doesburg), Plavei (o.a. Zevenaar), Baston Wonen (Zevenaar) en Vryleve. In 2017 zijn de bestuurders 
drie keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn: 

 Betrokkenheid bij coalities van Woonkr8 

 Uitkomst en beweegredenen van de jaarlijkse huurverhoging 

 Het personeelsverloop/arbeidsmobiliteit 

 Governance inspectie 
In de laatste vergadering is uitvoerig stil gestaan bij het vernieuwen van de opzet voor 2018 als 
gevolg van de fusie tussen de gemeente Rijnwaarden en Zevenaar. Besloten is om de bijeenkomsten 
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te splitsen in een algemeen deel met zijn vieren en een ‘Zevenaars’ deel waarbij IJsselland niet 
aanwezig zal zijn.  
In het algemene deel zullen we gezamenlijke onderwerpen diepgaander behandelen door deze voor 
te laten bereiden door medewerkers en in gezamenlijke bijeenkomsten de kennis beter te gaan 
delen en het onderling netwerk verder te vergroten. De eerste twee onderwerpen zullen de 
routeplanner en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. 
 
G5 
Dit samenwerkingsverband bestaat uit een vijftal kleinere corporaties in het werkgebied. Namelijk uit 
de Woonstichting Gendt (Gendt), Woonstichting Valburg (Zetten), Woonstichting Vryleve, 
Woningbouwstichting De Gemeenschap (Nijmegen) en Woningcorporatie Woongenoot (Nijmegen). 
De bestuurders zijn vijf keer bij elkaar geweest. Besproken onderwerpen zijn: 

 Regionale woningmarktanalyse 

 Visitatie 

 Gezamenlijk benoemen fiscalist 

 Werving/benoeming interim leden RvC 

 Duurzaamheid 

 Gezamenlijke studiedag  
 
Ook in dit verband is het zoeken naar meer diepgang en het verbinden van medewerkers een 
belangrijk thema voor het komend jaar. 
 
De samenwerking met zorgpartijen heeft wat te lijden gehad van interne processen bij deze partijen. 
Het ontwikkelen van een nieuwe visie en het oplossen van interne problemen waren voor hen 
plausibele redenen om minder aandacht te besteden aan de samenwerking met ons. De contacten 
met Pleyade zijn versterkt o.a. door gesprekken in het kader van het voorbereiden van 
‘rondetafelgesprekken’ over het thema ‘langer wonen thuis’. 
 
De Gemeente 
De gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 heeft duidelijk zijn schaduwen vooruitgeworpen. 
Begrijpelijk ook dat er bij de gemeente meer aandacht uitging naar het zich goed voorbereiden op de 
samenvoeging van de gemeente Rijnwaarden met de gemeente Zevenaar dan op het versterken van 
de samenwerking met Vryleve. Hierdoor heeft bestuurlijk overleg amper plaats gevonden.  
Wel is er met name op het vlak van het voorbereiden van de prestatieafspraken 2018 gezamenlijk 
geïnvesteerd in de samenwerking naar de toekomst. De twee gemeentes, de drie betrokken 
corporaties en hun huurdersvertegenwoordigingen kwamen op verschillende niveaus geregeld bij 
elkaar om niet alleen de realisatie van de in Zevenaar van kracht zijnde prestatieafspraken 2017 te 
monitoren maar ook om de prestatieafspraken voor het komend jaar voor te bereiden. Een 
voorbereiding die heeft geresulteerd in een door alle partijen ondertekende “Prestatieafspraken 
2018”.   
 
De Huurders Belangen Vereniging (HBV) 
Het contact/overleg met de HBV is verder geïntensiveerd. Een belangrijke noodzaak hiervoor was de 
methodiek die gevolgd werd bij de totstandkoming van de prestatieafspraken 2018. Waar wij als 
organisatie nog een duidelijke verdeling in bemensing van de verschillende werkgroepen konden 
maken, moest het HBV-bestuur dit met elkaar regelen. Een hele opgave waarbij zij de inhoudelijke 
ondersteuning door Vryleve heel erg op prijs stelden.   
 
In 2017 heeft ook de werving van een nieuw lid van de RvC op voordracht van de HBV 
plaatsgevonden. In overleg is een voor de HBV minder arbeidsintensieve procedure gevolgd. 
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De selectiecommissie heeft uit de kandidaten een voorselectie gemaakt van twee kandidaten. Dit 
proces werd verzorgd door een gespecialiseerd extern bureau.  
Deze twee kandidaten hebben vervolgens een gesprek gevoerd met het HBV-bestuur op basis 
waarvan de HBV tot een voordracht is gekomen en de heer Rombouts is benoemd. 
 
Het formele bestuurlijk overleg heeft twee keer plaatsgevonden. Hierin zijn onderwerpen aan de 
orde gekomen als: 

 De huurverhoging 2017: de HBV heeft aangegeven tevreden te zijn met de te verwachten 
uitkomst op basis van het geldende huurbeleid; 

 Actualiteiten rondom de realisatie van de nieuwbouwprojecten; 

 Prestatieafspraken: de stand van zaken en de dilemma’s die voorbijkomen; 

 Jaarplan 2018 en de begrotingen: Naast een input die gevraagd is in april 2017 werd het 
nieuwe jaarplan en de begrotingen besproken en toegelicht in de vergadering van november 
2017. De HBV kon zich vinden in de voorgelegde stukken; 

 Het onderhoudsbeleid: deze is uitgebreid aan de orde geweest en nader toegelicht door de 
betrokken manager. De HBV vond het prettig meer inzicht te krijgen in de procedures en 
stemde in met de inhoud van het huidige onderhoudsplan; 

 Het geactualiseerde Strategisch Voorraad Beleid (SVB) werd na het bespreken en het 
verkrijgen van antwoorden op de gestelde vragen in orde bevonden en Vryleve kon tevens 
de goedkeuring krijgen van de HBV voor dit beleidsdocument. 

 
Los van het formele bestuurlijk overleg vindt er maandelijks overleg plaats tussen de voorzitter van 
de HBV en de bestuurder van Vryleve. In dit overleg worden alle actualiteiten besproken en tevens 
gebruikt de voorzitter van de HBV dit overleg ook ter voorbereiding van zijn bestuursvergadering. 
De overleggen vinden op een prettige wijze plaats op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij is het fijn 
om geregeld te vernemen dat de ondersteuning, zoals het notuleren van vergaderingen en het delen 
van kennis, zeer op prijs gesteld wordt.     
 
Huisvesten vergunninghouders 
De huisvesting van vergunninghouders is soepel verlopen. Het overleg met betrokken partijen verliep 
goed. Dit overleg had met name betrekking op het herhuisvesten van de gezinnen die in De Bereboot 
tijdelijk waren gehuisvest en de mogelijke huisvesting van een gezin van 11 personen in de Pastorie 
in Spijk. Hierbij speelt dat Vryleve, gezien haar woningbestand, niet in staat zal zijn de herhuisvesting 
van een dergelijk groot gezin binnen enkele jaren te regelen. 
De combinatie van versnelde en reguliere opvang en gezinshereniging heeft geleid tot een stand van 
– 31 van de taakstelling. Dit betekent een voorstand in het huisvesten in de zes dorpen van de 
gemeente Rijnwaarden.  

 
Vryleve als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO) 
In ISO 26000, de richtlijn voor MVO, wordt MVO gezien als de bereidheid van een organisatie om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, 
milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen.  
Ons beleidsplan voor de jaren 2015 – 2019 heet niet voor niets ‘Samen verder!’. Vryleve maakt 
duidelijk onderdeel uit van de gemeenschap. Zet via bijvoorbeeld de jaarlijkse ‘Denktank” en het 
gezamenlijk overleg met de dorpsraden maatschappelijke onderwerpen op de agenda en probeert 
samen met de van belang zijnde partijen oplossingen te vinden voor ontstane problemen, maar 
streeft nog meer naar het voorkomen van problemen.  
Hiervoor is een gezonde organisatie nodig, waarin de betrokken medewerkers beschikken over een 
optimale werkplek, de benodigde opleidingen kunnen volgen en ruimte hebben om met ideeën te 
kunnen komen. We zijn gezond en proberen nog steeds alle randvoorwaarden te verbeteren.  
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In 2017 hebben alle medewerkers weer de mogelijkheid gekregen voor een periodieke (eens in de 
drie jaar) medische keuring bij het Sport Medisch Centrum Papendal. De verstrekte adviezen hebben 
o.a. al geleid tot een onderzoek naar de bureaustoelen bij enkele medewerkers. Als Verantwoord 
Ondernemer moet het nadenken over de effecten van ons handelen voor het milieu een vast 
onderdeel zijn in de keuzevorming. Dit kan grote en kleine onderwerpen betreffen. Het gaat over het 
aanbieden van fruit aan de medewerkers, het papierloos vergaderen, de aanschaf van een dienstfiets 
maar ook over maatregelen om zeker te bereiken dat onze woningen in 2020 gemiddeld genomen 
het “label-B” hebben.  
Dat onze omgeving Vryleve ziet als een maatschappelijk betrokken ondernemer blijkt wel uit de 
uitnodigingen die we ontvangen. Dan gaat het bijvoorbeeld om diverse zorg-gerelateerde 
bijeenkomsten vanuit de gemeente, het meedenken over de organisatie van een bijeenkomst met 
het thema ‘Langer leven thuis’, het deelnemen aan duurzaamheidsinitiatieven en het vormgeven van 
de Liemerse Uitdaging.  
 
 
Inzet middelen  
In 2017 zijn de huuropbrengsten licht gestegen tot 10,1 mio. In totaliteit bedroeg de omzet ongeveer 
10,3 mio. De totaal uitgaande gelden ten behoeve van de operationele activiteiten (onderhoud, 
rente, belastingen en salarissen) bedroeg ruim 7,5 mio. Dit betekent dat we operationeel gezien 2,8 
mio meer ontvangen hebben als uitgegeven.  
 
Een gezonde basis die we ook nodig hebben. We moeten niet alleen voldoen aan de afspraak met de 
AW om de schuldenlast verder terug te dringen, maar willen ook nieuwbouw realiseren en tijdig 
kunnen starten met de transitie van ons bestaand bezit naar full-electric woningen. Begin 2018 heeft 
de AW laten weten dat we ons verbeterplan, om te voldoen aan de norm inzake de schuldenlast, als 
afgerond mogen beschouwen. Dit omdat we voldoen aan alle normen zoals die gesteld worden door 
zowel de AW als het WSW. Een mooie bevestiging dat ons financieel beleid op orde is. Een beleid wat 
we ook niet gaan veranderen als gevolg van dit feit. Wel biedt het ons, zeker tot 2021 iets meer 
flexibiliteit.   
 
De uitkomsten hebben ons niet verrast. Net als voorgaande jaren zijn we in staat gebleken een 
realistisch jaarplan en bijbehorende begroting op te stellen. Ons jaarplan hebben we bijna volledig 
uitgevoerd. De onderdelen die niet gelukt zijn waren mede afhankelijk van derden. Het grote verschil 
in resultaat tussen begroting en realisatie (10,4 mio) wordt dan ook voor het grootste gedeelte 
veroorzaakt door wijziging in de waardeverandering van ons bezit. 
Gezien de resultaten van ons financieel beleid, de mate waarin we als organisatie ‘in control’ zijn 
geven ons alle vertrouwen dat we borging zullen krijgen voor onze financieringsbehoefte ten 
behoeve van onze volkshuisvestelijk opgaven in de komende jaren. 
 
De solvabiliteit bedraagt eind 2017 50,8% en de liquiditeit (Quick ratio)  46,5%. De solvabiliteit is 
toegenomen met 5% ten opzichte van het vorig jaar door aflossing van langlopende schulden en 
gerealiseerde winst. De liquiditeit wordt met name beïnvloedt door de aflossingsverplichting 
2017 van 9.1 miljoen op langlopende leningen. Van deze aflossingsschuld is 6 miljoen reeds in 2018 
geherfinancierd.  Met aflossing van de overige 3,1 miljoen is rekening gehouden in de verstrekking 
van het borgingsplafond door het WSW. 
 
In de jaarrekening is te lezen dat we beschikken over een aanzienlijke herwaarderingsreserve per 31 
december 2017 van 77,1 mio (2016 74.8 mio). Een reserve die gevormd wordt door het verschil 
tussen de waarde van het onroerend goed in exploitatie en de daarvoor betaalde kostprijs. In 
principe kan deze reserve vrijkomen bij verkoop of sloop van het betreffende vastgoed. Het 
algemeen beleid van Vryleve is gericht op langdurige verhuur van het vastgoed, en zeer kleinschalige 
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verkoop. In het huidige Strategisch Voorraad Beheer zijn in de komende jaren nog geen sloopplannen 
opgenomen. De waardering van het vastgoed in exploitatie is in overeenstemming met het 
“Handboek modelmatig waarderen” bepaald en voldoet daarmee aan de in de Woningwet 
voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde 
van het opmaken van de jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is 
sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Vryleve. De mogelijkheden voor de corporatie om 
vrijelijk door (complex gewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het 
DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale DAEB-huurwoningen.  
In de jaarrekening is het bezit in exploitatie ingedeeld in DAEB en niet DAEB. Deze verdeling heeft 
betrekking op woningen welke bij de laatste toewijzing verhuurd worden onder (DAEB) of boven 
(niet DAEB) de op dat moment geldende huurtoeslaggrens. Onder het Niet DAEB-gedeelte is ook het 
verhuurde bedrijfsmatig onroerend goed en de parkeervoorzieningen opgenomen. 
 
In de jaarrekening is de waarde van het verhuurde bezit gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze 
marktwaarde is gebaseerd op een mix van huur- en verkoopwaarde. Op complex niveau wordt 
bepaald wordt welke waarde de hoogste is en deze wordt opgenomen.  

 De huurwaarde is gebaseerd op de kasstromen van de komende vijftien jaar vermeerderd 
met een eindwaarde. De parameters voor de kasstromen zijn daarbij landelijk bepaald 
waarbij er regionale/provinciale aanpassingen plaatsvinden. 

 De verkoopwaarde is een afgeleide van de WOZ-waarde van het bezit aangepast met kosten 
welke noodzakelijk zijn om te verkopen.  

Een belangrijke factor in de keuze tussen verkoop en huur is de mutatiegraad van een complex 
omdat ervan uit gegaan wordt dat je alleen kunt verkopen als een woning muteert. Er is in dit 
rekenkundig model geen rekening gehouden met verkoop aan de zittende huurder. 
 
De waarde van het bezit einde verslagjaar is met 8% toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. 
Deze toename wordt met name veroorzaakt door een hoger vastgestelde markthuur, lagere 
disconteringsvoet en hogere WOZ waarden.  
De bedrijfswaarde, die in belangrijke mate is gebaseerd op de kasstromen van Vryleve en beperkt 
rekening houdt met verkopen is ten opzichte van het vorig jaar gelijk gebleven. De huren nemen hier 
conform het beleid van Vryleve slechts zeer gematigd toe en de discontovoet is gelijk gebleven.   
 
Het bestuur van Vryleve heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de 
herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie 
en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa 14.4 miljoen. Dit impliceert dat 
circa 81% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
 
De doelstelling van Vryleve is de 
haar, door de huurders, 
beschikbaar gestelde middelen in 
te zetten voor de 
volkshuisvesting. Voor zover wij 
zelf de regie hebben over de 
uitgaven doen wij dit ook. 
Tegelijkertijd is het helaas een 
hard gegeven dat onze regierol 
steeds kleiner wordt. De 
bestemming van de beschikbare 
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middelen wordt steeds meer direct of indirect bepaald door de regelgeving.  
 

4. Ambities Wonen 

 
Vier belangrijke taakvelden die horen bij het werkterrein van Vryleve hebben betrekking op het 
wonen en zullen dus in dit hoofdstuk aan de orde komen. Deze vier zijn: 

1. Het passend huisvesten van de primaire doelgroep 
2. Het betrekken van bewoners  
3. Het tot stand brengen van huisvesting voor personen die zorg en/of begeleiding nodig 

hebben (wonen en zorg) 
4. Het bijdragen aan de leefbaarheid 

 
4.1 Het passend huisvesten van de primaire doelgroep 

 
1. Passend huisvesten   
2. Evalueren woonruimteverdeling 
3. Maken van afspraken met gemeente over toewijzing huidige bewoners bij nieuwbouw 
4. Actualisatie van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 
 

1. Passend huisvesten  
De Woningwet schrijft voor dat Vryleve een passende woning moet toewijzen aan tenminste 95% 
van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag (op basis van hun inkomen).  
 

Een passende woning in 2017 is voor 1 en 2 persoonshuishoudens een woning met een huurprijs 
lager dan € 592,55. Voor 3 of meer persoonshuishoudens moet de huurprijs lager dan € 635,05 zijn. 
Dit zijn de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag. Naast deze grenzen voor de huurprijs is het 
inkomen van belang om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.  
Hieronder is in het kort weergegeven welke inkomensgrenzen er gelden voor de huurtoeslag.  
Huishoudens komen in aanmerking voor huurtoeslag indien: 

1 persoonshuishoudens   maximum gezamenlijk jaarinkomen: € 22.200,- 

2 of meer persoonshuishoudens  maximum gezamenlijk jaarinkomen: € 30.150,-* 

*vanaf AOW-leeftijd is dit € 30.175,- 

 

A. Cijfers jaar 2017 

De balans is opgemaakt voor wat betreft de toewijzingen die Vryleve heeft gedaan van januari t/m 
december 2017.  
 
In de tabel “Volgorde bij toewijzing 2017” is te zien hoeveel toewijzingen er gedaan zijn in een 
bepaalde huurprijscategorie, aan welke type huishouden (lees grootte van het huishouden) en in 
welke inkomenscategorie.  
 
Uit de tabel komt een aantal punten duidelijk naar voren: 
Vryleve heeft in 2017 1 woning niet passend toegewezen. Dit betrof een woning aan de Europakade. 
Deze is verhuurd aan een cliënt van ABC Zorgcomfort, die de zorg verleent in dat complex.  
Hiermee hebben we 99% wel passend toegewezen en dus ruimschoots voldaan aan de wetgeving.  
1. 72% is toegewezen aan 1 en 2 persoonshuishoudens (t.o.v. 76,5% in 2016). Waarvan 44% aan 1 

persoonshuishoudens (dit was in 2016 45%).  
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2. 71% is toegewezen aan huurtoeslaggerechtigden (t.o.v. 74% in 2016). Feitelijk was 85% 

toegankelijk voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag (huurprijs < € 635,05). Niet alle 

woningen onder de huurtoeslaggrens zijn dus toegewezen aan mensen met huurtoeslag.  

3. De categorie woningen tussen € 592,55 en € 635,05 zijn vooral geschikt voor huishoudens met 3 

of meer personen met huurtoeslag. 80% van de woningen in deze categorie is ook toegewezen 

aan deze doelgroep. 

4. Er is één woning met een huurprijs lager dan € 592,55 toegewezen aan mensen met een 

inkomen hoger dan € 36.165,-. De reden om betreffende woning toch aan deze mensen toe te 

wijzen had te maken met de medische achtergrond waardoor de woning uitermate geschikt was 

voor deze mensen.  

5. De hoge inkomens krijgen met name een woning toegewezen in de categorie woningen met een 

huurprijs tussen € 635,05 en € 710,68. Dit bevestigt ons beeld dat deze categorie woningen wat 

lastiger is om te verhuren. Als er geen mensen met een inkomen lager dan € 36.165,- gereageerd 

hebben, komen de mensen met het hogere inkomen aan bod. Bij deze categorie woningen 

hebben we in sommige gevallen dus onvoldoende reacties gekregen van woningenzoekenden 

met een inkomen lager dan € 36.165. 
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B. Huurprijsaanpassingen 

In totaal zijn er in 2017 141 mutaties geweest (t.o.v. 136 in 2016). Gemiddeld hebben we de huur 

met € 2,17 verlaagd (t.o.v. € 6,62 in 2016). 

 

B.1 Verlaging huurprijs 

Van 53 woningen (38%) is de huurprijs verlaagd. In 2016 was dit 40%. De gemiddelde verlaging is  

€ 25,93. Van de 53 woningen, waren er 34 appartementen (64%) waarbij een verlaging is 

doorgevoerd. Bij 4 appartementen had dit te maken met label 23 jaar en jonger.  

 

Met de verlaging van de huurprijs komen we dichter in de buurt van de afgesproken prijs-

kwaliteitsverhouding. Hiermee wordt bedoeld het streven naar eenzelfde gemiddelde puntprijs per 

woning.  

 

Daarnaast komen er door de 

huurprijsverlagingen meer woningen 

beschikbaar voor huurtoeslaggerechtigden. In 

onderstaande diagram is te zien welk 

percentage woningen zich in welke 

huurprijscategorie bevonden voor en na de 

mutatie. Vooral het aantal woningen met een 

huurprijs < € 592,55 neemt toe.  

