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Algemene gegevens 2018 

Adresgegevens  

Bezoekadres Pr. Beatrixlaan 2, 4255 VB Nieuwendijk 

Postadres Postbus 75, 4255 ZH Nieuwendijk 

Telefoon 0183-408788 

Website www.landvanaltena.nl 

Algemeen e-mailadres info@landvanaltena.nl 

 

Overige algemene gegevens  

Werkgebied Gemeente Werkendam en Woudrichem 

Datum oprichting 8-5-1954 

Datum omzetting naar stichting 1-12-1999 

Datum laatste statutenwijziging 20-12-2018 

Datum en nummer toelating 14-10-1954, nr.47 

Verlenging toelating 23-10-1979, nr.25 

Vrijstellingsbesluit scheiding DAEB/niet-DAEB 4-8-2017 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 18115616 

Inschrijfnummer ministerie BiZa L1704 

Inschrijfnummer NRV 15886 
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Algemene gegevens 2018 

Land van Altena participatie BV 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 17284263 

Postadres Postbus 75, 4255 ZH Nieuwendijk 

Doelstelling Land van Altena participatie BV De vennootschap heeft ten doel: het handelen als commanditaire vennoot in Ontwikkelingsmaatschappij 

Westerhei C.V.: 

a. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze 

financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen; 

b. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende zaken en andere goederen, 

daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële 

eigendomsrechten; 

c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied 

aan andere vennootschappen, personen en  ondernemingen; 

d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken; 

e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op 

andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden. 

 

Het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen 

van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord. 
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Woord vooraf 

 

Jaar van verandering 

Voor Woonstichting Land van Altena was 2018 het jaar van verandering. Na 42 (!) jaar is er afscheid genomen van directeur bestuurder Kees Biesheuvel en ben ik aangetreden 

als zijn opvolger. Ook heeft er binnen het team van de woonstichting en haar Raad van Commissarissen vernieuwing plaatsgevonden. Met frisse energie zijn we dit jaar in de 

nieuwe samenstelling aan de slag gegaan. 

Werken binnen de volkshuisvesting is voor mij een bewuste keuze. De sector combineert het beste van twee werelden: een private organisatie met een publieke taak. Een taak 

die jaarlijks omvangrijker én uitdagender wordt, maar die wij als Woonstichting Land van Altena vol enthousiasme oppakken en volbrengen.  

De wereld om ons heen 

Van woningcorporaties wordt steeds meer afdracht aan de overheid verwacht. Tegelijkertijd hebben we te maken met ontwikkelingen in de samenleving die ons takenpakket 

complexer maken. Zo zet de landelijke trend van vergrijzing door, heeft een groter percentage van onze huurders een migratieachtergrond en zien we een verschuiving binnen 

de ggz van intramurale zorg naar langer zelfstandig (begeleid) wonen. Daarnaast is er de verduurzaamheidsopgave waaraan we als woonstichting graag willen voldoen.  

Onze huurders als uitgangspunt 

Dit alles vraagt om extra aandacht, goede keuzes en aanvullende expertise van onze medewerkers. Daar doen wij dagelijks ons uiterste best voor. Dat dat gezien en 

gewaardeerd wordt, is te zien aan de klanttevredenheidscijfers, gemiddeld een 7,7. Bij alles wat we doen staan onze huurders centraal, betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn 

van essentieel belang voor onze huurders. En daardoor een belangrijk thema is onze bedrijfsvoering.  Mensen waarderen onze betrokkenheid en 'open deur cultuur' en zijn blij 

met onze huurdersvereniging die dit jaar gefuseerd is. 

Bestuursverslag en jaarrekening 

Dit jaarverslag  laat u zien wat Woonstichting Land van Altena in 2018 heeft gedaan en bereikt. Het verslag is opgebouwd uit twee delen, het bestuursverslag en de 

jaarrekening. Het bestuursverslag 2018 is gebaseerd op het Jaarplan 2018 en op het ondernemingsplan ’Met het oog op de toekomst’. De activiteiten en prestaties van het 

afgelopen jaar worden in dit verslag vergeleken met onze plannen. De jaarrekening 2018 is samengesteld op basis van de laatste RJ richtlijnen.  