Dit zijn juist de woningen die passend zijn 
voor de 1 en 2 persoonshuishoudens. De 
groep die met 72 % ook duidelijk de overgrote 
meerderheid is van de nieuwe huurders. 
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B.2 Huurprijs hetzelfde 

In 37 gevallen (27%) is de huurprijs hetzelfde gebleven. In 2016 was dit 35%. Van de 37 waren er 16 

appartementen.  

 

B.3 Verhoging huurprijs 

Bij 48 woningen (35%) is de huurprijs verhoogd. In 2016 was dit 25%. De gemiddelde verhoging is 

€ 22,40.  In 88% van de verhogingen ging het om grondgebonden woningen.  

 

C. Overige bevindingen: 

In 2017 hebben we gezien dat woningen met een huurprijs hoger dan € 635,05 wat moeilijker te 

verhuren zijn omdat mensen met huurtoeslag hier (sinds passend toewijzen) niet meer voor in 

aanmerking komen. Mensen met een hoger inkomen komen vaker aan bod in deze 

huurprijscategorie. Voordat de regels van passend toewijzen golden, waren het meestal de duurdere 

appartementen die verhuurd werden aan de mensen met een inkomen hoger dan € 36.165,00.  

Nu zijn daar de eengezinswoningen met een hogere huurprijs verhuurd bijgekomen. 

 

2. Evalueren woonruimteverdeling 
In dit onderdeel van het jaarverslag geven we inzicht in statistische informatie rondom de mutaties 
die in 2017 hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt ingegaan op verhuisbewegingen, leeftijden, 
inkomen en het gehanteerde lotingsmodel. 
 

A. Mutaties 
Om ervoor te zorgen dat de verschillende afdelingen binnen Vryleve met dezelfde cijfers en aantallen 
werken, is afgesproken welke uitgangspunten worden gebruikt voor de definitie van een mutatie.  

- De einddatum van het huurcontract is bepalend voor het jaar waarin de mutatie valt. Het 
jaar waarin de woning leegkomt is het jaar waarin de mutatie valt. 

- Een woningruil wordt wel als mutatie beschouwd. 
- De eerste verhuring van een nieuwbouwwoning wordt niet als mutatie beschouwd. 
- Een aangekochte woning wordt niet als mutatie beschouwd. 
- Een verkochte woning wordt niet als mutatie beschouwd. 
- Mutatie van een winkel-/bedrijfsruimte wordt niet meegeteld in dit overzicht. 

 
 
Als we deze uitgangspunten hanteren, 
komen we op 141 mutaties in 2017. Een 
kleine toename ten opzichte van 2016, 
toen waren er 137 mutaties. In de grafiek 
wordt de mutatiegraad per dorp 
weergegeven. De mutatiegraad zet het 
aantal mutaties af tegen het aantal 
huurwoningen in desbetreffend dorp.  
 
 
 
 
 

De gemiddelde mutatiegraad voor het totale woningbezit is 9,7% in 2017. De cijfers laten een 
wisselend beeld zien van de mutaties in de dorpen. Er lijkt niet echt een duidelijke lijn of ontwikkeling 
in te zitten.  

10,3%

7,8%

6,3%

10,0%

11,3%

9,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 15 
 

 

Mutatiegraad per dorp 2017 2016 2015 2014 

Tolkamer 10,3% 11,6% 11,6% 8,3% 

Spijk 7,8% 3,3% 10,0% 15,5% 

Pannerden 6,3% 13,7% 6,5% 7,9% 

Aerdt 10,0% 9,6% 7,6% 9,6% 

Lobith 11,3% 7,9% 7,4% 11,6% 

Herwen 9,0% 4,0% 5,9% 10,9% 

Totaal gemiddeld 9,7% 9,3% 8,2% 10,3% 

 
 

B. Vertrekkende bewoners 
In het diagram is te zien waar onze huurders naar toe verhuizen. Iets minder dan de helft (48%) blijft 
op het Gelders Eiland. Van de 38% die buiten Rijnwaarden verhuist, blijft 78% in Gelderland. Hiervan 
verhuist 31% naar Zevenaar en 10% naar Arnhem. 
 
 
 

C. Nieuwe bewoners 
Ruim de helft (60%) van onze 

nieuwe huurders is afkomstig 

uit Rijnwaarden. Ongeveer 39% 

komt van buiten Rijnwaarden, 

waarvan 76% wel uit 

Gelderland. Van deze 76% is 

33% afkomstig uit Zevenaar en 14% uit Arnhem.   

De toename van nieuwe huurders van buiten Rijnwaarden is deels te verklaren door de toename in 

te huisvesten statushouders.  

Waar komen de nieuwe huurders vandaan?  2017 2016 2015 2014 

Rijnwaarden 60% 58% 69% 64% 

Buiten Rijnwaarden 39% 36% 29% 34% 

Onbekend 0% 2% 1% 0% 

Nog niet verhuurd 1% 4% 1% 2% 

 

In discussies wordt het beeld nogal eens geschetst dat onze nieuwe bewoners met name uit de grote 
steden komen en dan ook nog eens bestaan uit met name ‘bijstandtrekkers’. De bovenstaande tabel 
laat al zien dat de vermeende herkomst volstrekt niet juist is. Ditzelfde geldt voor het 
inkomensniveau. Er blijkt ook in 2017 geen noemenswaardig verschil te zijn in de inkomens van 
nieuwe huurders die nog niet woonachtig waren in één van de zes dorpen en reeds ingezetenen. 
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D. Leeftijd 
Wat is de leeftijd van de nieuwe bewoners? In het diagram is te zien dat iets meer dan de helft (51%) 

jonger is dan 40 jaar. Slechts 13 % van de nieuwe bewoners is ouder dan 70 jaar.  

 

E. Loting 
Jaarlijks moet Vryleve 13% – 

17% van het vrijgekomen 

woningaanbod aanbieden 

via het lotingsmodel. In 

2017 zijn 18 woningen via 

loting aangeboden. 

Afhankelijk van de 

opgezegde woningen, wordt 

geprobeerd ieder dorp aan 

bod te laten komen, evenals verschillende woningtypes. 

 

In onderstaande diagram is te zien welke meettijd de kandidaten hadden die ingeloot zijn en de 

woning hebben geaccepteerd. Er is goed te zien dat woningzoekenden met een korte meettijd goed 

aan bod komen via het lotingsmodel; in 39% van de kandidaten was de meettijd korter dan 1 jaar.  
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Daarnaast blijkt uit de cijfers dat 
jonge woningzoekenden (wat vaak 
gerelateerd is aan een korte 
meettijd) goed aan bod komen via 
het lotingsmodel. 67% is jonger dan 
30 jaar. Een percentage wat ruim 
het dubbele is ten opzichte van 
dezelfde leeftijdscategorie bij alle 
nieuwe huurders. 
 
 
 
 

3. Maken van afspraken met gemeente over toewijzing huidige bewoners bij nieuwbouw 

Met de gemeente zijn we in 2016 het overleg begonnen over de wijze waarop we de toewijzing van 
de te realiseren nieuwbouwwoningen zouden gaan uitvoeren. Hierbij hebben wij gemeld dat wij 
graag de woningen toewijzen aan huidige bewoners van Rijnwaarden. Dit om de gewenste 
doorstroom van ouderen naar kleinere woningen optimaal te stimuleren. Met deze doorstroom 
zouden de grotere woningen, nu bezet door de ouderen, dan vrijkomen en dus beschikbaar zijn voor 
jonge gezinnen of jongeren die overwegen een gezin te stichten.  Een wens waar de HBV volledig 
achterstond. 
Dit onderwerp is veelvuldig aan de orde geweest tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente 
en Vryleve. Uiteindelijk heeft de gemeente in het voorjaar van 2017 ons laten weten dat zij geen 
aanvullende afspraken op de geldende huisvestingsverordening wilde maken. Volgens de gemeente 
ontbrak de noodzaak (meeste toewijzingen zijn al aan eigen bewoners en er is ook de 20% vrije 
ruimte) en een dergelijke afspraak zou in strijd zijn met het Europees recht op vrijheid van vestiging.  
 
Met dit besluit moeten wij het doen. Concreet betekent dat dat we voor de nieuwbouw in Lobith 
onze doelstelling inderdaad redelijk gaan realiseren vanuit de 20 % vrije ruimte, maar dat dit voor 
toekomstige nieuwbouw weleens lastiger zou kunnen worden.  
 

4. Actualisatie van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 
In het geactualiseerde SVB is ook aandacht besteed aan ons huurbeleid en de daarbij behorende 
doelstellingen. Naast het beschikbaar hebben van voldoende woningen, zie daarvoor hoofdstuk 7.1, 
wordt ook aandacht besteed aan de jaarlijkse huurverhoging en het streven naar een gelijkwaardige 
prijs/kwaliteitsverhouding van onze woningen. 
 

A.  Jaarlijkse huurverhoging 
Voor de financiële continuïteit in het algemeen en de afspraken met de AW voor het jaar 2021 in het 
bijzonder hebben we keuzes moeten maken. Keuzes die leiden tot het gewenste evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven. Omdat het zorgdragen voor betaalbare woningen een belangrijke 
doelstelling is hebben we ervoor gekozen om met ingang van 2018 voor de jaarlijkse huuraanpassing 
te kiezen voor een gemiddeld verhogingspercentage van inflatie minus 0,2 %. 
 
In 2017 was het nog de doelstelling om duidelijk onder het maximaal gemiddelde van 1,3 % te blijven 
en te streven naar een percentage dat vergelijkbaar was aan de huurstijging van ongeveer 1 % in 
2016. De jaarlijkse huurverhoging in 2017 is uitgekomen op een gemiddelde van 1,09 % en voldeed 
daarmee aan de vooraf aangegeven doelstellingen. 
 
 

67%

11% 11% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

18-30 jr 31-40 jr 41-50 jr 51-60 jr

Bij loting: leeftijdscategorie nieuwe 
huurder



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 18 
 

B.  Prijs/kwaliteitsverhouding  
In 2016 is ons huurbeleid vastgesteld. Doelstellingen van dit beleid zijn het zo laag mogelijk houden 
van de jaarlijkse huurverhoging (als het kan onder het inflatiepercentage) en het komen tot een 
vergelijkbare prijs/kwaliteitsverhouding (puntprijs) van onze huurwoningen.  
 
In dit beleid is het streven/handhaven van voldoende goedkope huurwoningen uitgangspunt. Bij 
vaststelling was de gemiddelde puntprijs € 3,49 maar kwamen er puntprijzen voor van onder de 
 € 3,00 maar ook ver boven de € 4,00. Verschillen die zeker voor vergelijkbare woningen niet zijn uit 
te leggen. Wij gaan ervan uit dat de puntprijs nooit gelijk zal worden voor elke woning en streven er 
daarom ook naar een maximale afwijking van plus en min 10 % ten opzichte van de gemiddelde 
puntprijs te realiseren. 

 
Met ons nieuwe beleid hebben we al zeker resultaten geboekt. Het aantal woningen dat binnen de 
gestelde marge van de gemiddelde puntprijs valt is nu 75 %. Een duidelijke verbetering ten opzichte 
van de 63 % waar mee begonnen werd.  
 
4.2 Het betrekken van bewoners  
 

1. Het verbeteren van de eerste klantcontacten en vermijden/achterhalen van 
klantontevredenheid 

2. Communicatieplannen opstellen en uitvoeren bij o.a. nieuwbouwprojecten 
 

1. Het verbeteren van de eerste klantcontacten en het vermijden/achterhalen van 
klantontevredenheid 
Dit zijn activiteiten, waarvan je nooit kunt zeggen “ze zijn afgerond’. Het afgelopen jaar 
hebben we duidelijke verbeteringen doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Collega’s attenderen elkaar vaker dat een klant tijdig teruggebeld en gemaild moet 
worden. Dit gebeurt ook voor het maken van registraties in het systeem. Als afspraken goed 
geregistreerd staan kan Woondiensten de klant beter informeren.  
• Wat betreft het meedenken met de klant, worden sommige woningzoekende aan de 
hand genomen. Woondiensten houdt voor enkele oudere woningzoekenden die geen 
internet hebben, in de gaten of er een woning vrijkomt die voldoet aan hun verhuiswens. 
Woondiensten belt de mensen op en vraagt of wij voor hen moeten reageren.  

 Bij vraag gestuurd wordt gezocht naar mogelijkheden om de klant zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. Er wordt gekeken hoe de wensen van de klant zo veel mogelijk uitgevoerd 
kunnen worden rekening houdend met de ruimte die er is voor huurverhoging.  
• In de meeste ‘handtekeningen’ onder de correspondentie staat nu het mobiele 
telefoonnummer van de betrokken medewerker. Hierdoor kan rechtstreeks contact worden 
opgenomen met de medewerker.  
 

2. Communicatieplannen opstellen en uitvoeren bij o.a. nieuwbouwprojecten  
In het verleden hebben we een basis communicatieplan opgesteld. Deze basis voldoet bij 
standaard activiteiten. Bij voor ons nieuwe of bijzondere projecten hebben we uitgaande van 
deze basis een specifiek communicatieplan opgesteld. 
 
Ten behoeve van het nieuwbouwproject Graaf Reinaldstraat zijn er verschillende 
communicatiemomenten geweest, zonder dat hiervoor een specifiek communicatieplan is 
opgesteld. Begin van het jaar werd een algemene informatieavond georganiseerd, vervolgens 
werden de belangstellenden via onze site op de hoogte gehouden van de actuele 
ontwikkelingen van dit project en werd specifieke informatie en vragen gedeeld/beantwoord 
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via mail of telefoon. Ook hebben we een bijeenkomst belegd met de HBV en het bewoners-
platform Lobith Tolkamer.  
 
Voor het project met de ‘proefHAB’ is wel een specifiek communicatieplan opgesteld. Gezien 
het specifieke karakter en het feit dat er meerdere partijen bij dit project betrokken waren 
heeft deze leidraad goed geholpen bij de communicatie rondom dit project.   
 
Voor het groot onderhoudsproject Korenbloemstraat/Margrietstraat is geen specifiek 
communicatieplan opgesteld. De bewoners zijn via bewonersbijeenkomsten, brieven,  
digitale nieuwsbrieven en ook via onze site betrokken gehouden bij de realisatie van dit 
project. In het project “kozijnvervanging Fazantstraat e.o. “ zagen we wel aanleiding om een 
communicatieplan op te stellen. Achteraf hebben we geconstateerd dat van dit plan 
nauwelijks gebruik gemaakt is.  

 

4.3 Wonen en zorg 
 

1. Voldoende woningen beschikbaar stellen voor huisvesting vergunninghouders 
2. Enkele dialooggesprekken organiseren 
 

1. Voldoende woningen beschikbaar stellen voor huisvesting vergunninghouders 
In 2016 is afgesproken dat Vryleve circa 10% van de vrijkomende woningen beschikbaar stelt 
voor het huisvesten van de vergunninghouders. In 2017 is gebleken dat deze hoeveelheid 
niet nodig is. De toestroom van vergunninghouders is gedaald. Daarnaast heeft de gemeente 
vergunninghouders geplaatst in de Bereboot die meetellen voor de taakstelling. De mensen 
die daar wonen moeten nog wel definitief gehuisvest worden in een woning van Vryleve. 
Echter door de opvang in de Bereboot, de Pastorie in Spijk en diverse gezinsherenigingen 
heeft gemeente Rijnwaarden een grote voorsprong wat betreft de taakstelling. Daarom is in 
september met de gemeente afgesproken dat het voldoende is als Vryleve 1 woning per 2-3 
maanden beschikbaar stelt voor de taakstelling. 
 
 

2. Enkele dialooggesprekken organiseren 
Eind 2016 zijn we benaderd door de organisatie ‘Zorg verandert’ om samen met hen een kort 
programma op te zetten. Een programma waarbij door een dialoog tussen betrokkenen 
(zowel huurders als eigenaren) wederzijds begrip ontstaat en ideeën worden uitgewisseld om 
gezamenlijk een betere leefomgeving te realiseren.  
Eind februari heeft de eerste ‘dialoog’ bijeenkomst plaatsgevonden. Het thema was: 
“Nieuwkomers in de buurt. Hoe ga je als bewoners om met nieuwe buren” en dit vooral 
gericht op de huisvesting van vergunninghouders.  Met 7 bewoners uit Herwen en 3 mensen 
van Vryleve werd onder begeleiding van twee mensen van ‘Zorg verandert’ invulling aan de 
avond gegeven. Uit de evaluatie bleek dat iedereen het een nuttige avond heeft gevonden, 
die zeker voor herhaling (met andere thema’s) vatbaar is. 
De avond leverde ook praktische zaken op. Zo zal één van de aanwezigen op zoek gaan naar 
een opslagruimte voor overtollig huisraad wat ideaal te gebruiken is voor de inrichting van 
woningen en zal er gestart worden met het opstellen van een handleiding over het wonen. 
Het is niet meer gelukt een tweede avond in 2017 te organiseren. Wel zijn de 
voorbereidingen voor een nieuwe dialoogavond gestart. Met het thema ‘Goed wonen en 
leven op het Gelders Eiland’ zal deze avond in januari plaatsvinden.  
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4.4 Het bijdragen aan de leefbaarheid 
 

1. Structurele aanpak van de achterpaden 
2. Uitvoeren specifieke werkzaamheden leefomgeving 
3. Inzicht in de sociale problematiek 

 
1. Structurele aanpak van de achterpaden 

Vanaf 2016 is het verboden om bestrijdingsmiddelen te gebruiken om achterpaden onkruid 
vrij te houden, alleen methoden stomen, branden en borstelen zijn toegestaan. Gebleken is 
dat deze vormen van bestrijding erg arbeidsintensief is, waarbij het onkruid ook weer sneller 
terugkomt. Als proef is er in september het achterpad tussen de Zandstraat en Steenstraat 
uitgevoerd in gestort beton, wel wordt er rekening gehouden met infiltratie van regenwater 
middels het toepassen van infiltratiekolken. Wanneer deze manier van uitvoering geslaagd is 
zal deze nieuwe aanpak standaard worden voor de achterpaden. 
 
  Van:    Naar!! 

  

 
2. Uitvoeren specifieke werkzaamheden woonomgeving 

In het verslagjaar ging het hierbij om de werkzaamheden bij een drietal complexen. 
 
Tuin Berkhaag: 
De hovenier heeft de opdracht gekregen om de tuin rondom het appartementengebouw aan 
de Berkhaag te vernieuwen. Hiermee is in november 2017 gestart. De echte resultaten zullen 
pas in de loop van 2018 zichtbaar worden. 
 
Tuin Jan van Kleefstraat 
Eind 2016 en begin 2017 hebben er overleggen plaatsgevonden met de toen daar voor ons 
actieve hovenier. Helaas zijn we niet tot overeenstemming. Dit heeft geleid tot een 
vertraging in de uitvoering van een deel van de gewenste werkzaamheden. Dit jaar is wel de 
haag geplaatst voor het hekwerk tussen de tuin en de sportschool. Ook zijn er bloembakken 
geplaatst. In 2018 zal de beplanting in de achtertuin worden vernieuwd.    
 
Vloerbedekking Dorpsdijk 
Vanwege onvoldoende budget heeft de vervanging van de vloerbedekking niet in 2017 plaats 
gevonden. Voor 2018 is het juiste bedrag begroot waardoor de vervanging dan plaatsvindt. 
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3. Inzicht in de sociale problematiek 

Sociale problematiek kan een negatief effect hebben op de waardering van de directe 
leefomgeving door onze huurders. Daarom is het goed in beeld te hebben waar het over 
gaat, maar ook in welke omgeving zich het afspeelt.  De interne rapportage over deze 
problematiek is nu goed georganiseerd. Bij deze rapportages wordt zeer zorgvuldig 
omgegaan met de vertaalslag van de privacygevoelige informatie naar algemene 
managementinformatie.    
 
Uit de rapportage blijkt dat geluidsoverlast van zowel mens als dier een belangrijk onderdeel 
is van benoemd overlast, dat er geregeld overleg plaatsvindt met de wijkagent en in mindere 
mate met het sociaal team maar ook dat wij als corporatie betrokken worden bij overlast die 
ontstaat door problemen over het parkeren in de straat. 
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5. Ambities Vastgoed 
 
Zowel in het BBSH als de nieuwe woningwet wordt aandacht besteed aan het vastgoed. De 
belangrijkste taakvelden zijn: 

1. Het bouwen, verwerven en verkopen van woningen gericht op de verhuur  
2. Het goed onderhouden van het bezit  

 
5.1 Het bouwen, verwerven en verkopen van woningen gericht op de verhuur 
 

1. Het actualiseren van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 
2. Starten met de realisatie van twee nieuwbouwprojecten 
3. Aankoop en verkoop woningen/kavels 

 
1. Het actualiseren van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 

In 2014 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 
dat eerder in december 2012 was vastgesteld. Redenen voor deze actualisatie waren onder 
andere het beschikbaar hebben van nieuwe demografische gegevens, het werken als 
organisatie op een meer gedetailleerd niveau (van complex naar sub-complex). Daarnaast 
was een actualisatie zinvol gezien de toen op handen zijnde overleggen met de gemeente 
over de ontwikkeling van een woonvisie. 
 