Dankwoord 

Als eerste wil ik mijn dank uitspreken naar mijn voorganger Kees Biesheuvel, voor zijn grote  inzet en betrokkenheid in de afgelopen 42 jaar. Daarnaast wil ik  graag 

alle  mensen, organisaties en samenwerkingspartners bedanken die met ons meegewerkt en – gedacht hebben in het afgelopen jaar. Ook een dankwoord voor alle 

medewerkers, het management en de Raad van Commissarissen voor hun inzet en de prettige samenwerking. Ik ben trots op wat we in 2018 samen hebben bereikt! 

  

 Uw reactie op dit verslag is van harte welkom: info@landvanaltena.nl 

  

Anja Verdaasdonk van Weerlee,  

Directeur/bestuurder 
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1. Inleiding 

 

Woonstichting Land van Altena is een kleine corporatie die actief is in de dorpen Almkerk, Uitwijk, Waardhuizen en Nieuwendijk. Het is een toegelaten instelling 

volkshuisvesting, met als statutaire en feitelijke vestigingsplaats Nieuwendijk. De woonstichting heeft specifieke toelating in de woningmarktregio Woongaard en is werkzaam 

binnen het kader van de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.  

 

Hoofdactiviteiten van Woonstichting Land van Altena zijn de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed. De woonstichting heeft 945 woningen en drie gebouwen met een 

maatschappelijke bestemming in eigendom. Daarnaast hebben we twaalf woningen in beheer voor derden. Onze focus ligt op de huisvesting van mensen met een kwetsbare 

positie op de woningmarkt en op het, waar nodig, bijdragen aan de leefkwaliteit van het woongebied. We staan daarbij voor de idealen die we als woonstichting hebben. We 

zijn verantwoordelijk en betrokken, laagdrempelig en flexibel. Bewoners staan bij ons centraal, ook in dit bestuursverslag waarin we vanuit het viertal dorpen verslag doen van 

onze activiteiten en daar verantwoording over afleggen. 
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Prestaties in 2018 m.b.t. de jaarplandoelen 

Het jaarplan 2018 biedt een opsomming van onze plannen voor het betreffende jaar. Het jaarplan wordt gebruikt bij de uitvoering van de plannen, maar ook voor het toezicht 

houden door de Raad van Commissarissen. In dit bestuursverslag doen we verslag van de plannen en het al dan niet realiseren daarvan. In het kort: 

 

Voornemens / Doel conform Jaarplan 2018 Uitvoering / Realisatie 

Dichtbij de bewoners  

Wij wijzen onze woningen toe volgens de regels van het passend toewijzen opgesteld door de 

rijksoverheid. Onze primaire doelgroep bestaat uit mensen met een inkomen  

onder de wettelijke vastgestelde grens van € 36.798,-. 

In 2018 hebben wij voldaan aan de  wettelijk vastgestelde norm. 

 

De som van de huurstijging niet meer dan 1% plus inflatie. Huurverhoging toegepast van 1,4% voor de doelgroep en 5,4% voor scheefwoners. 

Huisbezoek aan nieuwe bewoners na een half jaar bewoning. Huisbezoek aan nieuwe bewoners heeft plaatsgevonden in de 1
e
 helft van 2018.  

Vrijstaande en twee-onder-een-kap huurwoningen worden te koop aangeboden.  In 2018 zijn 4 woningen verkocht in deze categorieën.  

Verkoop fase 2d Westerhei en studie naar fase 3. Met de bouw van fase 2d is gestart. Alle woningen zijn verkocht. Studie naar fase 3 is 

afgerond en met verkoop is gestart . 

Minimaal 2 keer per jaar gestructureerd overleg met de huurdersorganisatie. Overleg met de huurdersorganisatie heeft twee keer plaats gevonden. 

Dichtbij de dorpskernen  

Verbetering bestaande spouwmuurisolatie en herstel kunststofkozijnen. Verbetering van bestaande spouwmuurisolatie heeft plaats gevonden in 2017. 

81% van de woningen een hoger energielabel of gelijk aan C. Ruim 84% van de woningen heeft per 31-12-2018 een label hoger of gelijk aan C. 

Onderzoek naar mogelijke STEP subsidie. Van STEP subsidie wordt gebruik gemaakt als dat van toepassing is. 

Start met conditiemeting volgens NEN 2767. Conditiemeting volgens NEN 2767 is gedaan in 2017. 