We zijn nu drie jaar verder. In die drie jaar is er bij Vryleve veel gebeurd. Samen met 
 ’Plek oor’ hebben we het HABhuis ontwikkeld, we hebben ons onderhoudsbeleid bepaald en 
vastgelegd en hebben dit onderhoudsbeleid verwerkt in de meerjarenbegroting 2018 – 2027. 
Ook om ons heen is er veel gebeurd. Rijnwaarden beschikt sinds april 2017 over een 
omgevingsvisie, de fusie tussen de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar is per 1 januari 2018 
een feit en er zijn nieuwe demografische gegevens beschikbaar gekomen.  
De techniek en de toepassingsmogelijkheden daarvan hebben ook ontwikkelingen 
doorgemaakt. Deze zijn door ons goed gevolgd en hebben geleid tot een beeld hoe de 
transitie van onze woningen naar energieneutraal/gasloos er technisch uit kunnen gaan zien. 
Voldoende reden om ons SVB te actualiseren.  Bij deze actualisatie zijn we uitgegaan van de 
ramingen van ABF Research, die gebruik hebben gemaakt van het analysemodel Socrates, 
uitgevoerd in opdracht van de regio Arnhem-Nijmegen. 
 
Ontwikkeling doelgroep 
Een belangrijke pijler van het SVB is de te verwachten ontwikkeling van de doelgroep. Onze 
indruk is dat de doelgroep ontwikkeling ten opzichte van andere recente onderzoeken 
duidelijk naar beneden zijn bijgesteld. De volgende tabel geeft een beeld van de nu 
verwachte ontwikkeling van de corporatiedoelgroep ten opzichte van  de passende 
woningen. 
 

Tabel 5: Vergelijk ontw. doelgroep en passende woningen 
 

2015 2025 2035 

Totaal Corporatiedoelgroep 2.050 1.860 1.780 

Totaal passende huurwoningen 1.790 1.700 1.650 

Tekort woningen 260 160 130 

Tabel uit het SVB van Woonstichting Vryleve 
 

  



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 23 
 

De tabel laat zien dat volgens de ramingen de doelgroep kleiner wordt, maar dat ook de 
beschikbare hoeveelheid passende woningen afneemt. Uitgaande van een realisatie van deze 
verwachtingen is er een behoefte aan minimaal 130 passende huurwoningen. In ons SVB 
hebben we onder andere specifieke aandacht voor het zorgen voor voldoende woningen. 
 
Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat we deze 130 woningen in de komende jaren gaan 
realiseren.  De gemeente moet uitgaan van een later tot stand gekomen ‘Liemerse 
Woonagenda 2017 – 2027’. Vanuit deze agenda is de totale productieruimte voor de 
gemeente Rijnwaarden tussen de 111 en 156 woningen. We verwachten de komende jaren 
93 nieuwbouwwoningen te kunnen toevoegen aan onze voorraad. Rekening houdende met 
de te verwachten verkopen zal de toename per saldo uitkomen op 32 woningen.  
 
 

2. Starten met de realisatie van twee nieuwbouwprojecten 
Op basis van het toen geldende SVB, gesprekken met de HBV, dorpsraden en de gemeente 
en onze financiële mogelijkheden zijn we eind 2016 tot de conclusie gekomen dat we in 2017 
de nieuwbouwprojecten Graaf Reinaldstraat en Vierkenshof kunnen realiseren. 
 

A. Graaf Reinaldstraat 
Dit project heeft een lange aanloopfase gekend en bestaat uit 21 woningen, onder te 

verdelen in: 

- 10 tussenwoningen plat dak 

- 8 hoekwoningen plat dak 

- 1 tussenwoning met kap 

- 2 hoekwoningen met kap 

 

De huurprijs van deze woningen ligt tussen de 

520 -530 euro. 

 
Eind 2017 konden de eerste drie woningen (kapwoningen) aangeboden worden. Hierop 
hebben we 49 verschillende reacties gekregen. Door voorrang te geven aan bewoners van 
Rijnwaarden hebben we de beoogde doorstroom opgang weten te brengen. Twee van de 
drie toekomstige huurders laten een ruimere eengezinswoning achter. 
Kijkend naar de leeftijd van de belangstellenden geeft dit een bevestiging dat dit type 
woningen niet de woningen zijn die door ouderen gezocht worden.  
Bijna 50 % is jonger dan 31 jaar en 
slechts 9 % is ouder dan 60 jaar.  
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B. Vierkenshof 
Op deze locatie was het onze oorspronkelijke doelstelling om 25 HABhuizen te realiseren. 
Onze nieuw ontwikkelde woning die door het ontwerp uitermate geschikt is voor ouderen. 
Daarnaast is van meerwaarde dat deze woning makkelijk verplaatsbaar is hetgeen uitstekend 
past in de woonvisie van de gemeente waarin wordt aangegeven “Wij zien het antwoord in 
flexibel woonaanbod”.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Reactie van omwonenden op dit plan zijn aanleiding geweest om alternatieven te 
onderzoeken. Dit heeft geleid tot een alternatiefplan wat bestaat uit een mix tussen dit 
project en het project in Herwen.  Helaas kregen we voor dit alternatief ook de handen niet 
op elkaar. Een aantal omwonenden willen geen Habhuis in hun buurt. 
 
In de voorbereiding op dit plan hebben we een “proefHAB” geplaatst op de Markt in Lobith.  
Deze is niet alleen gebruikt om rondleidingen te geven, maar was ook beschikbaar voor 
geïnteresseerden om daarin 
te overnachten. De 
belangstelling hiervoor was 
groot. Er is 21 keer in 
geslapen en de ontvangen 
evaluatieformulieren hebben 
ons geholpen met het verder 
verbeteren van het HABhuis. 
 
Positieve reacties kregen we 
met name over de ruimte, de 
indeling en de buitenkant 
van de woning.  Natuurlijk 
werden er ook verbeterpunten genoemd. Zo werd aangegeven dat de inrichting van de 
keuken matig was, de douchehoek wel afgeschermd zou mogen worden en men de keuze 
voor het sanitair wel erg eenvoudig vond. 
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3. Aankoop en verkoop woningen/kavels 
In onze begroting 2017 zijn we uitgegaan van het verkopen van een viertal woningen 
(< 0,3 %) van ons bezit. Dit aantal was gebaseerd op het toen geldende SVB en de 
marktsituatie. Een markt die ten opzichte van de voorgaande jaren gelukkig wel wat beter 
werd. 
 
Die verbetering heeft zich duidelijk doorgezet, dusdanig dat we rond de zomer er bewust 
voor gekozen hebben even geen woningen in de verkoop te doen. Uiteindelijk hebben we 
zeven huurwoningen verkocht. Het aantrekken van de markt bleek ook overduidelijk uit de 
toegenomen belangstelling voor de bouwkavels in Vierkenshof. Hiervan hebben we er in 
2017 3 verkocht. 
 
Daarnaast is het ons ook gelukt met de verkoop van: 

 een combinatie bestaande uit twee woningen, een bedrijfsruimte en enkele garages,  

 het laatste gedeelte van een bedrijfshal 

 een stukje grond aan de feitelijke gebruiker 
Afscheid te nemen van bezit waar we of niets mee konden of geen DAEB-bezit was. 

Er is veelvuldig overleg geweest over de terugkoop van een woning die indertijd met 

terugkoopgarantie is verkocht. Dit overleg heeft niet geresulteerd in een transactie.  

Aan de dijkzijde in de wijk Vierkenshof heeft Vryleve een strook grond, waar aanvankelijk 8 
kavels van ruim 900 m2 gepland waren voor de bouw van vrijstaande villa’s. Voor deze grote 
kavels was, mede door de economische crisis, geen belangstelling. In 2016 en 2017 gaf de 
markt aan dat er voor kleinere, smallere kavels van maximaal 650m2 wel belangstelling 
bestaat. We maakten een schetsplan, waarin op de strook 10 kavels terecht konden. 
Eventueel uit te breiden tot 13 kavels als het perceel van de oorspronkelijk geplande 
dijktoren erin meegenomen wordt. Al snel bleken er 7 serieus belangstellenden te zijn voor 
afname van de kavels. 
Vanaf de zomer 2017 zijn we in gesprek geweest met de gemeente over de invulling en 
definitieve verkaveling van de dijkstrook. Een discussiepunt werd gevormd door de 
ontsluiting van enkele kavels, die dwars op de huidige bebouwing komen te liggen. Via een 
ontwerpplan werd deze kwestie in overleg beslecht. Eind 2017 was de stand van zaken dat 
de gemeente een realisatieovereenkomst wenste op te stellen. Ook de technische uitwerking 
werkte vertragend op de verkaveling. 

  
5.2 Het goed onderhouden van het bezit 
 

1. Opstellen en vastleggen ‘Onderhoudsbeleid’ 
2. Inzicht in duurzaamheidsdoelstelling gemiddeld label B in 2020 

 
1. Opstellen en vastleggen ‘Onderhoudsbeleid’ 

De wijze waarop we naar ons vastgoed kijken en ons onderhoud voorbereiden (zoals 

bijvoorbeeld de ingevoerde jaarlijkse inspectie) en uitvoeren is in de afgelopen jaren duidelijk 

gewijzigd. Op zich al voldoende reden om ons beleid te actualiseren en vast te leggen. Een 

vastgelegd beleid wat ook zinvol is in de gesprekken met externe toezichthouders als het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de AW. 

Het onderhoudsbeleid is tot stand gekomen door met name te beschrijven op welke wijze diverse 
processen nu plaatsvinden en wat onze motivatie is om te komen tot bepaalde cycli. In concept is de 
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inhoud van dit beleid gepresenteerd, nader toegelicht en besproken met de HBV. Ook is dit beleid 
onderwerp van discussie geweest tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de RvC met 
leidinggevenden.    
Dit in september goedgekeurde beleid heeft ook ten grondslag gelegen aan de vernieuwde meer-
jaren onderhoudsbegroting. Welke een belangrijk basisdocument is voor het opgestelde 
jaarplan/begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018 – 2027.  

 

2. Inzicht in duurzaamheidsdoelstelling gemiddeld label B in 2020  
Begin 2015 is ons duurzaamheidsbeleid vastgesteld. In dit beleid is gesteld dat Woonstichting Vryleve 
zich conformeert aan het “Convenant Energiebesparing Huursector van 28 juni 2012”. Dit betekent 
dat in 2020 onze huurwoningenvoorraad ten minste een gemiddelde Energie Index (EI) van 1,25 
(gemiddeld energielabel B) moet scoren.  
Begin 2017 was de gemiddelde EI 1,334, dus nog 0,084 te hoog ten opzichte van onze doelstelling.  
De verdeling naar labels ziet er in ons bezit als volgt uit: 
 

 

 

De geringe afwijking ten opzichte van onze doelstelling voor 2020 betekent dat we deze doelstelling 
gaan halen. Dit bereiken we door in de jaren 2017 - 2020: 

 in totaal 280 cv-ketels te vervangen, dit zorgt voor een gemiddelde verlaging van de EI met 
0,03;  

 werkzaamheden uit te voeren tijdens planmatig onderhoud die leiden tot een verbetering 
van de EI, dit zorgt voor een gemiddelde verlaging van de EI met 0,029; 

 beoogde nieuwbouwplannen in Lobith, Tolkamer en Herwen te realiseren. Deze 64 woningen 
verlagen de gemiddelde EI met 0,029; 

 betonvloeren te isoleren. 
De eerste drie activiteiten leveren een gemiddelde verlaging op van 0,088 waardoor de gemiddelde 
EI uitkomt op 1,246. Dit betekent dat we hiermee de doelstelling weten te realiseren. De vierde 
activiteit levert voldoende compensatie op indien beoogde nieuwbouw niet in 2020 is gerealiseerd.   
 
De komende jaren wordt ons bezit opnieuw gelabeld. Dit kan invloed hebben op labeling van de 
individuele woningen. We gaan er alsnog vanuit dat dit geen negatief effect zal hebben op de 
realisatie van onze doelstelling.  
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APK voor onze woningen 
Wij vinden het heel normaal dat een auto van drie jaar en ouder elk jaar gekeurd wordt. Na de 
keuring weet je dat de auto veilig en in orde is. Bij woningen is er (nog) geen wettelijke verplichting 
voor een periodieke keuring. 
In overleg met Geas Energiewacht hebben we een methodiek uitgewerkt om bij alle woningen met 
een cyclus van 10 jaar een veiligheidskeuring uit te voeren. Bij de veiligheidsinspectie wordt 
gasinstallatie en elektrische installatie gekeurd. Om overlast bij huurders en reis van monteur wordt 
de veiligheidskeuring uitgevoerd in combinatie met periodiek onderhoud aan de 
verwarmingsinstallatie.  
 
 
Dagelijks onderhoud 
Voor onze huurders is het natuurlijk mooi als we een goed onderhoudsbeleid in de la hebben liggen 
en dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen weten te realiseren. Maar dit is voor hen wel een 
enigszins ‘ver van mijn bed show’. Voor hen is het belangrijk dat het dagelijks onderhoud bij hen 
thuis goed gebeurt. 
Ons laatste periodieke klantenonderzoek waarover een rapportage beschikbaar is beslaat de periode 
5 juli – 6 november 2017. In dit onderzoek zijn onder andere 170 enquêtes verstuurd naar ‘zittende 
huurders’. We hebben er 59 ingevuld teruggekregen wat een respons betekent van bijna 35 %. Een 
goede respons met de volgende resultaten: 

 iets minder dan de helft van de respondenten heeft gebruik gemaakt van ‘Mijn Vryleve’ bij 
het inplannen van de reparatie 

 de recente reparatie was door 86 % van de respondenten niet al eerder de afgelopen 12 
maanden gemeld 

 76% meldt dat na het reparatieverzoek binnen een week contact opgenomen is door 
Vryleve 

 bijna 85 % van de respondenten is tevreden met de oplossing van de reparatie 
 de volle 100 % vond de monteur klantvriendelijk. 

 
Cijfers die laten zien dat het dagelijks onderhoud op zich goed georganiseerd is, maar ook dat er nog 
steeds verbeteringenmogelijk zijn. Het zoeken naar verbeteringen is een doelstelling van de 
klantonderzoeken die we uitvoeren.  
 
 
Planmatig onderhoud 
Naast het schilderen van diverse complexen waren er twee projecten planmatig onderhoud die in 
2017 de organisatie best veel tijd en aandacht hebben gevraagd. Het ging hierbij om de 
kozijnvervanging in o.a. de Patrijsstraat, welke in 2016 was uitgesteld in verband met de langere 
levertijd en de aanpak Korenbloemstraat/Margrietstraat vertraagd 
door de aanwezigheid van vleermuizen.  
 
Kozijnvervanging 
In dit project hebben 28 woningen, gelegen aan de Fazantstraat, 
Patrijsstraat en Graaf Ottoweg in Lobith, nieuwe kozijnen gekregen. 
De oude houten kozijnen zijn vervangen door kunststofkozijnen. 
De uitvoering van de vervanging is niet vlekkeloos verlopen. Dit heeft 
o.a. geleid tot een brief van bewoners met het verzoek om een 
vergoeding te krijgen vanwege de overmatige overlast en een 
tegemoetkoming in de kosten voor nieuw aan te schaffen 
raambekleding. Wij zijn hierin, vanwege de redelijkheid van dit 
verzoek, de bewoners tegemoetgekomen. 
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Een evaluatie van dit project heeft ons geleerd dat we zodra we iets structureel gaan veranderen in- 
of aan de woning we het uitvoeren van een pilot serieus moeten overwegen (zowel vanwege de 
werkzaamheden zelf, maar ook om een goed beeld te krijgen van de impact voor de bewoners en de 
noodzaak tot vervanging van goederen) en vooraf nog beter met de bewoners de mogelijke aanpak 
en consequenties van werkzaamheden moeten doorspreken. 
Ondanks het feit dat het verloop niet geweldig was, mag het eindresultaat er zijn. Die is conform 
onze doelstellingen. 
 

Aanpak Korenbloemstraat/Margrietstraat 
 
Dit is een project van de lange adem geweest. Al in 
juni 2015 vond de eerste bewonersavond plaats. De 
primaire doelstelling van het project was het 
vernieuwen en isoleren van de platte daken en 
tegelijkertijd het herstellen van de gevels en deze ook 
beter te isoleren. Hiermee zou een labelsprong 
bereikt worden van D naar minimaal B. Streven was 
om dit onderhoud in 2016 uit te voeren. Voor een 
langere aanlooptijd is bewust gekozen omdat er een 
secundaire doelstelling is bijgekomen, namelijk het 

doorbreken van de ‘saaiheid’ van deze woningen.    
 
Dit hebben we gedaan op een kunstzinnige manier. Een aantal bewoners hebben tijdens 
bewonersavonden kunstenaars van VGTO actief ideeën aangedragen voor het ontwikkelen van 
verschillende ontwerpen.  
 
De feitelijke uitvoering van dit project moest verschoven worden vanwege het feit dat er rondom en 
in de buitenschil van de woningen een 
zeldzame soort vleermuis was 
gevonden. Nadat alles geregeld was kon 
op de bewonersavond van maart 2017 
gemeld worden dat de werkzaamheden 
in april zouden starten. 
 
Met het afronden van het schilderwerk 
was het project in oktober klaar. De 
metamorfose die deze woningen 
ondergaan hebben zijn duidelijk als de 
foto na de werkzaamheden vergeleken 
wordt met die van voor de start. Het 
was een project met vele uitdagingen. 
Niet alleen door het gebruik van nieuwe 
materialen, zoals het spuitkurk voor het 
afwerken van de gevels, maar vooral door het zoeken naar maatwerk-oplossingen bij de individuele 
woningen. 
Het resultaat mag er zijn, daar zijn we ook trots op. Leuk ook dat we al van een dorpsraad de vraag 
hebben gekregen of we een dergelijk project ook in hun dorp zouden willen opstarten. 
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6. Ambities Financiën 
 
1. Bestaande regelgeving actualiseren n.a.v. Financieel Reglement 
2. Uitvoeren Treasury-jaarplan 
3. Op koers blijven voor reductie gemiddelde schuldenlast per verhuureenheid  
 
 
1. Bestaande regelgeving actualiseren n.a.v. Financieel Reglement  
Het door de AW  op 28 september goedgekeurde Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB)heeft 
ook betrekking op reeds eerder vastgestelde regelgeving binnen Woonstichting. In het verslagjaar is 
niet alleen onderzocht of de inhoud van dit RFBB-aanleiding is om wijzigingen aan te brengen in de 
andere regelgeving. Ook is er een addendum toegevoegd aan dit Reglement vanwege de Veegwet. 
Dit Addendum is door de AW goedgekeurd op 26 september 2017. 
 
Ons onderzoek heeft uitgewezen dat het bestaande Treasury statuut en het Toezichtskader Intern 
Toezicht inhoudelijk in lijn zijn met de bepalingen van het RFBB en dus niet aangepast hoeven te 
worden. 
 
Op administratief vlak is ook de scheiding DAEB/Niet DAEB per 1 januari 2017 ingediend en hebben 
we daar goedkeuring voor ontvangen. Hierbij valt Woonstichting Vryleve in het zogenaamde 
“Verlicht Regiem”.  Deze scheiding is ook verwerkt in de financiële administratie. 
 
2. Uitvoeren Treasury jaarplan 
De financieringspositie is maandelijks gerapporteerd en werd indien nodig, bijvoorbeeld als gevolg 
van het vooralsnog niet doorgaan van de nieuwbouw, bijgesteld. De meest actuele maandrapportage  
was vast onderdeel van de agenda van de RvC vergaderingen. 
 
3. Op koers blijven voor reductie gemiddelde schuldenlast per verhuureenheid 
Met de AW hebben wij de afspraak dat in 2021 de gemiddelde schuld per vhe niet meer zal bedragen 
dan € 45.000,=. Een doelstelling, verwerkt in de toen opgestelde meerjarenbegroting, die wordt 
beschouwd als het verbeterplan.  Met het financieel resultaat van 2017 liggen we nog steeds op 
koers. Niet verwonderlijk want bij elk besluit met een redelijke financiële impact wordt vastgesteld 
dat deze past binnen deze doelstelling. 
 