In stand houden van het eigen leefbaarheidsfonds door middel van de genormeerde storting.  Leefbaarheidsfonds is in stand gehouden door middel van de genormeerde storting. 

In stand houden van de activiteiten in De Nieuwenaar, Jan Biesheuvel Dijkhuis en het 

Steunpunt.  

De activiteiten in De Nieuwenaar, Jan Biesheuvel Dijkhuis en het Steunpunt zijn voortgezet 

in 2018. 

Dienstverlening en organisatie  

Een gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de dienstverlening van minimaal 7,5. In 2018 werd een gemiddeld rapportcijfer gehaald van 7,69.  

Formatieplaatsen personeel <= 8,00. Formatieplaatsen personeel per 31-12-2018: 8,22. 

Financiën  

Financiële ruimte gebruiken voor vernieuwing spouwmuurisolatie en kunststofkozijnen.  Financiële ruimte is gebruikt voor vernieuwing spouwmuurisolatie en kunststofkozijnen.  

Voldoen aan de normen van het WSW en Aw We voldoen aan de normen van WSW en Aw. 

Voortzetten verkoop bestaande huurwoningen. In 2018 zijn 4 woningen verkocht. 

Monitoring bedrijfslasten. De bedrijfslasten zijn gemonitord in 2018. 

 

Concluderend stellen we dat onze voornemens voor 2018 zijn gerealiseerd. 
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Belangrijkste bestuursbesluiten in 2018 

� Vaststelling jaarstukken 2017; 

� Vaststelling jaarplan 2019 en meerjarenbegroting; 

� Vaststelling nieuwe statuten; 

� Verkoop Xinix-gebouw; 

� Vaststelling privacyverklaring; 

� Benoeming BDO als onze accountant voor de komende vier jaar; 

� Besluit tot optimalisatie Vpb; 

� Herstructurering leningen Deutsche Bank; 

� Opheffing Financiële Commissie. 

 

Conform wet- en regelgeving 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

 
Verklaring van het bestuur 

Het bestuur verklaart hierbij dat in 2018 Woonstichting Land van Altena haar middelen uitsluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting.  

De besluitvorming van het bestuur sluit aan bij de hoofdlijnen van het beleid zoals die liggen verankerd in het jaarplan 2018 en het ondernemingsplan 2015 - 2019.  

 

  
Jan Biesheuvel Dijkhuis Nieuwendijk  
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2. Samenwerking in het Land van Heusden en Altena 2018 

 

Het werkgebied van Woonstichting Land van Altena is onderdeel van het Land van Heusden en Altena. Dit is een streek in Noord-Brabant die wordt gevormd door de 

gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Van oorsprong bestond het gebied uit twee streken: Het Land van Heusden en Het Land van Altena. Door de fysieke ligging 

(ingeklemd tussen rivieren) en de aparte plaats die de streek inneemt in de provincie (de bevolking is overwegend protestant), beschouwen wij het Land van Heusden en 

Altena als een aparte woningmarkt. Per 1-1- 2019 zullen de drie gemeenten worden samengevoegd tot de Gemeente Altena. 

 

Prestatieafspraken Land van Heusden en Altena 
De drie gemeenten, de drie corporaties van het Land van Heusden en Altena en hun huurdersorganisaties hebben structureel overleg over de woningmarkt, wonen, 

leefbaarheid en zorg en welzijn. Op 27 november 2017 zijn de prestatieafspraken voor 2018 vastgesteld. 

 

Woonruimteverdeelsysteem Woongaard 

Woongaard is het woonruimteverdeelsysteem van 14 corporaties in vier regio’s: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Bommelerwaard, Rivierenland en Land van Heusden en 

Altena. Deze regio's hebben gemeenschappelijk dat ze zich tussen de rivieren bevinden en het ‘grensgebied’ vormen tussen Noord- en Zuid Nederland.  

In 2016 is Woongaard door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als woningmarktregio erkend.  