De AW heeft vastgesteld dat voldaan wordt aan alle normen (zowel dVi2016 als dPi2016) en 
aangegeven dat de norm voor leningen een indicator was die gezien moest worden in combinatie 
met de reguliere kengetallen. Reden voor de AW om begin 2018 aan te geven dat we het 
verbeterplan als afgerond mogen beschouwen. 
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7. Ambities Bedrijfsvoering 
 
1. Vastleggen gemaakte afspraken in ons administratieve systeem 
2. Implementeren software t.b.v. voor- eindopname 
3. Actueel houden van onze site/ keuzes maken in interactieve mogelijkheden site  
4. Introduceren papierloos vergaderen/ nieuwe presentatie apparatuur 
5. Onderzoeken gebruiksmogelijkheden telefonie 
 

1. Vastleggen gemaakte afspraken in ons administratieve systeem 
Dit onderwerp is in 2017 geregeld aan de orde geweest. Toen duidelijk werd dat er behoefte 
was aan nog eens een herhaling hoe deze systematiek werkt binnen ons geautomatiseerd 
systeem is daarvoor in juni een interne instructie-bijeenkomstgeorganiseerd. Uitgelegd en 
zichtbaar gemaakt werd hoe je gemaakte afspraken/mails, etc. in het systeem bij huurders 
kan vastleggen. Hiermee is bereikt dat de wezenlijke zaken beter vastgelegd worden in het 
dossier van de betreffende huurder. 
 

2. Implementeren software t.b.v. voor- en eindopname 
We hebben geconstateerd dat de softwareontwikkelaar geen haast maakt om deze software 
door te ontwikkelen. Zodoende zijn er voor ons op dit moment nog geen, in de praktijk 
bewezen, goede software beschikbaar dat past in ons systeem. We blijven de ontwikkelingen 
volgen, benodigd budget opnemen in de komende begroting (en) maar dit niet langer 
beschouwen als een speerpunt voor het komende jaarplan. De huidige werkwijze voldoet 
nog steeds uitstekend. 
  

3. Actueel houden van onze site/keuzes maken in interactieve mogelijkheden site 
Wekelijks wordt onze site actueel gehouden. Een activiteit die best veel tijd vergt en binnen 
de organisatie nog niet gezien wordt als een gezamenlijke activiteit. In 2017 hebben we een 
activiteitenkalender opgenomen waarin we voor de komende maanden zichtbaar maken 
waar we als organisatie mee bezig zijn en welke activiteiten/werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Hierdoor neemt het besef van het actueel houden binnen de organisatie wel toe. 
 
Vanuit de bezoekers-statistieken blijkt, zoals we ook verwachtten, dat het merendeel van de 
bezoekers de site als portal gebruikt voor het reageren op woningen en het vinden van 
informatie door woningzoekenden en huurders. Mogelijk heden om de site interactiever te 
maken zien we in het opnemen van een regelmatig te verversen poll en/of het opnemen van 
een chatfunctie. In 2018 gaan we dit nader uitwerken 
 
In het verslagjaar hebben we ook het gebruik van een digitale nieuwsbrief onderzocht. Een 
nieuwsbrief die bestaat uit korte berichtjes, veel beeld en linkjes waarmee we lezers naar 
onze site linken. In 2018 willen we tenminste drie nieuwsbrieven verzenden op basis van het 
ontwerp en de planning die we ontwikkeld/vastgesteld hebben.  
 

4. Introduceren papierloos vergaderen/nieuwe presentatieapparatuur 
Net na de zomer in 2017 zijn de deelnemers aan het Besluitenoverleg overgestapt op het 
papierloos vergaderen. Na een gezamenlijke ‘in house’ training is het papier vaarwel gezegd. 
Natuurlijk was het even wennen, maar al doende wisten we de mogelijke toepassingen 
steeds makkelijker te gebruiken. De tevredenheid is dusdanig dat begin 2018 besloten is dat 
ook de RvC overstapt op het papierloos vergaderen. 
 
De apparatuur die standaard was opgesteld in onze vergaderkamer om o.a. presentaties te 
houden was behoorlijk verouderd. Omdat we steeds meer gebruik maken van de 
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vergaderzaal voor presentatie en het bespreken van digitaal beschikbare informatie is 
besloten om de apparatuur te vervangen. Rekening houdende met het gebruiksgemak en de 
leesbaarheid van het scherm is gekozen voor het ophangen van een grote monitor die 
aangesloten is op een computer, welke is aangesloten op het netwerk.  
De ervaring leert dat dit een goede keuze is geweest. Ook bij grotere groepen is het scherm 
achterin de ‘grote’ vergaderzaal goed leesbaar, maar hij wordt ook frequent gebruikt als bij 
intern overleg het handig is om digitale informatie te delen/te bespreken.    
   

5. Onderzoeken gebruiksmogelijkheden telefonie 
In de huidige situatie is vast en mobiel gescheiden. Wij maken voor de vaste telefonie 
gebruik van een eigen telefooncentrale, staan op alle bureaus toestellen en beschikken 
enkele toestellen over een direct doorkiesnummer. In alle andere gevallen moet contact 
gezocht worden via de centrale, bediend door een medewerker van Woondiensten. 
 
Om het onze klanten makkelijker te maken en de medewerker Woondiensten te ontlasten 
staat tegenwoordig onder al onze brieven het mobiele nummer van de betreffende 
medewerker.  
 
We hebben de diverse mogelijkheden onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat we 
streven naar een systeem waarin vast- en mobiel volledig geïntegreerd is (voor zover er nog 
sprake zal zijn van vast). Een systeem dat ook een koppeling heeft met ons primair systeem. 
 
 

Klachtencommissie 
Een indicatie of onze bedrijfsvoering goed is, of wij werken conform de vastgestelde processen en of 
onze huurders daarover tevreden zijn, is het aantal klachten wat de klachtencommissie in 
behandeling heeft (gehad) en waaruit hun aanbevelingen bestaan. In tegenstelling tot de afgelopen 
jaren heeft de klachtencommissie in 2017 één klacht voorgelegd gekregen.  
Het betrof een huurder die van mening was dat er sprake was van een slechte afloop van de douche, 
waardoor wateroverlast ontstond. De huurder was van mening dat Woonstichting Vryleve 
onvoldoende aandacht heeft gehad voor het verzoek om dit probleem op te lossen. 
 
Op advies van de klachtencommissie heeft een externe deskundige zowel de afloop als de 
afvoercapaciteit onderzocht. De deskundige is tot de conclusie gekomen dat de afvoer volledig 
voldoet aan de eisen. Ons aanbod, conform een advies van de deskundige, om een 
rolstoelvriendelijke dorpel (afgeronde bovenzijde) aan te brengen werd door de huurder niet 
geaccepteerd. 
 
De huurder kon zich niet vinden in het advies van de klachtencommissie en de uitvoering daarvan en 
heeft de kwestie aanhangig gemaakt bij de huurcommissie. De huurcommissie heeft de huurder 
volledig in het ongelijk gesteld.  
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8. Risicomanagement 
 
In het jaarplan 2017 was nog geen expliciete paragraaf opgenomen met betrekking tot de lopende 
risico’s in de bedrijfsvoering: Niet omdat deze er niet waren, maar meer omdat daar continu 
aandacht voor was en is. Door de toenemende aandacht voor dit onderwerp hebben we in 2017 bij 
het opstellen van het jaarplan 2018 hier rekening mee gehouden en een apart hoofdstuk aan het 
risicomanagement gewijd. Het is goed om in dit jaarverslag aan te geven hoe het nu staat met de 
lopende risico’s, zoals die genoemd zijn als actuele risico’s in het jaarverslag 2016: 

 De derivaten en de financiële consequenties daarvan 

 De relatief hoge schuldenlast per woning 

 De consequenties van de scheiding wonen en zorg 
Wat is nu de actuele stand van deze risico’s en welke nieuwe risico’s gaan naar verwachting spelen in 
de bedrijfsvoering.  
 
De derivaten 
De wijze waarop we onze derivaten managen is goed heeft onze accountant aangegeven. 
Maandelijks maken we in onze rapportage inzichtelijk hoe onze swap positie zich verhoudt tot onze 
variabele leningen. 
Los van de procedures die we voeren met betrekking tot de swap van 2008 gaan we in 2018 
onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van het handhaven van het huidige contract en welke 
alternatieve oplossingen beschikbaar zijn. 
 
De relatief hoge schuldenlast per woning 
We zijn een financieel gezonde corporatie met een positieve kasstroom. Dat kan wederom 
geconstateerd worden na het lezen van de meerjarenbegroting 2018 – 2027. Door de 
bouwactiviteiten in de periode 2005 -2010 is een behoorlijke schuldenlast opgebouwd die ruim 
uitkwam boven het gemiddelde van € 45.000 per woning wat het toenmalige Centraal Fonds 
Volkshuisvesting (CFV) als wenselijk beschouwt. Met het CFV (voorloper van de AW) is een 
verbeterplan afgesproken dat leidt tot een situatie waarin we eind 2021 aan de norm voldoen. 
 
Zoals reeds gemeld in hoofdstuk 8 heeft de AW  vastgesteld dat voldaan wordt aan alle normen 
(zowel dVi2016 als dPi2016) en aangegeven dat de norm voor leningen een indicator was die gezien 
moest worden in combinatie met de reguliere kengetallen. Reden voor de AW om begin 2018 aan te 
geven dat we het verbeterplan als afgerond mogen beschouwen. 
 
De consequenties van de scheiding wonen en zorg  
Al in het jaarverslag 2016 is gemeld dat dit risico voor ons verder beperkt is. Temeer daar toen is 
gebleken dat vrijkomende appartementen eigenlijk zonder grote problemen rechtstreeks door ons te 
verhuren zijn. In 2018 gaan we met onze grootste zorg-huurder Liemerije aan de slag om met elkaar 
te bespreken wat de ontwikkelingen in de zorg betekenen voor het gedeelte wat zij van ons huren in 
De Pannerd. Op deze wijze kunnen we met elkaar tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 
 
Nieuwe risico’s 
In de meerjarenbegroting is in 2018 de realisatie van twee nieuwbouwprojecten opgenomen en voor 
de komende jaren ook een toenemend aantal te verkopen woningen. Vertraagde realisatie hiervan 
kan leiden tot een behoorlijke inkomstenderving ten opzichte van de ramingen.  Vandaar dat deze 
risico’s specifiek benoemd zijn in het jaarplan 2018 en via de rapportages nadrukkelijk gemonitord 
worden. 
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9. Verklaring van het bestuur  

 
Het bestuur van Woonstichting Vryleve verklaart hierbij dat alle middelen in het boekjaar 2017 zijn 
besteed in het belang van de volkshuisvesting. 
 
 
Lobith, 28 mei 2018  
 
 

Bestuur 
 
D. Hoogland, directeur/bestuurder 
 
       __________________________ 
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10. Verslag van de Raad van Commissarissen 

 
1. Inleiding 

In dit jaarverslag wil de Raad van Commissarissen (RvC) van Vryleve duidelijk maken wat zij afgelopen 

jaar heeft gedaan. Het was voor Vryleve in allerlei opzichten een bijzonder jaar. Het eerste HAB-huis 

werd geopend – een stap voorwaarts in duurzaam én betaalbaar wonen. Na jaren van 

bescheidenheid in de uitgaven werd de aftrap gegeven voor de bouw van 21 nieuwe woningen in 

Lobith aan de Graaf Reinaldstraat, die inmiddels, begin 2018, bewoond zijn. Veel mensen van ’t 

Gelders Eiland keken uit naar het moment dat Vryleve weer nieuwe woningen kon gaan bouwen. 

Ondanks de toegenomen druk op Vryleve als organisatie door alle regelgeving is de corporatie erin 

geslaagd vernieuwend bezig te zijn in haar duurzaamheidsbeleid. Dat is een hele prestatie.  

Vanwege de gemeentelijke fusie gingen de gemeenten, de drie woningcorporaties en de 

huurdersvertegenwoordigingen met elkaar aan de slag om tot prestatieafspraken voor het komende 

jaar te komen. Dat was veel werk voor alle partijen. Vooral voor de huurdersbelangenvereniging, die 

met weinig mensen heel veel papieren door moest nemen. Maar ook voor ons als RvC was het een 

roerig jaar met het vertrek van collega-commissarissen en het benoemen van nieuwe collega’s.  

De RvC legt elk jaar verantwoording af in het jaarverslag van Vryleve hoe ze toezicht houdt. Dit 

verslag is voor alle partijen waar Vryleve mee samenwerkt. We hebben het geschreven met vooral de 

huurders en de huurdersbelangenvereniging (HBV) in ons achterhoofd. Omdat misschien niet alle 

termen duidelijk zullen zijn, hebben we een afkortingenlijst opgenomen waarin ook links staan met 

extra informatie over elk onderwerp.  

 

2. Taken van de Raad van Commissarissen. 

Een RvC van een corporatie heeft drie taken: 

 Toezicht en controle.  

De RvC houdt toezicht op het tot stand komen van beleid van de corporatie en houdt controle op 

de uitvoering van dit beleid. Bijvoorbeeld: worden de doelstellingen van het jaarplan gehaald, 

welke financiële risico’s zijn er voor de corporatie en worden die voldoende ingeschat, 

vaststellen van de jaarrekening, houdt de corporatie zich aan de wettelijke regels, is er een goed 

personeelsbeleid, welk sociaal beleid heeft de corporatie bij huurachterstand, betrekt de 

corporatie de huurders voldoende bij het beleid, hoe werkt de corporatie samen met andere 

partijen.  

 Klankbord.  

De leden van de RvC spreken in de vergaderingen over wat er in de corporatie speelt en geven de 

bestuurder van de corporatie gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld: bij het proces van 

ontwikkelen van de HAB-woningen, bij de procedure rond de derivaten, over het 

personeelsbeleid in een kleine corporatie als Vryleve, over de beveiliging van persoonsgegevens. 
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 Werkgeverstaken. 

De RvC is de werkgever van de bestuurder en houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

bestuurder. Zij bespreekt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder en of deze in 

overeenstemming zijn met de Wet normering topinkomens.  

3. Kaders en hoe deze in 2017 zijn toegepast. 

 

De RvC houdt toezicht vanuit een aantal kaders. Hieronder geven we in drie paragrafen de 

verschillende kaders aan en hoe ze in 2017 gewerkt hebben in het toezicht van de RvC. Soms leiden 

deze kaders tot het formuleren van reglementen. Alle belangrijke stukken zijn te vinden op de 

website van Vryleve. 

 

3.1 Wettelijke kaders van de overheid waarbinnen toezicht wordt gehouden. 

3.2 Kaders uit de sector zelf: de Governance code is door Aedes en Vereniging Toezicht Wonen 

(VTW) opgesteld. Deze code geeft richtlijnen voor goed bestuur en toezicht en is een leidraad 

voor goed gedrag van bestuurders en commissarissen.  

3.3 Diverse beleidsstukken van Vryleve die richting geven aan het toezicht.  

 

3.1. Overheidskaders: Woningwet, extern toezicht, overige regelgeving. 

 

Het belangrijkste kader is de Woningwet die 1 juli 2015 is ingegaan. Een Autoriteit 

Woningcorporaties (AW) is ingesteld, die toezicht houdt op de hele sector.  

 De Woningwet 

De woningwet stelt allerlei eisen aan Vryleve. Zo moesten de statuten herzien worden in de loop van 

2016. In 2017 zijn de statuten definitief goedgekeurd door de AW. In corporatieland wordt veel 

gesproken over de regeldruk die is ontstaan door de nieuwe Woningwet: Voor kleine corporaties 

zoals Vryleve, is dit relatief veel werk omdat er weinig mensen in dienst zijn.  

 Extern toezicht 

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) houdt toezicht op individuele corporaties.  Daarnaast staat 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg voor een optimale financiering van het 

vastgoed. Dit fonds ziet erop toe hoeveel de corporatie verantwoord kan lenen en volgt dit over de 

jaren heen. De corporatie krijgt elk jaar bericht van de AW en de WSW en dit wordt in de RvC 

besproken. Dit gaf in 2017 geen aanleiding tot discussie. 

 Daarnaast heeft de AW aan Vryleve in 2017 een inspectiebezoek gebracht. 

Thema’s die bij het inspectiebezoek en in het inspectierapport aan de orde kwamen waren: Aandacht 

voor risicomanagement, de RvC als tegenwicht tegenover de bestuurder, aangeven wat de RvC met 

evaluaties doet en aandacht voor de invulling van het voorzitterschap na vertrek van de huidige 

voorzitter. Het inspectierapport is in de RvC uitgebreid besproken en helpt de RvC bij het verbeteren 

van haar toezicht. 

 

 Andere regelgeving vanuit de overheid: 

 Wet bestuur en toezicht, over het maximale aantal commissariaten dat iemand mag 

uitoefenen. Deze wet is nog in behandeling. 
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 De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet gaat over regels voor het naar 

behoren vervullen van bestuurstaken en over wie aansprakelijk is als dit niet behoorlijk 

gebeurt. De wet is een nadere uitleg van de vorige wet en is nog in behandeling.  

 Wet normering topinkomens, over het maximale salaris van bestuurders in de (semi)publieke 

sector. In 2017 heeft de bezoldiging van de bestuurder op de agenda van de RvC gestaan. 

 Wet op overleg huurders verhuurder, over de rechten van huurdersorganisaties.  

 

3.2. Kaders die de sector zelf stelt. 

 

De Governance code is het belangrijkste document uit de sector zelf en wordt door Vryleve 

onderschreven. Deze code is in 2015 aangepast in aansluiting op de Woningwet. In vijf principes 

beschrijft de Governance code hoe bestuur en RvC verantwoording af moeten leggen en hoe ze zich 

moeten gedragen:  

 
i. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke 

opdracht. 

 

Er is sprake van de formele kant: er is bijvoorbeeld een verplichte gedragscode, een protocol 

‘omgaan met agressie’ en een klokkenluidersregeling voor medewerkers. Goed gedrag ontstaat 

alleen niet door regels op papier. Vryleve besteedt daarom in de organisatie actief aandacht aan 

gedrag van medewerkers en onderlinge communicatie. De corporatie is een kleine, platte 

organisatie, waarin medewerkers uitgenodigd worden om mee te denken in het beleid. Er wordt 

door scholing aandacht besteed aan integriteitskwesties. Er is in 2017 één klacht tegen Vryleve 

ingediend, waarover elders in het bestuursverslag wordt bericht. Ook hier geldt: officieel een 

klachtencommissie instellen en dit op de website zetten is niet genoeg, vinden bestuurder en RvC. 

Vryleve onderhoudt regelmatig contact met de Huurdersbelangenvereniging, waardoor onvrede en 

klachten van huurders aan de orde kunnen worden gesteld. Ook is er laagdrempelig klantencontact 

bij de balie waar mensen hun verhaal kunnen doen.  

 

Voor bestuurder en RvC geldt dat zij in 2017 geen andere (neven)functies hebben bekleed die niet 

verenigbaar zijn met hun werk als bestuurder/commissaris van Vryleve. Ook de RvC heeft integriteit 

in de organisatie en in de raad zelf op haar agenda gehad in 2017. 

            

 ii. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af. 

 

Dit principe gaat over de rolverdeling tussen bestuurder en RvC en over verantwoording afleggen aan 

de samenleving. Rollen en taken zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat in 2017 is aangepast en 

goedgekeurd in de RvC. De bestuurder stelt samen met andere verantwoordelijke medewerkers de 

doelen vast in het ondernemingsplan, de RvC moet dit goedkeuren. Dit kan alleen als de RvC op tijd 

volledige stukken krijgen van de bestuurder, meegenomen worden in de voortgang van projecten en 

als ze een duidelijk antwoord krijgen als ze dingen vragen of niet begrijpen. Dat is bij Vryleve goed op 

orde.  
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Corporaties hebben een bepaalde vergadercyclus door het jaar heen.  

Aantal vergaderingen in 2017 

RvC: 9 ‘gewone’ vergaderingen 

RvC met gemeente/gemeente, HBV’s en collega-corporaties: 2 vergaderingen 

Thema-avond managementteam met het thema ‘onderhoudsbeleid’: 1 vergadering 

Governance inspectie: 19 juni 2017. 

 

Elke vergadering worden maandrapportages besproken. In het voorjaar zijn de jaarstukken aan de 

orde gekomen, die in mei door de accountant en de RvC zijn goedgekeurd. De controlerende 

accountant wordt overigens door de RvC aangesteld. In november zijn het jaarplan 2018 en de 

begroting besproken. Ook de meerjarenbegroting 2018 t/m 2027 en het strategisch voorraadbeleid 

zijn besproken. Deze laatste twee stukken gaan over het beleid op lange termijn. Er wordt een 

prognose gemaakt van het aantal huishoudens voor de komende jaren. Daarop baseert Vryleve de 

cijfers voor haar woningbouwprogramma. De gemeente doet dit op haar beurt ook en het 

woningbouwprogramma is onderdeel van de prestatieafspraken die elk jaar gemaakt worden. In 

paragraaf 3.3 gaat het over het kader en de doelen die Vryleve zelf stelt in haar beleidsstukken. In die 

paragraaf wordt preciezer besproken welke kwesties aan de orde zijn geweest in de RvC.  

 

In 2018 zal de vierjaarlijkse visitatie weer plaatsvinden bij Vryleve. Ook dit is een instrument van de 

sector zelf om de corporaties scherp te houden op hun prestaties en op het toezicht daarop. De HBV 

en andere belanghebbende partijen zullen vanzelfsprekend bij de visitatie worden betrokken.  