 

Gemeente Werkendam, platform Wonen, Zorg en Welzijn 
In Werkendam heeft onze corporatie zitting in het platform Wonen, Zorg en Welzijn van corporaties, zorgaanbieders en de gemeente. Wij vinden het platform zinvol, omdat 

daar overleg plaatsvindt over wonen, zorg en welzijn door alle partijen die op dit terrein in de gemeente Werkendam actief zijn. 
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3. Woonstichting Land van Altena: Dichtbij bewoners 2018 

 

 

In 2014 is het ondernemingsplan “Met het oog op de toekomst” vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019. Hierin zijn onder meer onze missie, kernwaarden en speerpunten 

geformuleerd.  

 

Missie 
"Als maatschappelijk ondernemer dragen wij, met oog voor betaalbaarheid en kwaliteit, zorg voor passende huisvesting aan huurders die niet zelfstandig in huisvesting kunnen 

voorzien. In onze rol als dienstverlener stimuleren en koesteren we lokale initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid." 

 

We willen dat mensen in het Land van Heusden en Altena met plezier (komen) wonen. Keuzevrijheid om te wonen in het dorp en de woning die het beste past, is daarbij  

belangrijk. Bovenal gaat onze aandacht uit naar mensen met een laag inkomen, ouderen en mensen met een beperking en/of zorgvraag. Tegen de achtergrond van geschetste 

ontwikkelingen zien we deze taak als onze primaire verantwoordelijkheid.  

 

Zonder deze focus los te laten, hebben we de afgelopen jaren ook een belangrijke rol op ons genomen als netwerkpartner op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid. 

Prettig leven gaat namelijk verder dan de woning alleen. Daarom blijven we ons lokaal bewegen op het brede terrein van wonen en stimuleren we lokale initiatieven waar we 

dit kunnen.  

 

Kernwaarden 
We zijn aanspreekbaar op de onderstaande kernwaarden, die richting geven aan onze organisatie en de wijze waarop we met elkaar omgaan. We zijn: 

 

� Verantwoordelijk en betrokken: We voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij de woonwensen van onze huidige en toekomstige bewoners, stellen deze centraal 

en handelen daar naar.  

� Laagdrempelig: Als maatschappelijk ondernemer staan we tussen onze bewoners, zijn toegankelijk en makkelijk te benaderen. 

� Flexibel: Waar een wil is, is een weg. We sluiten als maatschappelijke dienstverlener aan bij kleinschalige initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid. 

 

Speerpunten 2015-2019 

Voor de periode 2015-2019 heeft Woonstichting Land van Altena een vijftal speerpunten vastgesteld, die zijn afgestemd op onze missie en visie: 

 

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid (voldoende huisvesting voor de doelgroepen, zorg voor de huurder) 

2. Passend wonen (keuzevrijheid voor woningzoekenden, diversiteit, verkoop van woningen) 

3. Kwaliteit van de woningen (kwalitatief en energetisch opwaarderen) 

4. Leefbaarheid (Xinix en Steunpunt voor ouderen) 

5. Wonen en zorg (Dienstencentrum, De Nieuwenaar en Jan Biesheuvel Dijkhuis)  
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Ambities 2015 -2019 
Per speerpunt hebben we onze ambities in het ondernemingsplan vastgelegd. Met betrekking tot de realisering van deze ambities kunnen wij in dit jaarverslag het volgende 

vermelden: 

 

1. Passend toewijzen (betaalbaarheid en beschikbaarheid) 

Wij wijzen onze woningen toe volgens de regels van het passend toewijzen opgesteld door de rijksoverheid. Onze primaire doelgroep bestaat uit mensen met een inkomen  

onder de wettelijke vastgestelde grens van € 36.798,- (prijspeil 2018). 

In 2018 hebben wij voldaan aan de  wettelijk vastgestelde staats steunnorm. 

 

Aantal verhuringen 2018 naar inkomen 

Toewijzingsinkomen Aantal Percentage 

periode 1 januari t/m 31 december 

≤ € 36.798 | => min. 80% 67 94,4% 

€ 36.798 - € 41.056 | => max. 10% 3 4,2% 

> €  41.056 | => max. 10% 1 1,4% 

Totaal | => 100% 71 100% 

 

2. Passend wonen 

Woongaard 

Een betaalbare en beschikbare woningvoorraad gaat hand in hand met een diverse samenstelling die voldoet aan zowel de wensen van jongeren, ouderen (met zorg) en 

gezinnen. De demografie laat zien dat deze diversiteit ook nodig is. Het zoveel mogelijk bieden van keuzevrijheid is ons uitgangspunt, zowel wat betreft de woning als de plek 

om te wonen. Met Woongaard bieden we deze keuzevrijheid.  