 

 

            iii. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak  

  

De bestuurder moet geschikt zijn voor zijn of haar taak. De RvC ziet daarop toe. Zij is werkgever en 

heeft daarnaast ook een advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder. Hieronder bespreken we 

deze twee aspecten van het toezicht. 

 

 Werkgeversrol 

De RvC is verantwoordelijk voor een goed Bestuur, onder meer door benoeming en jaarlijkse 

evaluatie van het bestuur. In 2017 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. In mei 

2017 is het functioneren van de bestuurder beoordeeld. De RvC is tevreden over het functioneren 

van de bestuurder. De operationele processen van de corporatie verliepen vloeiend. In het jaarplan 

voor 2017 zijn 23 resultaatdoelstellingen opgenomen, waarvan er 20 gerealiseerd zijn. De drie niet 

gerealiseerde doelstellingen zijn: 

1. Het organiseren van dialoogbijeenkomsten (met huurders, leden van HBV en dorpsraden, 
ambtenaren en eigenaar-bewoners). Daarvan heeft er één plaatsgevonden in 2017. De tweede 
bijeenkomst is verplaatst naar begin 2018. 
2. De realisering van nieuwe software voor eindopnames is opnieuw geëvalueerd. Gebleken is dat er 
nog geen goede nieuwe software op de markt is waardoor deze doelstelling is afgevoerd als 
speerpunt.  
3. De oplevering van 2 nieuwbouwprojecten in 2017.  
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De bestuurlijke honorering bedraagt in 2017 € 136.245,30. In 2018 wordt deze vergoeding verlaagd 

tot € 129.699,24, conform de richtlijn van de WNT. 

 

Adviesrol en klankbordfunctie 

Gedurende het verslagjaar heeft de RvC haar rol als adviseur en klankbord van de bestuurder 

uitgevoerd. Er is onder andere gesproken over de ontwikkeling van de HAB-woningen, de 

problematiek rond de derivatenportefeuille en het Strategisch Voorraad Beleid (SVB). Verder is een 

aantal keren gesproken over de schaalgrootte van Vryleve, de noodzakelijke deskundigheid, de 

werkdruk, en de personele kwetsbaarheid van de organisatie. De medewerkers van Vryleve zijn meer 

en meer in staat elkaars werkzaamheden over te nemen, waardoor de operationele uitvoering zijn 

gewaarborgd. Wel is geconstateerd dat een groot aantal medewerkers in de jaren vanaf 2021 

geleidelijk de pensioengerechtigde leeftijd zal halen. Op verzoek van de RvC stelt de bestuurder over 

dit onderwerp een notitie op, die in een van de RvC vergaderingen in 2018 zal worden besproken.  

 

  

Raad van Commissarissen 

Ook de RvC moet geschikt zij om haar taak uit te voeren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er 

commissarissen van verschillende professionele achtergrond en met verschillende kwaliteiten in de 

RvC zitten. De RvC heeft in 2017 het reglement RvC opnieuw beoordeeld en goedgekeurd. De 

profielschets van de RvC is, na inbreng van de HBV en de Personeelsvertegenwoordiging (PTV) 

geactualiseerd en op de website gezet.  

 

Dit jaar zijn twee commissarissen vertrokken. Eén commissaris is niet herbenoemd en één heeft zich 

teruggetrokken. Van de voorzitter van de RvC liep de tweede termijn per 31 december 2017 af. De 

RvC heeft besloten om de sollicitatieprocedure voor de drie nieuwe commissarissen in één keer in te 

zetten. Hiervoor is Atrivé, een bureau dat ervaring heeft met het werven van commissarissen, 

ingeschakeld. Dit bureau deed de voorselectie. Voor elke vacature zijn drie mensen voorgedragen 

door Atrivé. Telkens twee van hen zijn gesproken door twee van de zittende commissarissen. De 

bestuurder was hierbij als adviseur aanwezig. Twee mogelijke kandidaten zijn aan de HBV 

voorgesteld als huurderscommissaris. Deze procedure is achteraf met de HBV geëvalueerd, men was 

er zeer tevreden over. 
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Samenstelling van de Raad  

Afgetreden in 2017 zijn dhr. M. van Daal; dhr. T. Hermsen en per 31/12 dhr. R. v.d. Beeten, 

voorzitter. 

  

Naam Functies Geboren Benoemd/domein Aftreden/te
rmijn 

PE 
punten 
2017 

Dhr. W. van 
Brandenburg 
(Wilco) 
 

Hoofdfunctie: Zelfstandig 
trainer, coach & 
organisatieadviseur 
Nevenfuncties: bestuurslid 
schutterij Onderling Genoegen 

1969 31/12/2016 
Waarnemend-
voorzitter 
Personeelsbeleid 
voordracht PVT 

31/12/2020 
Tweede 
termijn 

16 

Mevr. E. 
Ouwehand 
(Eva) 
 

Hoofdfunctie: Geestelijk 
verzorger Altrecht GGZ, 
promovendus RUG. 

1959 
 

17/3/2016 
Sociaal domein en 
zorg. 
Voordracht HBV 

31/12/2019 
Eerste 
termijn 

10 

Dhr. C 
Rombouts  
(Kees) 

Hoofdfunctie: Zelfstandig 
adviseur interim- en 
projectmanagement, 
organisatieadvisering en -
ontwikkeling, directieadvisering 
en coaching.  
Partner Vijfkaart, 
netwerkorganisatie 
continuïteitsvraagstukken. 
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Advies Stichting 
Leercirkel Resultaatgericht 
Samenwerken 
Lid ledenraad Rabobank Oost 
Betuwe,  

1951 11/9/2017 
Vastgoedontwikkeli
ng en beheer 
Voordracht HBV 

31/12/2020 
Eerste 
termijn 

 

Dhr. D.Colon 
(Damy) 
 

Hoofdfunctie: Senior associate 
Accountantspraktijk PWC. 
Nevenfuncties: 
RvC WBV Maarn, Woonbond, 
Raad voor de Jaarverslaggeving, 
onderzoeker RuG 

1989 11/9/2017 
Financiën en 
controle 

1/9/2021 
Eerste 
termijn 
 

3 

Dhr. R.H. van 
de Beeten 
(Rob) 
 

Hoofdfunctie: Voorzitter 
maatschap Ross Advocaten, 
Zevenaar 
Nevenfuncties: Voorzitter 
bestuur meldpunt seksueel 
misbruik R.K. Kerk, Commissaris 
Waterstromen B.V., Lid Raad 
van Toezicht Conrisq Groep 
 

1955 1/1/2014 
Voorzitter 
Governance en 
juridisch 
Voordracht HBV 

31/12/2017 
Tweede 
termijn 

 

Van de nieuwe RvC is mevr. v.d. Bend het laatst benoemd na de fit en proper toets van de AW, begin 

2018. De raad is nu weer compleet. In de RvC zijn de verschillende kwaliteiten en soorten ervaring 

die in de profielschets opgenomen zijn goed vertegenwoordigd. Input voor een goed 

inwerkingsprogramma is aan de bestuurder toegestuurd.  
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In oktober is besloten om de beloning van de commissarissen aan te passen volgens de richtlijnen 

van de Vereniging Toezicht Wonen (VTW). Deze richtlijn houdt rekening met de grootte van de 

corporatie (aantal wooneenheden) en van de gemeente (aantal inwoners) waarin de corporatie 

werkt. De vergoeding is voor leden € 6.000 per jaar; voor de voorzitter € 8.700.  

 

Elke jaar evalueert de RvC haar eigen functioneren. Dit is in 2016 gebeurd met een externe 

begeleider (zie jaarverslag 2016). In 2017 is er geen evaluatie geweest vanwege de wisselingen in de 

raad. In 2018 zal eerst ingezet worden op elkaar als team beter leren kennen. Wel zijn de 

verbeterpunten uit de evaluatie van 2016 teruggekomen in de vergadering, zoals: meer aandacht 

voor inhoud en elke vergadering checken of de vergadering goed verlopen is. In 2018 zal opnieuw 

een aparte evaluatie gehouden worden. 

 

De Raad had in 2017 geen vaste selectie- en renumeratiecommissie en geen auditcommissie. Alle 

onderwerpen op de agenda zijn door de hele raad besproken, en alle informatie en mailwisseling zijn 

door raadsleden en bestuurder gedeeld. Hiermee streeft de raad naar helderheid in de 

besluitvorming en gedeelde verantwoordelijkheid voor alle raadsleden. In 2018 wordt een selectie- 

en renumeratiecommissie aangesteld. Het reglement voor deze commissie is opnieuw bekeken en 

goedgekeurd door de RvC en staat op de website. Helderheid in de besluitvorming en gedeelde 

verantwoordelijkheid zijn en blijven belangrijke principes voor de RvC. 

 

 

 iv. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen 

Bij de doelen die de corporatie wil realiseren zijn uiteraard andere partijen betrokken, zoals de HBV, 

de nieuwe gemeente Zevenaar en andere corporaties in de gemeente.  

 

Huurdersbelangenvereniging 

Er is een aantal jaren geen actieve HBV geweest bij gebrek aan kartrekkers en leden. Daar is gelukkig 

verandering in gekomen. De HBV heeft in 2017 weer nieuwe bestuursleden gevonden en wordt 

steeds actiever. Dat is belangrijk, want de HBV verdiept zich vrijwillig in materie die niet zo eenvoudig 

is, om alle huurders van dienst te zijn. Er was in 2017 overleg met de RvC tijdens de 

jaarvergaderingen van de HBV en tijdens het jaarlijks overleg van het bestuur van de HBV met de 

RvC. Informeel was er contact met de huurderscommissarissen, bijvoorbeeld bij het gezamenlijk 

volgen van scholing. Tijdens het jaarlijks overleg met de RvC in januari 2017 stonden de volgende 

punten op de agenda: de (gezonde) financiële situatie van Vryleve, de fusie van gemeente 

Rijnwaarden met de gemeente Zevenaar en de consequenties daarvan voor Rijnwaarden, komende 

vacatures RvC en ondersteuning HBV door Vryleve. De HBV is namelijk sterk afhankelijk van een paar 

mensen die veel doen. Ze is daardoor kwetsbaar.  

 

Collega corporaties 

De fusie met de gemeente Rijnwaarden met Zevenaar roept de vraag op hoe de corporaties kunnen 

samenwerken. De RvC van Vryleve heeft in 2017 kennis gemaakt met de RvC van Baston. 

Samenwerking op inkoopgebied en uitwisseling van kennis (uitlenen van medewerkers) kan 

kostenbesparend werken. Ook is er gesproken over gezamenlijk beleid in relatie tot de nieuwe 

gemeente.  
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Gemeente Zevenaar, prestatieafspraken 

In mei 2017 was het laatste jaarlijkse overleg van bestuurder en RvC met de gemeenteraad van 

Rijnwaarden. Vanwege de fusie van Rijnwaarden met de gemeente Zevenaar was er in 2017 

regelmatig overleg over de prestatieafspraken. Dit gebeurde in werkgroepen waarin medewerkers 

van Vryleve, Plavei en Baston, de huurdersvertegenwoordingen van de drie corporaties en de 

gemeente zaten. Dat was voor alle partijen een hele klus. Op 31 oktober was er een bijeenkomst 

voor alle betrokkenen, inclusief de RvC’s. Hier werden o.a.de thema’s ‘laatste kansbeleid bij 

huurachterstand’ en ‘duurzaamheid’ gepresenteerd. De RvC vindt goed overleg met de andere 

corporaties en de gemeente van belang en hecht aan regelmatig overleg van de RvC’s van de drie 

corporaties met de gemeente Zevenaar. 

 

            v. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten 

Bij dit punt bespreken we in dit verslag de belangrijkste kwesties over financiën en risico’s die in de 

RvC in 2017 op de agenda hebben gestaan.  

 

Investeringsbeslissingen 

Investeringen in het nieuwbouwproject Vierkenshof en Herwen zijn in de voorbereidende fase in de 

RvC besproken (zie jaarverslag 2016). Ook in 2017 stond het contract met de ontwikkelaars PlekVoor 

en ToBuild van de HAB-woningen op de agenda van de RvC. De raad heeft de opdrachtverstrekking 

voor 25 HAB-woningen goedgekeurd, op voorwaarde dat het contract met de ontwikkelaars nog 

eens kritisch bekeken wordt door een bouwadvocaat. Deze kritische beoordeling is i.v.m. vertraging 

van het project uitgesteld totdat de besluitvorming over het project door de nieuwe gemeente rond 

is. De tweede investeringsbeslissing die dit jaar op de agenda heeft gestaan ging over de leefbaarheid 

van de Pannerd. Voor het opknappen van de Pannerd en aanpassingen t.b.v. verpleeghuis 

Heukelumshof heeft de RvC in 2017 goedkeuring gegeven. De samenhang met andere projecten en 

de dekking van de uitgave is in de RvC besproken. 

           

De derivatenkwestie 

In 2017 is in februari en in oktober in de raad met de advocaat gesproken over de derivatenkwestie. 

Het hoger beroep over de vordering van stukken wordt nu eerst afgewacht. Pas daarna komt de 

volgende beslissing aan de orde: namelijk of er een procedure tegen de Rabobank wordt ingezet. Er 

is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om de renteswap vervroegd te beëindigen. Het 

onderwerp komt in 2018 opnieuw op de agenda.  

 

Reglement financieel beheer/treasurystatuut 

Vryleve heeft een treasurystatuut waarin uitganspunten en regels staan over financieren, beleggen 

en lenen. In het begrotingsgedeelte van het jaarplan wordt dit per jaar uitgewerkt. Het reglement 

financieel beheer is in juli 2016 goedgekeurd. Vanwege de veegwet zijn er in 2017 drie bepalingen 

toegevoegd. Deze zijn door de RvC goedgekeurd. De veegwet is een wet die een aantal 

mankementen uit de Woningwet repareert.  
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Aanbestedingsbeleid 

Bij de bespreking van het onderhoudsbeleid (zie 5.2) is aan de orde geweest dat er met 

onderhoudspartijen afspraken gemaakt worden die soms afwijken van de aanbestedingsprocedure. 

Hierop zal deze procedure in 2018 tegen het licht gehouden worden.  

 

Goedkeuring jaarrekening en evaluatie accountant 

In mei is de jaarrekening in de RvC vergadering met de accountant besproken. Met de accountant is 

besproken of de elementen die in een risicomanagementsysteem moeten zitten volgens de 

Governancecode, voldoende terugkomen in het bestuursverslag. Dit is het geval, volgens de 

accountant. Verder is afgesproken dat de RvC, of een afvaardiging van de raad, volgend jaar het 

controleplan met de accountant doorneemt. De jaarrekening is door de RvC goedgekeurd. 

 

De RvC stelt de accountant aan die de jaarstukken controleert. De kwaliteit van de controle en de 

kosten ervan zijn dit jaar geëvalueerd. Over de kwaliteit van de controle was iedereen tevreden. De 

kosten van de controle is onderwerp van gesprek geweest tussen de accountant en de RvC. Voor 

2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt. 

 
3.3 Beleidsdocumenten van de corporatie zelf. 

 

De belangrijkste beleidsdocumenten van Vryleve zijn: 

Het ondernemingsplan: Toekomstperspectief 2017/18-2026/27, Jaarplan 2017/2018 en Strategisch 

voorraadbeleid 

 

In Toekomstperspectief 2017/18-2026/27 staat de missie van Vryleve, dat zij –net als van andere 

corporaties- voor genoeg betaalbare huurwoningen in Rijnwaarden wil zorgen. Op het Gelders Eiland 

gaat het om de mensen die in de dorpen (willen) wonen. In haar strategisch voorraadbeleid en in 

jaarplannen werkt Vryleve uit hoe ze dit wil realiseren. Dat gebeurt in samenspraak met de 

gemeente en de HBV. In de vergaderingen van de RvC komen deze beleidsstukken in een bepaalde 

jaarcyclus aan de orde. Hieronder geven we een aantal belangrijke onderwerpen uit bovengenoemde 

beleidsplannen weer, die in 2017 besproken zijn in de vergaderingen van de RvC. 

 Nieuwbouw: 

Drie nieuwbouwprojecten stonden op de agenda: Graaf Reinaldstraat in Lobith, Vierkenshof in 

Tolkamer en het Antoniusstraat/Kosterijpad in Herwen. Het eerste project is gerealiseerd, de andere 

twee projecten die in 2017 gerealiseerd zouden worden staan in de ‘wacht’. Het tweede project, de 

realisatie van 25 woningen aan de Vierkenshof in Tolkamer is vertraagd door bezwaren van 

omwonenden. Er is in 2017 een alternatief plan ontwikkeld in overleg met bezwaarmakers en de 

gemeente. Helaas kon het merendeel van de bezwaarmakers zich hierin nog niet vinden. Dit heeft 

geleid tot een keuze waarbij er in principe geen mix meer gerealiseerd zal worden van de twee 

projecten Vierkenshof en Herwen. Het vervolg van beide projecten zal in 2018 met het nieuwe 

college besproken worden. 

 

 Huursombeleid: besloten is om de huren gemiddeld niet te veel te laten stijgen, maximaal 

0.2% onder het inflatiepercentage. 
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 Onderhoudsbeleid 

Vryleve heeft een nieuw onderhoudsbeleid dat uitgebreid binnen de organisatie en ook met de RvC 

besproken is. De corporatie streeft naar verlaging van de kosten en verduurzaming. Verder streeft zij 

naar helderheid hoe zij de kosten van onderhoud berekent en weergeeft in de begroting en 

jaarrekening. Om de kwaliteit van de woningen weer te geven wordt gebruik gemaakt van een 

genormeerde inspectiemethode. Dit betekent dat steeds dezelfde normen gebruikt worden bij 

vaststellen van de staat van woningen. Dit beleid heeft de onderhoudsklachten per half jaar enorm 

gereduceerd, wat prettig is voor de bewoners.  

 

 Duurzaamheid 

Dit is een van de speerpunten in het beleid van Vryleve. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij 

nieuwbouwprojecten, bij het onderhoudsbeleid en bij het verduurzamen van oudere woningen.  

 

 Sociaal beleid 

Vryleve is een kleine corporatie in een klein werkgebied. Dat betekent dat er laagdrempelig contact is 

met huurders en korte lijnen als er klachten zijn of huurachterstanden ontstaan. Een balie waar 

mensen terecht kunnen en eigen onderhoudsmedewerkers die kunnen signaleren als er iets aan de 

hand is, vindt de organisatie belangrijk. Doel is snel te kunnen optreden om het oplopen van overlast 

en huisuitzetting te voorkomen. Andere aandachtspunten in het beleid zijn: goed overleg met de 

gemeente over de huisvesting van statushouders, goed contact met dorpsraden, 

vrijwilligersorganisaties en HBV om te weten wat er onder huurders leeft, regelmatig overleg met het 

wijkteam, goed contact met zorginstellingen om kleinschalige zorgprojecten te kunnen realiseren. 

 

De Raad van Commissarissen bespreekt de beleidsplannen van de corporatie, kijkt naar de 

samenhang van verschillende beleidsonderdelen en naar de financiële haalbaarheid. 

 

4. Tot slot 

 

De RvC van Vryleve is volop in ontwikkeling. Van commissarissen wordt steeds meer verwacht dat zij 

niet afwachtend en achteraf controleren, maar zich actief opstellen in het toezicht. Zelf erop uit 

gaan, een kijkje nemen in de organisatie en in het werkgebied van de corporatie, met partners 

spreken, regelmatig scholing volgen. Dat is allemaal nodig om onafhankelijk te kunnen oordelen over 

de prestaties van de corporatie. De RvC kan haar taak alleen goed uitvoeren als de bestuurder de 

raad open, zorgvuldig en actief informeert hoe alles loopt en waar dingen dreigen spaak lopen. De 

RvC vindt dat dit bij Vryleve goed gebeurt. Vryleve is een corporatie die een visie op de toekomst 

heeft, ook in een krimpgebied, met betrokken medewerkers.  

 

 
 
 
 
 
 



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 44 
 

11. Verslag Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
De samenstelling van de PVT is in 2017als volgt: 

 Joop Wieland 
 Dirk Derksen 
 Ellen Klaassen 

 
Eind december 2017 is Joop Wieland afgetreden. Per januari 2018 is Monique Monfrooij nieuw lid 
van de PVT.  
 
Onderwerpen  
In de overleggen met de directeur-bestuurder zijn in 2017 onder andere de volgende onderwerpen 
besproken:  

 Verplicht vrije dagen en dagen waarop het kantoor gesloten is. Aangezien kerst op maandag 
en dinsdag viel, was het kantoor dit jaar dicht tussen oud en nieuw. Medewerkers hadden 
zelf de keuze om te werken of vrij te nemen.  

 Medewerkers enquête: Om inzicht te krijgen in wensen/voorkeuren van medewerkers 
omtrent de invulling van de werkkostenregeling is een medewerkers enquête uitgezet. De 
resultaten van deze enquête zijn middels een medewerkersbijeenkomst teruggekoppeld.  

 In 2017 heeft de PVT in samenspraak met de directeur bestuurder een reglement voor de 
PVT vastgesteld. In dit regelement zijn zaken geregeld over o.a. de zittingstermijn en 
afspraken omtrent verkiezingen voor een nieuw lid. Dit regelement is verspreid onder de 
medewerkers.  

 Alle medewerkers hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een medische 
keuring.  

 In overleg is afgesproken dat de kilometervergoeding aangepast wordt naar het niveau van  
€ 0,40 dat op dit moment wordt voorgeschreven door de cao.  
Directeur-bestuurder heeft een aangepaste versie van de klokkenluidersregeling voorgelegd 
aan de PVT. In 2018 geeft de PVT hierop een reactie en kan een definitieve versie worden 
vastgesteld.  

 
Samen met de directeur-bestuurder is erop toegezien dat conform de Wet op de 
Ondernemingsraden gewerkt is. Dit betekent dat daar waar nodig een voorgenomen besluit ter 
advies of ter instemming aan de PVT  is voorgelegd.  
 
 
Namens de personeelsvertegenwoordiging, 
Joop Wieland, Dirk Derksen, Ellen Klaassen, 
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Jaarrekening 
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12.1 Balans (na winstbestemming) per 31 december 
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12.2 Functionele winst- en verliesrekening  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2016

€ €

1.1 Huuropbrengsten 10.109          10.084          

1.2 Opbrengsten servicecontracten 279               286               

1.3 Lasten servicecontracten -286              -248              

1.4 Overheidsbijdragen -813              -737              

1.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -645              -696              

1.6 Lasten onderhoudsactiviteiten -1.696           -968              

1.7 Overige directe operationele lasten -356              -346              

exploitatie bezit -                    

 1. Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 6.592            7.375            

2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 196               95                 

2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -217              -106              

2.3 Toegerekende organisatiekosten -12                -10                

2.4 Toegerekende financieringskosten -167              -202              

 2. Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling -200              -223              

3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.286            297               

3.2 Toegerekende organisatiekosten -43                -40                

3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.124           -257              

 3. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 119               -                    

4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -232              -97                

4.2 Niet- gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 11.377          -5.745           

4.3 Niet- gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 19                 -47                

 4. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.164          -5.889           

5.1 Opbrengst overige activiteiten 129               137               

5.2 Kosten overige activiteiten -195              -197              

 5. Netto resultaat overige activiteiten -66                -60                

6.0 Overige organisatiekosten 874               847               

6.1 Leefbaarheid 22                 26                 

7.0 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 2                   3                   

7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4                   15                 

7.2 Rentelasten en soorgelijke kosten -2.740           -3.055           

 7. Saldo financiele baten en lasten -2.734           -3.037           

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 13.979          -2.707           

8.0 Belastingen -1.094           3.150            

 

RESULTAAT NA BELASTINGEN 12.885         443              
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12.3 Kastroomoverzicht (directe methode)  
 

 

2017 2016

Operationele activiteiten

Zelfstandige huurwoningen DAEB 9.209      9.153      

Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB 249         250         

Onzelfstandige overige wooneenheden DAEB 529         548         

Overige niet-woongelgegenheden niet-DAEB 117         119         

Totaal Huren 10.104    10.070    

Vergoedingen 279         286         

Overige bedrijfsontvangsten -106        -60          

Rente ontvangsten 17           9             

Totaal ingaande kasstromen 10.294    10.305    

Lonen en salarissen 923         1.028      

Sociale lasten 135         153         

Pensioenlasten 125         135         

Totaal personeelsuitgaven 1.183      1.316      

Onderhoudsuitgaven 1.684      999         

Overige bedrijfsuitgaven 861         899         

Rente- uitgaven 2.965      3.501      

Verhuurdersheffing 813         737         

Leefbaarheid 22           26           

Vennootschapsbelasting -              -              

Totaal uitgaande kasstromen 7.528      7.478      

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.766      2.827      

Des- en investeringsactiviteiten

Verkoopontvangsten woongelegenheden DAEB 1.286      297         

Verkoopontvangsten nieuwbouw niet DAEB -              -              

Verkoopontvangsten grond DAEB 196         95           

Desinvesteringsontvangsten overig -              14           

Totaal ingaande kasstroom MVA 1.482      406         

Nieuwbouw huur woon- en niet woongelegenheden DAEB 1.151      142         

Woning verbetering woon- en niet woongelegenheden DAEB 146         227         

Woning verbetering woon- en niet woongelegenheden Niet DAEB -              16           

Aankoop woon- en niet woongelegenheden DAEB -              95           

Sloopuitgaven woon- en niet woongelegenheden DAEB -              44           

Aankoop grond DAEB -              104         

Investeringen overig DAEB 27           97           

Externe kosten bij verkoop DAEB 13           13           

Externe kosten bij verkoop Niet DAEB 10           -              

Totaal uitgaande kassstroom MVA 1.347     738        

Ontvangsten overig 13           14           

Totaal ingaande kasstromen financiele vaste activa 13          14          

Kasstroom uit  (des)investeringen 148        -318      

Financieringsactiviteiten

Nieuwe door WSW geborgde leningen 8.000      2.500      

Totaal ingaand 8.000     2.500     

Aflossing door WSW geborgde lening 10.690    2.381      

Aflossing niet door WSW geborgde leningen DAEB investering -              -              

Totaal uitgaand 10.690    2.381      

Kasstroom uit financierings activiteiten -2.690     119         

Wijziging kortgeldmutaties -32          -12          

Mutatie liquide middelen -32          -12          

Verloop liquide middelen:

Saldo liquide middelen 01-01: 4.656      2.040      

Netto kasstroom 192         2.616      

Saldo liquide middelen 31-12.: 4.848     4.656     

Liquide middelen volgens balans 4.848     4.656     
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12.4 Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 

Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Alle 

bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.  

Activiteiten 

De activiteiten van Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lobith, 

gemeente Rijnwaarden, Halve Maan 18, KvK Arnhem 09044267 zijn erop gericht mensen te 

huisvesten. 

Grondslagen vergelijkende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

Woonservice Rijnwaarden B.V. is per 1 januari 2017 geliquideerd en als gevolg hiervan is er geen 

sprake meer van consolidatie. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De  jaarrekening van Woonstichting Vryleve is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit 

beheer sociale-huursector (BBSH). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te 

passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld 

volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting. Deze richtlijn is in 2011 herzien. Woonstichting Vryleve past deze herziene Richtlijn 

toe.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Het vastgoed 

in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie 

van Woonstichting Vryleve zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen 

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten. 
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Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan.  

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 

betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële 

instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de 

toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost.  

Woonstichting Vryleve maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. 

Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Woonstichting Vryleve met betrekking tot 

deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe op basis van generieke 

documentatie. De stichting documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de 

doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit 

van de hedge (waarbij de ineffectiviteit in de winst- en verliesrekening wordt geboekt). 

Renterisico 

De stichting loopt renterisico over rentedragende vorderingen, liquide middelen en rentedragende 

langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de stichting risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de 

stichting risico’s over de marktwaarde. 

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betreffende renterisico’s 

gecontracteerd. 

Met betrekking tot bepaalde variabele rentedragende schulden (schulden aan kredietinstellingen) 

heeft de stichting renteswaps gecontracteerd, zodat de variabele rente wordt gefixeerd. De rente-

instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele 

renteposities. 

De stichting waardeert de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabele rentedragende 

schulden worden omgezet in vaste rentende leningen niet op de balans. Jaarlijks wordt de vaste 

rente in de resultatenrekening verantwoord. Het verschil in marktwaarde van de renteswap als 

gevolg van de rentestand op dat moment wordt gewaardeerd tegen kostprijs (nihil). 
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Algemeen 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van voorgaand jaar. 

 

Vastgoedbeleggingen 

DAEB-vastgoed in exploitatie 

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

wordt vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt deze grens € 710,68 (2016: € 710,68). 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfs onroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke 

organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en 

tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

Woonstichting Vryleve kwalificeert het DAEB-vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien Woonstichting 

Vryleve een beleid heeft dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het 

volkshuisvestelijk beleid staat hierbij centraal. 

DAEB-vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. De 

marktwaarde wordt berekend overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

voor onroerende zaken in exploitatie. 

 Voor de waardering hanteert de Stichting de zogenaamde basisversie. Dit betekend dat de Stichting 

de marktwaarde berekend conform de parameters zoals in het handboek bepaald waarbij er geen 

gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden om met behulp van een externe taxateur gebruik te 

maken van vrijheidsgraden. 

Het handboek maakt gebruik van de typeringen eens gezinswoningen, meergezinswoningen en 

zorgeenheden (extramuraal) en intramuraal zorgvastgoed. 

Voor elk van de verschillende typen vastgoed wordt gebruik gemaakt van een eigen 

waarderingsmodel. 

De methode berekend de genormeerde kasstromen over een periode van vijftien jaar en maakt deze 

contant. De normering van de verschillende componenten is voorgeschreven in het handboek. 

Na vijftien jaar als de betreffende woning nog niet is verkocht vindt waardering van een eindwaarde 

plaats. 



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 52 
 

De optelling van de eindwaarde en de kasstromen gedurende de exploitatie periode geeft de 

marktwaarde in verhuurde staat. Hierbij wordt in de waardering rekening gehouden met mogelijke 

verkopen waarbij de woning wordt gewaardeerd tegen de verwachte marktwaarde bij verkoop. 

De parameters worden onderverdeeld in macro-economische parameters en parameters welke 

betrekking hebben op de woongelegenheden. 

De macro economische parameters hebben betrekking op de verwachte indexatie van de diverse 

componenten.  

De belangrijkste zijn prijsinflatie, loonstijging, bouwkostenstijging en leegwaardestijging. 

De belangrijkste parameters welke betrekking hebben op de woongelegenheden zijn:  

Objectgegevens: Mutatiekans, Gegevens welke de eenheid typeren, WOZ-waarde en bijzondere 

omstandigheden  

Leegwaarde: De leegwaarde is de geschatte verkoopprijs vrij van huur en overige lasten. De 

leegwaarde wordt gelijkgesteld aan de WOZ-waarde voor het jaar 2017 (peildatum 1 januari 2016) 

welke vervolgens geïndexeerd wordt voor de jaren 2016 en 2017. 

Markthuur van woningen: De markthuur is de huurprijs per maand op de datum 31 december 2016 

die kan worden gerealiseerd uitgaande van optimale marketing en verhuur. De markthuur wordt 

bepaald door een voorgeschreven percentage te nemen van de leegwaarde waarbij landelijk 

voorgeschreven percentage wordt gecorrigeerd met percentages afhankelijk van de leegwaarde, 

bouwjaar, type woning, gebruiksoppervlakte en geografische ligging in Nederland. Er wordt rekening 

gehouden met een standaardpercentage aan leegstand en bij doorexploitatie naar verhoging van de 

markthuur naar het minimum van de op dat moment geldende markthuur en de maximale huur 

volgens het woningwaarderingsstelsel. 

Exploitatiekosten: De belangrijkste exploitatiekosten zijn onderhoudskosten gesplitst naar mutatie 

onderhoud en overige onderhoudskosten, beheerkosten, belastingen en verzekeringen, overige 

zakelijke lasten en verhuurderheffing. 

Dit betreft alle direct aan het object en de daarmee samenhangende verhuuractiviteiten gekoppelde 

kosten. 

Mutatiekans: Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van door exploiteren of verkopen 

als een woning muteert. Een complex wordt getypeerd als wel of niet aangebroken. Voor beide soort 

complexen wordt een voorgeschreven mutatiekans berekend. Op basis van de verwachte 

marktwaarde bij doorlopende verhuur of bij directe verkoop is de hoogste van deze waarden 

bepalend of het betreffende object verkocht wordt of in verhuur blijft. Bij verkoop wordt er rekening 

gehouden met een voorgeschreven percentage van de verkoopopbrengst aan verkoopkosten. 

Disconteringsvoet: De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis waartegen de 

toekomstige inkomsten en uitgaven contant worden gemaakt. De disconteringsvoet kent de 

volgende samenstelling: de risicovrije rentevoet, een specifieke opslag voor de vastgoedsector en 
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een opslag voor het object- en marktrisico. De risicovrije rentevoet wordt bepaald aan de hand van 

rentecurves gebaseerd op de 10 jaar EURO yield  

Eindwaarde: Bij de berekening van de eindwaarde in scenario van door exploiteren wordt uitgegaan 

van de contante gemaakte opbrengsten en kosten met een voortdurende looptijd. Deze looptijd 

wordt wiskundig bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met veroudering. De eindwaarde in hete 

uitpondscenario wordt bepaald door de contant gemaakte opbrengsten van toekomstige verkopen 

met een 50% lagere mutatiekans en de berekening van de eindwaarde voor de resterende woningen 

welke gelijk berekend wordt als in het scenario bij door exploiteren. 

 

Niet-DAEBvastgoed in exploitatie 

Het Niet DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 

huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed en parkeergelegenheden. 

Het Niet-DAEBvastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. De 

marktwaarde wordt berekend overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

voor onroerende zaken in exploitatie. 

De woningen boven de huurtoeslaggrens worden op dezelfde wijze gewaardeerd als het DAEB-

vastgoed in exploitatie.  

Het bedrijfsmatig vastgoed wordt gewaardeerd volgens de methode van doorlopende verhuur. 

De berekening is de contante waarde van het verschil van de huurinkomsten, onderhoudskosten, 

kosten voor beheer, belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten vermeerderd met een 

eindwaarde. 

De markthuur wordt bepaald door een voorgeschreven huur per vierkante meter VVO. De hoogte 

van de kosten wordt bepaald door normen welke zijn voorgeschreven in het handboek.  

Eindwaarde: Bij de berekening van de eindwaarde wordt uitgegaan van het scenario van door 

exploiteren. Hierbij wordt uitgegaan van de contante gemaakte opbrengsten en kosten met een 

voortdurende looptijd. Deze looptijd wordt wiskundig bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met 

veroudering   

Disconteringsvoet: De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis waartegen de 

toekomstige inkomsten en uitgaven contant worden gemaakt. De disconteringsvoet kent de 

volgende samenstelling: de risicovrije rentevoet, een specifieke opslag voor de vastgoedsector en 

een opslag voor het object- en marktrisico. De risicovrije rentevoet wordt bepaald aan de hand van 

rentecurves gebaseerd op de 10 jaar EURO yield  

De parkeergelegenheden worden gewaardeerd volgens de methode van de actuele huur. 

De berekening is de contante waarde van het verschil van de huurinkomsten, onderhoudskosten, 

kosten voor beheer, belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten vermeerderd met een 

eindwaarde. 
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De markthuur wordt bepaald de huidige contracthuur waarbij deze gelijk gesteld wordt op nihil 

indien de parkeergelegenheid voor langere tijd niet verhuurd is.  

Eindwaarde: Bij de berekening van de eindwaarde wordt uitgegaan van het scenario van door 

exploiteren. Hierbij wordt uitgegaan van de contante gemaakte opbrengsten en kosten met een 

voortdurende looptijd. Deze looptijd wordt wiskundig bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met 

veroudering   

Disconteringsvoet: De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis waartegen de 

toekomstige inkomsten en uitgaven contant worden gemaakt. De disconteringsvoet kent de 

volgende samenstelling: de risicovrije rentevoet, een specifieke opslag voor de vastgoedsector en 

een opslag voor het object- en marktrisico. De risicovrije rentevoet wordt bepaald aan de hand van 

rentecurves gebaseerd op de 10 jaar EURO yield  

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve 

van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht 

en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering  

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen worden als bijzondere 

waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de 

investeringen gaan behoren. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van 

de onroerende zaak in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een 

voorziening op de creditzijde van de balans opgenomen. 

 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 stichting zijn gedaan richting huurders, gemeenten en 

overige stakeholders aangaande verplichtingen betreffende 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 indien de formalisering van het definitief ontwerp 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 bouwperiode. 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingprijs en bijkomende 

kosten. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 

Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen.  
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Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderde met afschrijvingen bepaald op 

basis van de verwachte economische levensduur, eventueel rekening houdend met een verwachte 

restwaarde. 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van 

de verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur: onroerend goed 40 jaar, verbouwingen 15 jaar, inrichting 5 jaar, 

automatisering 3,5 en 10 jaar en vervoermiddelen 5 jaar. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming.  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een 

financieringstransactie worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt 

vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende 

zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat. 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode 

waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

commercieel vastgoed v.o.v.”. Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een 

herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve 

verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs.  

Financiële vaste activa 

Latente belastingvorderingen 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 

waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze 

actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de 

netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de door 

Woonstichting Vryleve gemiddeld betaalde rente op de door haar aangetrokken leningen (3.45%) 

onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief. De actieve belastinglatentie 

heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale 

waardering en op de aanwezige compensabele verliezen. 

Leningen u/g 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. 
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Vlottende activa 

Voorraad onroerend goed 

De voorraden onroerend goed (onverkochte woningen en gronden) worden gewaardeerd op 

vervaardigingprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De vervaardigingprijs omvat de bouwkosten, de 

directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden 

toegerekend. De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs onder aftrek van (nog te 

maken) direct toerekenbare verkoopkosten. Als gevolg van de huidige marktomstandigheden is een 

voorziening voor verliezen opgenomen. 

 

Overige voorraden 

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele 

voorziening vanwege lagere netto-opbrengstwaarde of vanwege incourantheid van de voorraden.  

Vorderingen 

Debiteuren 

Gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen betreffende 

vermoedelijke oninbaarheid. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening 

is gevormd op basis geschatte individuele inbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Langlopende schulden  

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde (indien deze 

lager is dan de verkrijgingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. De aflossingsverplichting voor het komend jaar is 

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Woonstichting Vryleve heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 

terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.  

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op basis van actuele waarde. Indien de 

verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de 

kortlopende schulden verantwoord. 
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien 

deze lager is dan de verkrijgingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. 

 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn, verliezen en verplichtingen als zij 

voorzienbaar zijn. 

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. 

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 stichting en vooral 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 niet gesaldeerd toegelicht. 

Huuropbrengsten  

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 

2017 bedroeg dit maximumpercentage 1,0%. Individueel per woning is een maximum van 2,8% 

mogelijk. Indien het inkomen van de huurder hoger is dan een door de overheid vastgestelde grens is 

een extra huurverhoging van maximaal 4.3% mogelijk. Vryleve heeft van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt. 

 De opbrengsten uit hoofde van huur voortvloeiend uit contracten waar Huurvast geldt worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van 

het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 

Opbrengsten servicecontracten 

Vergoedingen betreffen overeengekomen bijdragen van huurders boven de “kale” huurprijs en 

worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten.  
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Lasten servicecontracten en Overheidsbijdragen 

Deze kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Dit betreft de personeelskosten, overige bedrijfskosten en afschrijvingen welke direct toe te rekenen 

zijn aan de verhuur activiteiten.  

Lasten onderhoud 

Onder onderhoudslasten 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.  

Reparatieverzoeken en mutatie onderhoud worden onderscheiden in kosten van derden en eigen 

dienst, evenals de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten 

van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten en pensioen.  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Dit betreft de vaste lasten en heffingen welke betrekking hebben op het verhuurd bezit. De kosten 

worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

De post Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de boekwaarde. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van 

levering (passeren transportakte). Mogelijke verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden 

verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. De toe te rekenen organisatie- en financieringskosten zijn 

in mindering gebracht op de behaalde verkoopopbrengst. 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  

De post Nettoresultaat gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de 

behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde. Opbrengsten worden verantwoord op het 

moment van levering (passeren transportakte).  De kostprijs is gebaseerd op de marktwaarde in 

verhuurde staat. De toe te rekenen organisatiekosten zijn in mindering gebracht op de behaalde 

verkoopopbrengst. 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen nieuwbouw 

Dit betreft verliezen op nieuwbouw. Verliezen worden in het resultaat verantwoordt zodra zij zijn 

gerealiseerd of wanneer zij voorzienbaar zijn. 
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Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Het betreft de ongerealiseerde waardeverandering in het verslagjaar in de marktwaarde in 

verhuurde staat van het DAEB-vastgoed in verhuurde staat en het Niet DAEB-vastgoed in verhuurde 

staat. Deze mutatie wordt via het resultaat in de materiële vaste activa verantwoord. 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 

De post niet gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

betreft waard verhogingen voor zover deze niet betrekking hebben op de terugneming van eerder 

verantwoorde waardeveranderingen. Deze mutatie wordt via het resultaat in de materiële vaste 

activa verantwoord. 

Nettoresultaat overige activiteiten 

Dit betreft de opbrengsten en kosten welke niet aan de verhuuractiviteiten toe te rekenen zijn. De 

belangrijkste hiervan is de exploitatie van diverse warmtepompen.  

Personeelskosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn ten behoeve van eigen werknemers. 