 

Diversiteit 

De afgelopen jaren hebben we zowel geïnvesteerd in onze bestaande als nieuw te bouwen woningvoorraad. Met projecten als De Nieuwenaar en de renovatie van 

seniorenwoningen in Nieuwendijk zijn er binnen het sociale segment levensloopbestendige woningen voor ouderen en zorgbehoevenden toegevoegd.  

Hiermee hebben we in de voorgaande periode een goede basis gelegd voor diversiteit in onze woningportefeuille.  

 

Verkoopprogramma 

Belangrijke randvoorwaarde van het verkoopprogramma is dat er voldoende woningen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep. 

Bij de vraag welke woningen uit ons bezit het meest in aanmerking komen voor verkoop, is gekozen voor de vrijstaande- en de twee-onder-een-kap woningen.  

Deze woningen liggen goed in de markt, zijn onderhoudsintensief en technisch makkelijker voor ons te verkopen.  
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Nieuwbouw koop 

Wij zullen, binnen de grenzen van de nieuwe Woningwet, ons aangegane samenwerkingsverband in het kader van Westerhei afmaken totdat Westerhei is voltooid.  

Het volkstuincomplex Nieuwendijk hebben we uit de verkoop gehaald. In 2019 zullen we onderzoeken welke plannen we hier kunnen realiseren. 

 

Actie op incasso met zorg voor de huurder 

In samenwerking met gemeenten en welzijnspartners hebben we het convenant ‘Vroeg er op af’ afgesloten. Deelnemende partijen gaan samenwerken bij het vroegtijdig 

signaleren van schulden bij de huurders met als doelen het tegengaan van huurachterstand, het herstel van reguliere betalingen en het voorkomen van huisuitzetting.  

 

Huurachterstanden corporatie 

Aantal maanden 
Aantal huurders 

31-12-2017 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2017 

Aantal huurders 

31-12-2018 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2018 

Tot 1 maand 30 10 17 3 

1 tot 2 maanden 5 6 14 11 

2 tot 3 maanden 5 7 4 5 

3 tot 4 maanden 2 4 3 6 

4 tot 5 maanden 0 0 1 2 

5 tot 6 maanden 0 0 1 4 

6 maanden of meer 3 18 3 18 

Subtotaal 45 45 43 49 

Vertrokken huurders 5 2 1 1 

Totaal 50 47 44 50 

 

3. Kwaliteit van de woningen 

 

Opwaarderen in kwaliteit 

We vinden het belangrijk om te  investeren in onze woningen. Het is de manier om onze huurders te bedienen in kwaliteit, comfort en veiligheid. De kwaliteitsverbeteringen 

die in 2018 hebben plaatsgevonden zijn met name gericht geweest op keuken, toilet en badkamer. Ook is ingezet op de verbetering van elektrische installaties. Zowel in het 

planmatig als mutatieonderhoud voeren we deze kwaliteitsverbeteringen door. In 2018 zijn bij de mutatiewoningen de tegelwerken van 40 jaar en ouder vervangen. De 

planning om een complex vanuit planmatig onderhoud geheel te voorzien van nieuwe tegelwerken is niet behaald. In de voorbereidingsfase met de beoogde aannemer bleek 

er onvoldoende basis te zijn om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Door de krapte in de markt is besloten de werkzaamheden voor dat complex door te schuiven 

naar 2019. 
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Onderhoud 

Regelmatig onderhoud is essentieel, zowel voor de bewoners en de buurt als voor de waardeontwikkeling van de woningen. Woonstichting Land van Altena kent een 

uitgebreid onderhoudsprogramma, variërend van spoedreparaties tot grootschalig onderhoud. In totaal is in 2018 € 336.000 besteed aan regulier onderhoud in de kernen 

Almkerk, Uitwijk, Waardhuizen en Nieuwendijk. Voor woningverbetering bij mutatie werd voor deze kernen € 421.000,- uitgegeven. Deze bedragen zijn exclusief de eventuele 

bijdrage van bewoners en/of subsidies. 