Pensioenen 

De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor Woningcorporaties (SPW) 

een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenovereenkomst heeft het karakter van een 

uitkeringsovereenkomst met de kenmerken van een middelloonregeling. De aanspraken en 

uitkeringen worden voorwaardelijk geïndexeerd. De door de werkgever en werknemer te betalen 

premie is op zijn minst gelijk aan de kostendekkende premie. Verschillen die ontstaan bij in- en 

uitgaande waardeoverdracht komen ten laste c.q. ten gunste van het pensioenfonds. De 

doorsneepremie bedroeg 23,5% (2016 23.5%) van de pensioengrondslag. De pensioenverplichtingen 

worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder’ benadering. In deze 

benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-

verliesrekening verantwoord.  

Per eind december 2017 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 115,8% (2016 109,5%). De laatst 

gepubliceerde dekkingsgraad ten tijde van het opmaken van de jaarrekening bedraagt 118% (januari 

2018). Naar aanleiding van een te lage dekkingsgraad is door het pensioenfonds een herstelplan 

ingediend bij de Nederlandsche Bank. In het herstelplan staat hoe het bestuur verwacht zijn 

financiële positie binnen de toegestane termijnen voldoende te verbeteren. De maatregelen richten 

zich vooral op het verhogen van het beleggingsrendement. Op grond van het herstelplan zijn 

kortingen op aanspraken niet noodzakelijk. 

Het SPW heeft de verwachting dat binnen tien jaar de vereiste dekkingsgraad van 125% wordt 

bereikt. 
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Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De afschrijvingen op materiële vaste activa, (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

worden gebaseerd op de bedrijfswaarde respectievelijk de verkrijging- of vervaardigingprijs. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 

levensduur eventueel rekening houdend met een restwaarde. 

Overige bedrijfskosten 

Deze worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

Toegerekende kosten 

Dit betreft de aan activiteiten toegerekende personeelskosten, afschrijvingen en overige 

bedrijfskosten.  

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva.  

Activeren van rentelasten 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging 

van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 

verkoop klaar 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. Activering vindt alleen dan plaats als de verwachte 

toekomstige opbrengstwaarde hoger is dan de totaal berekende kostprijs. 

Belastingen 

Algemeen 

De stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2008. De 

geconsolideerde vennootschap is vanaf die datum belastingplichtig. 

 Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening zijn de belastingaangiften tot en met 2015 

gecontroleerd en afgewikkeld door de belastingdienst. 

 

Belastingen 

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

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 61 
 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 

van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

Sinds 1 januari 2008 vallen de corporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 

2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de VSO 2. De 

VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de belastingdienst opgezegd.  

Woonstichting Vryleve heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie 

ultimo 2016 en het fiscale resultaat 2016 bepaald. De stichting vormt sinds 1 januari 2008 een fiscale 

eenheid voor de winstbelasting met alle in de consolidatie betrokken vennootschappen. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode worden alle 

posten direct uit de kasstromen verantwoord. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het 

kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is er veranderd, 28 mei 2018 
 Pagina 62 
 

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 1. Vastgoedbeleggingen 31-12-2017 31-12-2016

Deze post is als volgt samengesteld:

1.1 DAEB vastgoed in eigen exploitatie 144.691         134.865            

1.2 Niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie 5.828             5.278                

1.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.357             1.311                

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.811             4.853                

1.5 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 789                884                   

Totaal 157.476       147.191          

Het verloop van deze posten in het boekjaar is als volgt:

1.1 DAEB vastgoed in eigen exploitatie

Marktwaarde per 1 januari 134.865         141.176            

Reclassificatie -237               86                     

 134.628         141.262            

Mutaties in het boekjaar:

- Investeringen  107                317                   

- Desinvesteringen bestaand bezit -839               -244                 

- Waardeverandering 10.795           -6.470              

Saldo mutaties 10.063           -6.397              

Marktwaarde per 31 december 144.691         134.865            

Investeringen

Nieuwbouw vanuit vastgoed in ontwikkeling  (2017: 0, 2016; 0) -                     -                       

Aankoop bestaande bouw (2017: 0, 2016: 1) -                     95                     

Overige investeringen 107                222                   

Totaal 107                317                   

Onder het DAEB vastgoed in exploitatie zijn alleen woningen opgenomen.

De reclassificatie betreft per saldo het bedrag van 2 woningen welke zijn overgegaan naar 

het NietDAEB vastgoed in exploitatie. De waardering van de woningen voor de reclassificatie  

is marktwaarde per 31 december 2016.

Zekerheden

Op dit moment is geen van deze activa als zekerheid gesteld voor de opgenomen geldleningen. De borgnemer

kan echter doordat zij beschikt over een door de Stichting afgegeven volmacht op ieder moment dat zij dat 

noodzakelijk acht het recht van hypotheek vestigen op alle verhuurde panden of een deel daarvan.

Marktwaarde

In de jaarrekening 2017 is het DAEB vastgoed gewaardeerd tegen marktwaarde. 

De marktwaarde is bepaald op basis van de basisversie met uitzondering van het intramuraal zorgvastgoed en 

het bedrijfsmatig vastgoed waarvan de waarde is bepaald door een taxateur.

De parameters welke aan deze waardering ten grondslag liggen worden voorgeschreven in het handboek  

modelmatig waarderen Marktwaarde voor het jaar 2017.   

 Dit handboek is een onderdeel van de regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 welke  

door het Ministerie van Volkshuisvesting wordt vastgesteld.

De Marktwaarde is gebaseerd op een exploitatie duur van vijftien jaar rekening houdend met een restwaarde

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt voor het jaar 2017 7,00%

Parameters

De belangrijste parameters welke ten grondslag liggen aan het model zijn:

WOZ waarde

Uitponden of doorexploiteren waarbij uitgegaan wordt dat als de WOZ waarde op het moment

van mutatie hoger is dat verkoop plaats vindt.

Markthuur

Disconteringsvoet

Genormeerde exploitatie kosten

Genormeerde onderhoudskosten

Verhuurderheffing

Een restwaarde welke gebaseerd is op doorverhuren met een totale levensduur van vijftig jaar.
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Verzekering

De onroerende en roerende zaken in exploitatie en vastgoedbeleggingen zijn per 31 december 2017 verzekerd

op basis van 'uitgebreide gevarenverzekering. De premie en dekking worden jaarlijks bepaald op basis van 

het aantal vhe's. Onderverzekering is uitgesloten.

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde volgens de normen van het WSW bedraagt per 31 december 2017 110,7 mln. 

De vergelijkende waarde per 31 december 2016 is 118,9 mln.

De bedrijfswaarde is berekend rekening houdend met een disconteringsvoet van 5%

Actuele waarde

De waarde van de woningen en woongebouwen en onroerende zaken niet zijnde woningen bedroeg 

volgens de aanslag onroerende zaakbelasting in 2018(waardepeil datum 1-1-2017) € 173 mln

 ten opzichte van 2017 € 168mln (waardepeildatum 1-1-2016)

1.2 Niet DAEB vastgoed in exploitatie

31-12-2017 31-12-2016

Marktwaarde per 1 januari 5.278             5.148                

Reclassificatie 237                276                   

5.515             5.424                

Mutaties in het boekjaar :

- Investeringen -                     16                     

- Desinvesteringen -269               -                       

- Waardeverandering 582                -162                 

313                -146                 

Marktwaarde per 31 december 5.828             5.278                

De reclassificatie betreft per saldo het bedrag van 2 woningen welke zijn overgenomen van

het DAEB vastgoed in exploitatie. De waardering  van de woningen voor de reclassificatie 

is marktwaarde per 31 december 2016.

De marktwaarde van het Niet DAEB vastgoed in exploitatie wordt op dezelfde wijze

bepaald als die van het DAEB vastgoed in exploitatie.

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt voor het jaar 2017 6,9%

De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie berekend op basis 

van de uitgangspunten van het sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt per

31 december 2017 € 6,0 mln (31 december 2016 € 6,9 mln).

De  gehanteerde disconteringsvoet bedraagt voor het jaar 2017 5%

1.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Stand per 1 januari 1.311             1.396                

Aankopen -                     -                       

Overige waardeveranderingen en terugnemingen daarvan 46                  -85                   

Stand per 31 december 1.357             1.311                

Het betreft 10 woningen welke verkocht zijn voor 80% van de marktwaarde

op het moment van verkoop.  

De koper deelt voor 60% van de verandering in marktwaarde zowel

positief als negatief.  

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Boekwaarde per 1 januari : 4.853             5.069                

Reclassificatie -1.389            -362                 

3.464             4.707                

Mutaties in het boekjaar :

- Investeringen 1.480             301                   

- Desinvesteringen -37                 -106                 

- Resultaat -96                 -49                   

1.347             146                   

Boekwaarde per 31 december 4.811             4.853                

Gronden 1.856             3.360                

Ontwikkelingskosten 2.955             1.493                

4.811             4.853                

de reclassificatie betreft gronden Vierkenshof in Tolkamer welke worden

verkaveld en verkocht.

De gronden Vierkenshof zijn overgeboekt naar voorraad gronden.
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2. Materiële vaste activa

2.1 Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

31-12-2017 31-12-2016

Saldo per 1 januari :

- Aanschaffingswaarde 2.893             2.858                

- Cumulatieve afschrijvingen

inclusief waardeverandering -2.009            -1.937              

Boekwaarde per 1 januari 884                921                   

Mutaties in het boekjaar:

- Investeringen 27                  97                     

- Desinvesteringen -36                 -62                   

- Afwaardering -                     -                       

- Afschrijvingen -122               -120                 

- Afschrijvingen desinvesteringen 36                  48                     

Saldo -95                 -37                   

Saldo per 31 december :

- Aanschaffingswaarde 2.884             2.893                

- Cumulatieve afschrijvingen

inclusief waardeverandering -2.095            -2.009              

Boekwaarde per 31 december 789                884                   

De boekwaarde is als volgt te specificeren:

- Bedrijfsgebouwen- en terreinen 514                566                   

- Machines en installaties 15                  21                     

- Andere vaste bedrijfsmiddelen 260                297                   

Saldo 789                884                   

3. Financiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld

Belastinglatentie 7.426             8.520                

Lening u/g 26                  39                     

Totaal 7.452            8.559              

3.1 Belastinglatentie

Saldo per 1 januari 8.520             5.370                

Resultaat -1.094            3.150                

Saldo per 31 december 7.426             8.520                

In verband met een voorwaartse verliescompensatie is  het waarschijnlijk is dat er fiscale winst

beschikbaar zal zijn. 

Het totaal verrekenbaar fiscaal verlies per 31 december 2017 bedraagt 9,8 mio euro.

Er wordt rekening gehouden met een latente belastingvordering van 25 % van het

verrekenbare fiscale verlies. De vordering is contant gemaakt tegen een rekenrente van 2,6%

 Als gevolg van verschillen tussen fiscale en commerciele waardering is er daarnaast  

nog 25,6 mio euro extra fiscaal aftrekbaar.

De afname van de latentie is met name een gevolg van een

toename van de WOZ waarde van het bezit.

3.2 Lening u/g

- Stand per 1 januari 39                  53                     

- Aflossing -13                 -14                   

Stand per 31 december 26                  39                     

De lening wordt in jaarlijkse termijnen van 13 k afgelost. De resterende looptijd bedraagt twee jaar.
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VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden 31-12-2017 31-12-2016

Deze post is als volgt samengesteld

Voorraden bestemd voor verkoop 1.515             432                   

Overige voorraden 62                  58                     

Totaal 1.577            490                 

4.1 Voorraden bestemd voor verkoop

Voorraad te verkopen grond 1.997             639                   

Voorraad te verkopen woningen -                     -                       

1.997             639                   

Voorziening wegens lagere opbrengstwaarde 482                207                   

Saldo per 31 december 1.515             432                   

de reclassificatie betreft gronden Vierkenshof in Tolkamer welke worden

verkaveld en verkocht.

De gronden Vierkenshof zijn overgeboekt van activa in ontwikkeling.

De gronden zijn gelegen in de wijk Vierkenshof te Lobith (2017: 11.297 m2 en 2016: 3.206 m2)

Het verloop van de voorziening wegens lagere opbrengstwaarde is als volgt:

Voorziening gronden

Stand per 1 januari 207                160                   

- Reclassificatie 220                -                       

- Desinvesteringen -81                 -                       

- Ten laste van resultaat 136                47                     

Stand per 31 december 482                207                   

4.2 Overige voorraden

Voorraad magazijn goederen 62                  58                     

5. Vorderingen

5.1 Huurdebiteuren 39                  38                     

5.2 Overige vorderingen 204                204                   

5.3 Overlopende activa 46                  53                     

289               295                 

Onder de vorderingen zijn geen vordering begrepen met een looptijd

van langer dan 1 jaar.

5.1 Huurdebiteuren

- Huurdebiteuren 65                  91                     

- Voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid 26                  53                     

Saldo per 31 december 39                  38                     

 Het verloop van de voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid is als volgt:

Saldo per 1 januari 53                  57                     

- Afboeking ten laste van voorziening -27                 -101                 

- Ten laste van resultaat -                     97                     

Saldo per 31 december 26                  53                     

5.1 Huurdebiteuren

- Huurachterstand zittende huurders 65                  91                     
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5.2 Overige vorderingen 31-12-2017 31-12-2016

- Overig 204                204                   

Totaal 204                204                   

5.3 Overlopende activa

- Vooruitbetaalde kosten 46                  53                     

Totaal 46                  53                     

6 Liquide middelen

Lopende gelden

- Kas 2                    1                       

- Bankier 531                191                   

Subtotaal 533                192                   

 

Uitgezette gelden

- Spaarrekening 4.315             4.464                

Subtotaal 4.315             4.464                

Totaal 4.848            4.656              

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

VERMOGEN LANG

7. Eigen Vermogen

Reserve inzake waardeverandering vastgoed 76.460 69.030

Overige reserve -2.584 4.403

Resultaat boekjaar 12.885 443

Totaal 86.761 73.876

Wij stellen voor om het netto resultaat 2017 toe te voegen aan

de algemene reserve van de stichting.

Reserve inzake waardeverandering vastgoed

Saldo per 1 januari 69.030 71.334

mutatie herwaardering 7.430 -2.304

Saldo per 31 december 76.460 69.030

Overige reserve

Saldo per 1 januari 4.403 674

mutatie herwaardering -7.430 2.304

toevoeging als gevolg van resultaat boekjaar 443 1.425

Saldo per 31 december -2.584 4.403

8. Schulden op lange termijn

8.1 Leningen kredietinstellingen 72.619           73.734              

8.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

onder voorwaarden 987                960                   

8.3 Overige schulden 230                266                   

Totaal 73.836         74.960            
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looptijd looptijd

korter dan vijf jaar of

vijf jaar langer Totaal Rentevoet

Leningen kredietinstellingen per 31-12-16 34.720          39.014           73.734              3,2%

Leningen korter dan vijf jaar 5.458            -5.458            -                       

Nieuwe leningen 2017 5.000            3.000             8.000                0,0%

Aflossingsverplichting 2017 -9.115           -9.115              2,9%

36.063          36.556           72.619              2,3%

960               -                     960                   

Overige schulden -                    230                230                   0,3%

Totaal per 31 december 2017 37.023          36.786           73.809              

8.1 Leningen kredietinstellingen 31-12-2017 31-12-2016

Saldo per 1 januari 73.734           81.924              

Mutaties in het boekjaar

- Nieuwe leningen 8.000             2.500                

- Aflossingsverplichting 2018/2017 -9.115            -10.690            

Saldo mutaties -1.115            -8.190              

Saldo per 31 december 72.619           73.734              

De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt ultimo 2017 circa 2,39 % (2016: 2,63%).

De leningen van de kredietinstellingen zijn voornamelijk "fixe" leningen.

Alle leningen zijn geborgd door het WSW

Per 31 december 2017 is voor 6,0 miljoen aan geborgde leningen aangetrokken welke in 2018 worden gestort.

8.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

onder voorwaarden

Saldo per 1 januari 960                1.191                

Mutaties in het boekjaar 27                  -38                   

- Resultaat 2016 -                     -193                 

- Aankoop 2017

27                  -231                 

Saldo mutaties

Saldo per 31 december 987                960                   

8.3 Overige schulden

- Waarborgsommen woningen en garages 201                231                   

- Rente waarborgsommen 29                  35                     

Saldo per 31 december 230                266                   

De waarborgsom per woning bedraagt € 200,00 en voor garages € 25,00. Over de uitstaande

waarborgsommen is de afgelopen jaren rente gereserveerd. In 2017 bedroeg dit perc. 0,3%.

Vanaf 2016 is besloten dat op nieuwe verhuringen geen waarborgsom meer gevraagd wordt.

9. Kortlopende schulden

9.1 Schulden aan kredietinstellingen 9.115             10.690              

9.2 Schulden aan leveranciers 401                133                   

9.3 Belastingen en premies sociale volksverzekeringen 144                78                     

9.4 Overige schulden 203                209                   

9.5 Overlopende passiva 1.182             1.245                

Totaal 11.045         12.355            

Onder de kortlopende schulden zijn geen schulden begrepen met een

looptijd van langer dan 1 jaar.

9.1 Schulden aan kredietinstellingen

- aflossingsverplichting leningen o/g 9.115             10.690              

Totaal 9.115             10.690              

Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht 
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9.3 Belastingen en premies sociale volksverzekeringen 31-12-2017 31-12-2016

- Loonheffing 47                  48                     

- Omzetbelasting 83                  16                     

- Pensioenpremie 14                  14                     

Totaal 144                78                     

9.4 Overige schulden

- verplichtingen projecten -                     -                       

- onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 193                193                   

- Overige 10                  16                     

Totaal 203                209                   

9.5 Overlopende passiva

- Rente 983                1.041                

- Vooruitontvangen huren 81                  85                     

- Overige 118                119                   

Totaal 1.182             1.245                

Niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Obligo's.

Obligo aan het WSW uit hoofde van een door het WSW geborgde lening, die opeisbaar wordt indien

blijkt dat het aan het WSW betaalde disagio en de achtergestelde lening bij elkaar niet voldoende zijn

om de aanspraken op het WSW te dekken. Het WSW verwacht conform de actuele meerjaren 

liquiditeitsprognose voor de komende 5 jaar geen beroep te doen op deze obligo verplichting.

De hoogte van deze verplichting per balansdatum bedraagt 3,1 mio euro.

Aangegane verplichtingen.

Er zijn rentederivaten afgesloten om de rentepositie op langere termijn vast te leggen. 

Per 31 december 2017 bezit de stichting IRS renteswaps met een nominale waarde van 17,0 mio euro en een 

negatieve reele waarde van 8,2 mio euro.

Van deze swaps heeft  17 mio een looptijd tot 2035. Vanaf 2025

neemt de nominale waarde van de Swap met wisselende bedragen af van 13,5 miljoen naar nihil in 2035.

De renteswap kan door de Stichting dagelijks en door de bank in 2023 worden opgezegd.  

Bij opzegging moet de Stichting de marktwaarde als deze negatief is voldoen. 

Ter dekking van deze Swap positie is er door de bank een margin faciliteit ter beschikking gesteld.

De corporatie bouwt 21 woningen aan de Graaf Reinald Straat te Lobith. Per balansdatum is een bedrag van 0,6

miljoen nog te betalen.

Woonstichting Vryleve heeft in het verleden vastgoed fiscaal afgewaardeerd en dient bij een WOZ stijging de 

afwaardering in zoverre weer terug te nemen. De verwachting is dat de WOZ waarde voorlopig zal blijven

stijgen, hetgeen op korte termijn tot uitdrukking zal komen in een lager bedrag aan compensabele 

verliezen en op langere termijn in een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting.

De corporatie is voor de onderhoudswerkzaamheden en vervanging van CV ketels een contract aangegaan per

1 januari 2016 met een looptijd van 18 jaar. Dit contract kent een break moment na 9 jaar waarbij dan wel een

verrekening van in de eerste negen jaar aangeschafte cv ketels plaats vindt. De jaarlijkse last bedraagt 

circa 0,25 mio euro zodat de verplichting voor de volledige looptijd 4,0 mio euro bedraagt.

De corporatie wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse regeringsmaatregelen voor de  

gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer de Wet verhuurderheffing en een verruiming

van het huurbeleid. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met een door de Autoriteit Wonen opgelegde  

extra heffing voor saneringssteun.

De voorgenomen verhuurdersheffing en daarmee samenhangende huurverhogingen  naar de kennis van heden 

is in de bedrijfswaardeberekening opgenomen.

Het aandeel in de saneringssteun bedraagt voor 2017 0 euro. Voor de jaren 2018 tot en met 2022 houden

wij rekening met een totale saneringssteun heffing van 0,5 mio euro.

Vryleve kan de verwachte heffingen voldoen. Zij kan daarbij aan de in de sector geldende   
financiele ratio's blijven voldoen zonder ingrijpende aanpassingen in de bedrijfsvoering te moeten doen.

Vryleve zal gebruik maken van de mogelijkheden die de verruiming van het huurbeleid biedt.

Er is in de jaarrekening 2017 geen verplichting gevormd voor jubileumuitkeringen omdat de omvang

van de verplichting niet materieel is.

Er is geen voorziening in de balans opgenomen betreffende het loopbaanontwikkelingsbudget per medewerker

waarop iedere medewerker recht heeft conform de vigerende cao omdat de omvang van de verplichting niet 

materieel is.

Na de balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die vermeld moeten worden.
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12.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening  
 

 

1. Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 2017 2016

1.1 HurenHuuropbrengsten 10.109           10.084           

1.2 Opbrengsten servicecontracten 279                286                

1.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleLasten servicecontracten -286               -248               

1.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleOverheidsbijdragen -813               -737               

1.5 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleLasten verhuur en beheeractiviteiten -645               -696               

1.6 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuilleLasten onderhoudsactiviteiten -1.696            -968               

1.7 Overige bedrijfsopbrengstenOverige directe operationele lasten exploitatie bezit -356               -346               

Totaal 6.592           7.375            

1.1 Huuropbrengsten

Netto huur:

- woningen en woongebouwen 10.064           10.049           

- Onroerende goederen niet zijnde woningen 117                119                

10.181           10.168           

Af: Huurderving

- wegens leegstand 72                  84                  

Totaal 10.109         10.084         

Totaal jaarhuur 2017 10.181           

Totaal jaarhuur 2016 10.168           

Toename 13                  

Deze toename is als volgt te verklaren

De "netto huur" is t.o.v. het vorig boekjaar gewijzigd als gevolg van :

a. de huurverhogingen per 1 juli 2017 en 2016 100                

b. huurverhogingen als gevolg van aangebrachte voorzieningen in 2017

het toepassen van huurharmonisatie bij mutatiewoningen

c. aankopen en nieuwbouw in 2016/2017 2                    

d. mutatie WSC de Pannerd -15                 

e. mutaties van 2016 die in 2017 voor het gehele jaar zijn opgenomen        

f. leegstand vanwege verkoop

g. verkopen in 2017 -74                 

13                  

1.2 Opbrengsten servicecontracten

Ontvangen vergoedingen voor leveringen en diensten 279                286                

De post vergoedingen betreft bedragen die huurders boven de "kale" huurprijs betalen voor leveringen en

diensten. 

1.3 Lasten servicecontracten

Betaalde vergoedingen voor leveringen en diensten 286                248                

De post lasten betreffen betalingen van bedragen voor leveringen en diensten die 

door huurders aan de corporatie worden vergoed en welke samenhangen met het

directe gebruik door huurders van het complex.

1.4 Overheidsbijdragen

Verhuurderheffing 813                737                

1.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

De direct aan de verhuur en beheeractiviteiten toe te rekenen kosten zijn als

volgt te specificeren:

Personeelskosten 321                387                

Overige bedrijfskosten 251                237                

Afschrijvingen 73                  72                  

645                696                

1.6 Lasten onderhoud

Onderhoudslasten

- Reparatieverzoeken 635                582                

- Mutatie onderhoud 153                87                  

- Planmatig onderhoud 836                215                

- Servicefonds 72                  84                  

1.696             968                
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1.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2017 2016

- Gemeentelijke belastingen 335                325                

- Verzekeringen 21                  21                  

356                346                

2 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 196                95                  

2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling -217               -106               

2.3 Toegerekende organisatiekosten -12                 -10                 

      Toegerekende financieringskosten -167               -202               

Totaal -200             -223             

2.1 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

- Verkoop gronden 196                95                  

Totaal 196               95                 

2.2 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

- Kostprijs gronden 207                106                

- Verkoopkosten 10                  -                     

Totaal 217               106               

2.3 Toegerekende organisatiekosten

- Personeelskosten 10                  9                    

- Overige kosten 2                    1                    

Totaal 12                 10                 

3 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

3.1 Verkoopobrengst vastgoedportefeuille 1.286             297                

3.2 Toegerekende organisatiekosten -43                 -40                 

3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.124            -257               

Totaal 119               -                    

3.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

- Verkoop woningen bestaand  (2017: 7, 2016: 2) 1.088             297                

- Verkoop bedrijfspanden 198                -                     

Totaal 1.286           297               

3.2 Toegerekende organisatiekosten

- Personeelskosten 31                  34                  

- Overige kosten 12                  6                    

Totaal 43                 40                 

3.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

- Woningen bestaand 856                257                

- Kostprijs bedrijfspanden 268                -                     

Totaal 1.124           257               

4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -232               -97                 

4.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11.377           -5.745            

4.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19                  -47                 

verkocht onder voorwaarden

Totaal 11.164         -5.889          

4.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Afboeking onrendabele investeringen geplande nieuwbouwprojecten -232               -97                 

Totaal -232             -97                

4.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie 10.795           -6.470            

- Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie 582                725                

Totaal 11.377         -5.745          
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4.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2017 2016

verkocht onder voorwaarden

- waardeverandering vastgoed verkocht onder voorwaarden 19                  -47                 

Totaal 19                 -47                 

5 Netto resultaat overige activiteiten

5.1 Opbrengsten overige activiteiten 129                137                

5.2 Kosten overige activiteiten -195               -197               

Totaal -66               -60                

5.1 Opbrengst overige activiteiten

Warmtepompen 129                134                

- Contractkosten -                     3                    

Totaal 129               137               

5.2 Kosten overige activiteiten

- Kostprijs warmtepompen 195                197                

- Afschrijving warmtepompen -                     -                     

- Afschrijving warmtepompen in verband met negatieve exploitatie -                     -                     

Totaal 195               197               

6.0 Overige organisatiekosten

6.01 Personeelskosten 926                902                

6.02 Afschrijvingen 122                120                

6.03 Overige bedrijfskosten 526                568                

6.04 Toegerekende kosten -700               -743               

Totaal 874               847               

6.01 Personeelskosten

 Lonen en salarissen 925                874                

 Doorberekende personeelskosten -257               -244               

668                630                

Ontvangen ziekengeld -1                   -3                   

 Sociale lasten 134                145                

 Pensioenlasten 125                130                

Totaal 926                902                

    Lonen en salarissen

- Bruto salarissen 826                838                

- Werk derden 60                  

- Overige personeelskosten 39                  36                  

925                874                

Personele bezetting

Dit boekjaar bestond de totale formatie uit 14,9 fte. (2016 15,2fte)

  

De formatie is als volgt te specificeren

- Algemeen en verkoop 2,6 2,6

- Wonen 2,9 2,9

- Vastgoed 4,9 5,2

- Financieen 3,3 3,3

- Faciliteiten 1,2 1,2

14,9 15,2

6.02 Afschrijvingen

- Afschrijving onroerende zaken  ten dienste van exploitatie 122                120                

122                120                

6.03 Overige bedrijfskosten

- Beheerkosten 511                471                

- Overige bedrijfslasten 15                  97                  

526                568                
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6.04 Toegerekende kosten 2017 2016

- Toegerekend aan andere activiteiten -700               -743               

-700               -743               

6.1 Leefbaarheid

- Leefbaarheid 22                  26                  

22                  26                  

7.0 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

- Vorderingen 2                    3                    

7.1 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

- Rente op liquide middelen en deposito's 4                    15                  

7.2 Rentelasten en soortgelijke kosten

- Rente leningen onder overheidsgarantie 2.881             3.231             

- Rente waarborgsommen 1                    2                    

- Borgstellingsprovisie 25                  23                  

- Rente rekening courant banken -                     1                    

- Toegerekend aan vastgoed in ontwikkeling -167               -202               

Totaal 2.740             3.055             

8.0 Belastingen

Vennootschapsbelasting 25% van 281,000 -70                 228                

Vennootschapsbelasting fiscale afschrijvingen ten

laste van latentie 25% van 2.298.000 -575               -620               

-645               -392               

Vennootschapsbelasting ten laste van latentie -449               3.542             

Per saldo ten laste/ gunste van het resultaat -1.094          3.150            

Berekening belastbaar bedrag 2017 2016

Commercieel resultaat 12.885         443               

Vennootschapsbelasting -1.094            3.150             

Resultaat voor belastingen 13.979         -2.707          

BIJ:

Vermindering verhuurderheffing -                     -                     

vermindering herinvesteringsreserve -                     -                     

Onrendabele investeringen nieuwbouw 232                97                  

Fiscaal lagere onderhoudskosten 279                

Fiscaal geactiveerde rentekosten nieuwbouw 76                  

Fiscaal niet aftrekbare kosten 4                    

Fiscale opwaardering activa in exploitatie -                     

Waardeveranderingen -                     5.792             

591                5.889             

AF:

Investeringsaftrek 8                    16                  

Fiscale afschrijving sloop -                     843                

Dotatie VVE -                     27                  

dotatie herinvesteringsreserve -                     20                  

Fiscaal hogere onderhoudslasten -                     89                  

Waardeveranderingen 11.396           -                     

Fiscaal afwaardering activa in exploitatie -                     -                     

Fiscale afschrijvingen 2.298             2.480             

Fiscaal  lagere boekwinst 551                581                

14.253           4.056             

Fiscaal resultaat 317               -874             

BIJ/AF:

afschrijvingen activa tdv exploitatie -36                 -39                 

-                     

Belastbaar bedrag 2017/2016 281               -913             
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Bestuurder en Raad van Commissarissen.

De last ter zake van de bezoldiging en pensioenen van de Bestuurders bedraagt: euro 136.245

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) in werking getreden. Hiermee is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen

gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen.

Binnen de Stichting vallen onderstaande personen onder de WNT

Naam                                                                    D Hoogland

2017 2016

1/1-31/12 1/1-31/12

1 fte 1 fte

Beloning                                                                  116.995         115.454         

Belastbare waarde vaste en 

variabele onkostenvergoedingen -                    -                     

Beloningen betaalbaar op termijn 19.250           19.065           

Functie Directeur

Duur en omvang van het dienstverband

in het boekjaar en 2015 1 FTE,gehele jaar

Gewezen topfunctionaris                      Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking Echte

De maximale beloning uit hoofde van de wet WNT voor de bestuurder bedraagt voor 2017 € 106.000 per jaar

(2016 € 105.000 per jaar).

Ingevolge de wet WNT geldt voor de bestuurder van Vryleve een overgangsregeling welke bezoldiging

boven het maximum toestaat.

De raad van commissarissen bestaat uit vier personen en is als volgt samengesteld;

                               R.H. van de Beeten  E Ouwehand W Brandenburg T Hermsen

                                     voorzitter                       lid               lid lid

                                      1/1-31/12                    1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/03

                                      1 fte                               1 fte 1 fte 1 fte

Maximum WNT 2017           15.900                      10.600 10.600           2.650             

Beloning                              8.700                         6.000                    6.000             1.500             

Totaal bezoldiging               8.700                         6.000 6.000             1.500             

Totaal bezoldiging 2016       8.700                        6.000 6.000             6.000             

Maximum WNT 2016            15.750                      10.500 10.500           10.500           

 C Rombouts D Colon

lid lid

9/9-31/12 2/10-31/12

1 fte 1 fte

Maximum WNT 2017 3.311             2.643             

Beloning 1.846             1.484             

Totaal bezoldiging 1.846             1.484             

De last ter zake van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedraagt in 2017: euro  28.371

Het honorarium van de accountant in het verslagjaar is:

Wettelijke controle 2017 39                  

Wettelijke controle 2016 (nagekomen kosten) 13                  

Bijzondere verantwoordingen 4                    

Controle omtrent naleving wet- en regelgeving 4                    

59                  

OVERIGE INFORMATIE
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Het bestuur en de raad van commissarissen van Woonstichting Vryleve verklaart hierbij dat alle 
middelen in het boekjaar 2017 zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting. 
 
 
Lobith, 28 mei 2018 
 
 

Bestuur 
 
D. Hoogland, directeur/bestuurder 
 
       __________________________ 
 

 
Raad van Commissarissen 
 
De heer W.A. van Brandenburg interim voorzitter 
 
 
       ___________________________ 
 
 
 
Mevrouw E. Ouwehand 
  
       ___________________________ 
 
 
 
De heer C.J. Rombouts 
 
       ___________________________ 
 
 
 
De heer D.W. Colon 
 
       ___________________________ 
 
 
 
Mevrouw H.H. v.d. Bend 
 
       ___________________________ 
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12.7 Overige gegevens 
 
Statutaire regeling inzake de winstbestemming 
 
In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen betreffende de winstbestemming. 
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12.8 Controle verklaring 
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Bijlage 1; kengetallen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Gegevens woningbezit

- Woningen en woongebouwen * Sociaal 1.424       1.436       1.439       1.428       1.423       1.422       

* Commercieel 29            27            26            31            30            33            

Totaal woningen 1.453       1.463       1.465       1.459       1.453       1.455       

- Overige Vhe's * Winkels 2              2              2              2              2              2              

* Bedrijfspanden 3              5              3              3              3              5              

* Garages 105          113          112          82            77            70            

Totaal vhe's 1.563       1.583       1.582       1.546       1.535       1.532       

Veranderingen Vhe bezit:

- Aantal opgeleverd/in exploitatie genomen -               -               7              5              -               20            

- Aantal aangekocht -               1              3              4              3              6              

- Aantal verkocht 16            2              5              3              5              7              

- Aantal gesloopt en overig -4             2              31            5              5              -               

-20           1              36            11            3              19            

Exploitatie 

- Huuropbrengst woningen 9.992       9.965       9.920       9.965       9.224       9.372       

- Huuropbrengst per VHE per mnd 573          568          552          541          519          499          

- Mutatiegraad bestaande woningen 9,7           9,3           8,2           10,3         9,0           9,7           

- Acceptatiegraad bestaande woningen 43,8         43,8         43,8         43,8         33,3         31,7         

- Aantal mutaties bestaand bezit 141          136          120          151          131          138          

- Huurderving in % v/d jaarhuur 0,7           0,8           0,5           1,0           1,8           1,0           

- Marktwaarde per VHE 103.592   92.184     106.265   80.840     80.877     77.761     

- Kosten niet planmatig onderhoud per VHE 590          512          569          422          471          463          

- Kosten planmatig onderhoud per VHE 573          146          120          427          1.113       793          

- Totaalkosten onderhoud per VHE 1.163       659          688          849          1.585       1.256       

- Totaal variabele kosten per VHE 1.207       1.186       1.376       1.363       1.390       1.378       

- Belastingen en vaste lasten per VHE 802          737          678          825          444          203          

- Rentelasten per VHE 1.994       2.216       2.444       2.576       2.586       2.677       

- Rentelasten per VHE in % 1,9% 2,4% 2,3% 3,2% 3,2% 3,4%

- Restant gemiddelde levensduur (jaren) 34,8         34,8         35,8         31,6         30,1         31,2         

Parameters WSW

- Interest Coverage Ratio 1,93         2,97         1,80         1,42         1,31         1,57         

- Debt Service Coverage Ratio 1,30         1,80         1,12         0,87         0,94         1,03         

- Loan to Value 67,5% 69,4% 64,8% 74,1% 75,2% 74,9%

- Solvabiliteit 50,5         46,0         49,2         34,4         34,4         33,5         

- Dekkingsratio 47,2% 50,3% 50,8% 42,1% 38,3% 37,8%

Vermogensontwikkeling

- Eigen vermogen 31-12 (x1.000) 86.761     74.319     86.230     47.389     46.189     47.123     

- Vreemd vermogen 31-12 (x1000) 84.881     86.872     87.658     90.465     91.686     93.249     

- Totaal vermogen 31-12 (x1000) 171.642   161.191   173.888   137.854   137.875   140.372   

- Schuld per verhuureenheid 56.059     57.431     57.350     57.505     57.741     53.018     

Parameters resultaat

- Jaarresultaat 12.885     443          -2.682      -1.584      -1.562      -1.172      

- Resultaat +Waardeveranderingen 1.489       6.235       1.625       2.408       1.644       2.066       

- Rentabiliteit eigen vermogen voor belasting 3,2% 4,3% 2,1% 5,1% 3,6% 4,4%

- Gemiddelde rentevoet vreemd vermogen 3,4% 3,7% 4,1% 4,2% 4,1% 4,2%
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Bijlage 2; Afkortingen  
 

Aedes Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland 

Auditcommissie Commissie van de RvC die gaat over toezicht op de geldstromen in de 

corporatie: is het financiële plaatje duidelijk, intern, voor de RvC, 

voor de controlerende accountant? Wordt alles wat in en uit gaat 

goed vastgelegd en gecontroleerd? Is er een realistisch plan voor de 

investeringen en beleggingen? Als de regels veranderen, is er dan 

tijdig een plan hoe dit financieel uitwerkt voor de corporatie? Welke 

accountant moet aangesteld worden voor de controle van de 

jaarrekening? 

 

AVG    Algemene Verordening Gegevensbescherming 

AW    Autoriteit Woningcorporaties 

BBSH    Besluit Beheer Sociale Huursector 

Bezoldiging commissarissen https://www.vtw.nl/data/media/files/VTW-               

beroepsregel_Bezoldiging_commissarissen_2017.pdf 

BTIV    Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 

BW    Burgerlijk wetboek 

CFV    Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

DAEB    Diensten van Algemeen Economisch Belang 

Dpi    Digitale Prognose informatie 

DVi    Digitale Verantwoordingsinformatie 

EI Energie Index 

Fit en propertest Dit is een gesprek bij de AW waarin getoetst wordt of de commissaris 

voldoende in huis heeft voor de functie en voor het speciale domein 

van haar of zijn commissariaat. Ook wordt er naar integriteit 

gekeken. 

FTE    Fulltime eenheden  

Governancecode 

https://www.vtw.nl/data/media/files/Governancecode_woningcorpo

raties_2015_versie_juli_2017.pdf 

 

https://www.vtw.nl/data/media/files/VTW-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20beroepsregel_Bezoldiging_commissarissen_2017.pdf
https://www.vtw.nl/data/media/files/VTW-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20beroepsregel_Bezoldiging_commissarissen_2017.pdf
https://www.vtw.nl/data/media/files/Governancecode_woningcorporaties_2015_versie_juli_2017.pdf
https://www.vtw.nl/data/media/files/Governancecode_woningcorporaties_2015_versie_juli_2017.pdf
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HAB-huis   Huur Aanpasbaar Bijzonder huis 

HBV    Huurders belangenvereniging 

Mio    Miljoen  

Mln    Miljoen   

MVA    Materiele vaste activa 

MVO    Maatschappelijk verantwoord ondernemer 

PVT    Personeelsvertegenwoordiging 

RFBB    Reglement Financieel Beleid en Beheer 

RJ    Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

RvC    Raad van Commissarissen 

RTIV    Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

Selectie- en  

renumeratiecommissie   Commissie van de RvC die voorstellen doet over  

sollicitatieprocedures en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. 

Doet het jaargesprek met de bestuurder. 

 

SPW    Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 

SVB    Strategisch Voorraad Beleid 

U/g    Uitgeleende gelden 

Veegwet De veegwet werd op 1 juli 2017 van kracht en verbetert de 

woningwet van 2015 op een aantal punten. Voor de inhoud zie: 

http://www.woningwet2015.nl/nieuws/veegwet-veegbesluit-en-

veegregeling-wonen-per-1-juli-in-werking 

 

vhe verhuureenheden 

 

VTW  Vereniging Toezicht Wonen is de beroepsvereniging van en voor ruim 

1.300 leden die als commissaris toezicht houden bij ruim 300 

woningcorporaties (van de ongeveer 335 die in Nederland actief 

zijn). De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de 

ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. 

 

VSO    Vaststellingsovereenkomst (belastingdienst) 

http://www.woningwet2015.nl/nieuws/veegwet-veegbesluit-en-veegregeling-wonen-per-1-juli-in-werking
http://www.woningwet2015.nl/nieuws/veegwet-veegbesluit-en-veegregeling-wonen-per-1-juli-in-werking
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Wet bestuur en toezicht www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/15/tk-

bijlage-evaluatie-wet-bestuur-en-toezicht. 

 

Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen www.compliance-instituut.nl/wet-bestuur-en-toezicht-

rechtspersonen/. 

Wet normering topinkomens www.topinkomens.nl. 

 

Wet op het overleg 

huurders verhuurder www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-

antwoord/rechten-huurdersorganisatie-bewonerscommissie 

 

Woningwet    www.woningwet2015.nl 

 

WSW  Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit is een privaatrechtelijke 
stichting die controleert hoeveel een corporatie verantwoord kan 
lenen. Hoe WSW dit doet is te vinden op: www.wsw.nl. 

 

WOZ    Waarde Onroerende Zaak 

WSW    Waarborgfonds Sociale Woningbouw   

VHE    Verhuureenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/15/tk-bijlage-evaluatie-wet-bestuur-en-toezicht
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/15/tk-bijlage-evaluatie-wet-bestuur-en-toezicht
http://www.compliance-instituut.nl/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen/
http://www.compliance-instituut.nl/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen/
http://www.topinkomens.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechten-huurdersorganisatie-bewonerscommissie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechten-huurdersorganisatie-bewonerscommissie
http://www.woningwet2015.nl/
http://www.wsw.nl/
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