 

Energetisch opwaarderen 

Een essentieel onderdeel van de woningverbetering is het verbeteren van de energetische kwaliteit van onze woningen. Niet alleen komt dit ten goede aan de portemonnee 

van de huurder, maar ook aan het milieu. Wanneer een woning vrijkomt, wordt de woning op een zo hoog mogelijk niveau gebracht op het gebied van isolatie en 

energiebesparing. Het energielabel dient hierbij als uitgangspunt. In het verleden hebben we zowel bij de mutatie van woningen als op verzoek van zittende bewoners 

isolerende maatregelen getroffen. Hiermee zijn de nodige energielabelsprongen bereikt. Daarnaast heeft de samenwerking met Wocozon ervoor gezorgd dat meer en meer 

woningen worden voorzien van zonnepanelen. In 2018 zijn ca. 40 mutatiewoningen voorzien van zonnepanelen, waarmee aan het einde van 2018 reeds meer dan 200 

woningen met zonnepanelen zijn uitgerust.  

 

Duurzaamheid 

Per 31-12-2018 hebben circa 90% woningen label A,B of C. Indien we dit tempo aanhouden, zal het gemiddelde niveau van label B conform het Aedesconvenant in 2021 

worden behaald. In 2018 is de Aedes Routekaart CO2 neutraal 2050 ingevuld. Met deze routekaart wordt een totaal aan maatregelen en benodigde investeringen om de 

woningvoorraad CO2 neutraal te maken, inzichtelijk gemaakt. In 2018 is besloten het strategisch voorraad beleidsplan in 2019 te actualiseren. In deze actualisatie zal de focus 

liggen op deze energetische aanpak van de woningportefeuille. 

 

4. Leefbaarheid 

De leefbaarheid van de dorpen waarin onze woningen staan, ligt ons na aan het hart. Voor ons stopt het woon- en leefgenot van onze bewoners niet bij de voordeur. Uit ons 

jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder bewoners blijkt dat de kwaliteit van de woonomgeving goed gewaardeerd wordt. Hoewel de mogelijkheden van corporaties op dit vlak 

steeds verder worden beperkt door de Haagse politiek, willen wij initiatieven blijven stimuleren, die het welzijn en de leefbaarheid van de dorpen ten goede komen. In het 

verleden deden we dit onder meer met de financiering van maatschappelijk vastgoed. De tijden zijn echter veranderd. Nu kijken we hoe we, bij vragen van bewoners of 

signalen vanuit de omgeving, samen met partners initiatieven kunnen stimuleren en/of financieren. Belangrijk uitgangspunt hierin is dat deze nauw verbonden zijn met onze 

doelstelling en daarmee de doelgroep die we bedienen.  

 

5. Wonen & Zorg 

In het verleden hebben we stevig geïnvesteerd in het faciliteren van het zorgvraagstuk, waar we nu de vruchten van plukken. Met ons maatschappelijk vastgoed leveren we 

een belangrijke bijdrage op het terrein van welzijn en leefbaarheid. Het gaat om de volgende gebouwen:  

• Jan Biesheuvel Dijkhuis, Nieuwendijk 

• De Nieuwenaar, Almkerk 

• Het Steunpunt voor ouderen, Nieuwendijk 

• Dienstencentrum de Singel, Nieuwendijk 
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Hiermee menen we een voldoende geschikte voorraad hebben om mensen met een zorgvraag goed te kunnen opvangen. 

6. Verder bouwen aan onze organisatie 

Dienstverlening en bewonersparticipatie 

Wij hechten veel waarde aan constructief periodiek overleg met onze huurdersorganisaties. Zo krijgen we feedback over onder meer de kwaliteit van onze dienstverlening en 

bieden we huurders een platform, waarin we wederzijds elkaar op de hoogte kunnen houden. Overleg met de huurderorganisatie heeft in 2018 twee keer plaats gevonden. 

 

Daarnaast meten we de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we bij de sleuteluitgifte aan de nieuwe huurder, maar ook door jaarlijks een bewonersonderzoek uit te 

voeren. Zo krijgen we goed zicht op hoe onze dienstverlening wordt gewaardeerd en waar eventuele verbeterpunten liggen. Ons uitgangspunt is dat we hier jaarlijks tenminste 

een 7,6 op scoren. In 2018 werd een gemiddeld rapportcijfer gehaald van 7,69. 

 

Professionaliteit  

We zijn een professionele partner op het terrein van wonen. Dit vraagt van ons ook een professionele organisatie om deze rol waar te maken. Op dit moment zijn we goed in 

staat om ons kwaliteitsniveau van dienstverlening te handhaven. Goed werkgeverschap is daarin van belang. We bieden een prettig werkklimaat waarbij het volgen tot 

opleidingen en zelfontplooiing wordt gestimuleerd. Daarnaast is het belangrijk om vooruit te kijken en de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Dit betekent dat we bij 

natuurlijke uitstroom van medewerkers inzetten op verjonging van onze organisatie.  

 

Efficiency 

We zijn een organisatie die efficiënt omgaat met haar middelen en bedrijfsprocessen. Als relatief kleine organisatie hebben we geen uitgebreid werkapparaat nodig met een 

uitgebreide processystematiek om toch kwaliteit te leveren aan onze huurders. Dit is een belangrijk voordeel. Toch blijven we kritisch en staan open voor verbetering in onze 

bedrijfsvoering. Daarom blijven we goed kijken intern, maar ook naar externe ontwikkelingen, om onze bedrijfslasten zo laag mogelijk te houden. Daarin maken we bewuste 

keuzes, die we langs de meetlat leggen van onze dienstverlening die we nastreven. Zo blijven we bijvoorbeeld onze eigen onderhoudsdienst houden, als meerwaarde voor 

zowel de kwaliteit van ons woningbezit als in het opvangen van signalen van bewoners.  

     

Financiële continuïteit 

Woonstichting Land van Altena wil een financieel gezonde organisatie zijn én blijven. Uitgangspunt van ons financiële beleid is dat we presteren naar vermogen, en de 

financiële continuïteit van de organisatie en de financierbaarheid van onze plannen waarborgen. Hiervoor gelden gedurende de ondernemingsplanperiode de volgende 

financiële randvoorwaarden: 

 

1. Voldoen aan de normen van het WSW en Aw;  

2. Er is sprake van evenwicht tussen investeringen en desinvesteringen. Investeringen zijn in principe kostendekkend, tenzij het wenselijk is in het kader van sociale 

nieuwbouw, woningverbetering en leefbaarheid, hiervan af te wijken; 

3. Onze (beïnvloedbare) bedrijfskosten zijn vergelijkbaar met collega-woningcorporaties met een vergelijkbare opgave en sluiten aan bij ons ambitieniveau. 
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Samenwerking 
Binnen het Land van Heusden en Altena werken we op meerdere niveaus samen met verschillende organisaties. De diverse vormen van samenwerking verlopen constructief 

en in een goede sfeer. Onze belangrijkste stakeholders zijn: 

 

� Gemeente Werkendam 

� Gemeente Woudrichem 

� Huurdersorganisatie AUW 

 

Met genoemde partijen maken we prestatieafspraken. Daarnaast zijn er de volgende samenwerkingsverbanden: 

 

Directieoverleg Woonlinie en Woonservice Meander 

Met de corporaties uit het Land van Heusden en Altena, Woonlinie en Woonservice Meander, werken we op een aantal terreinen samen. Het directieoverleg vindt, onder ons 

voorzitterschap, een aantal keer per jaar plaats. In het overleg vindt afstemming plaats over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn of waarin een gezamenlijke 

vertegenwoordiging aan de orde is. 

In 2018 heeft het directieoverleg  4 keer plaats gevonden. 

 

Regionale Geschillencommissie 

In 2009 is door de gezamenlijke corporaties in het Land van Heusden en Altena een Regionale Geschillencommissie ingesteld. De RGC zal alle geschillen behandelen die er zijn 

tussen huurders en de betreffende woningcorporatie en geschillen die te maken hebben met Woongaard. Is een klant ontevreden over onze dienstverlening, dan proberen wij 

zijn onvrede in eerste instantie zelf weg te nemen. Komen we er niet uit, dan kan zij/hij zich wenden tot de RGC. 

In 2018 is geen geschil voor onze corporatie behandeld door de RGC.  

 

Netwerk Maatschappelijke Zorg (MASS) 

Het netwerk maatschappelijke zorg richt zich onder meer op zorgmijders. Het doel van het netwerk is om problemen te signaleren bij inwoners van het Land van Heusden en 

Altena en hierop het zorgaanbod af te stemmen. In het netwerk wordt samengewerkt door de volgende instellingen: Politie, Trema, Juvans, GGZ Breburg, Loket Altena, 

Novadic-Kentron, GGD West Brabant, Thebe Thuiszorg, MEE Brabant Noord en de woningcorporaties. 

 

Woongaard 

Voor de woningtoewijzing maken wij  gebruik van Woongaard. Woningzoekenden kunnen zich melden voor een woning via de website www.woongaard.com 

Onze woningen worden aangeboden door middel van de aanbodmodule. 
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4. Dichtbij in Almkerk 2018 

 

In Almkerk is in 2018 één huurwoning verkocht, hetgeen het woningbezit per 31-12-2018 brengt op 415 woningen. Voor het grootste deel gaat het om (grondgebonden) 

gezinswoningen, aangevuld met appartementen (HAT-woningen) en seniorenwoningen, waaronder een appartementengebouw. 
 

Huurbeleid 

Voor 2018 bestond de mogelijkheid om een inkomensafhankelijk huurbeleid toe te passen. Huurders met een inkomen onder € 41.056 kregen een huurverhoging van 1,4%. 

Huurders met een inkomen boven deze grens kregen een huurverhoging van 5,4%.  

 

Huurprijsgeschillen 

In 2018 is in Almkerk geen bezwaar tegen de huurverhoging en verhoging van servicekosten binnengekomen. 

 

Verhuurmutaties 

In 2018 zijn 22 nieuwe huurovereenkomsten voor woningen in Almkerk afgesloten en 21 huurovereenkomsten beëindigd.  

Aan het einde van het jaar stonden 5 woningen tijdelijk leeg. 

 

Woningruil  

In 2018 waren er in Almkerk geen aanvragen voor woningruil. 

 

Aantal woningzoekenden per 31-12-2018 woonachtig in Almkerk 

Per 31-12-2018 zijn 445 woningzoekenden uit de kern Almkerk ingeschreven. 

 

Woningzoekenden per leeftijdsklasse 

 31-12-2017 31-12-2018 

Tot 23 jaar 28 25 

23 – 30 jaar 87 103 

31 – 54 jaar 118 127 

55 – 64 jaar 58 64 

65 – 74  jaar 69 72 

75 -  85 jaar 39 45 

86 jaar en ouder 12 9 

Totaal 411 445 
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Huurachterstanden Almkerk 

Aantal maanden 
Aantal huurders 

31-12-2017 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2017 

Aantal huurders 

31-12-2018 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2018 

Tot 1 maand 16 5 8 1 

1 tot 2 maanden 2 2 8 6 

2 tot 3 maanden 2 2 1 1 

3 tot 4 maanden 0 0 0 0 

4 tot 5 maanden 0 0 1 2 

5 tot 6 maanden 0 0 0 0 

6 maanden of meer 0 0 0 0 

Subtotaal 20 9 18 10 

Vertrokken huurders 3 2 0 0 

Totaal 23 11 18 10 

 

Ontruimingen  

In 2018 vond in Almkerk geen ontruiming plaats en is geen ontruimingsvonnis uitgesproken. Ook zijn er geen huurders vertrokken zonder op te zeggen. 

 

Aanpak overlast 

Overlast, over het algemeen tussen bewoners onderling, kan veroorzaakt worden door lawaai, psychosociale problematiek, vervuiling of een combinatie hiervan.  

Wij proberen door persoonlijke bemiddeling, samen met bewoners die een conflict hebben, de problemen op te lossen of tot een acceptabel niveau terug te brengen. 

In 2018 heeft bemiddeling plaatsgevonden in Almkerk. 

 

Hennepkwekerijen 

Wij pakken hennepkwekerijen aan omdat ze gevaar voor de buren en de woningen opleveren. In 2018 is geen hennepkwekerij in Almkerk aangetroffen en ontruimd. 

 

Verhuur voor derden 

Per 31-12-2018 worden de navolgende woningen door onze stichting beheerd voor derden: 3 woningen aan de Melkweg te Almkerk. Eigenaar is Werbra Holding.  

 

Woningtoewijzing  

Voor de woningtoewijzing maken wij gebruik van Woongaard. Woningzoekenden kunnen zich melden voor een woning via de website www.woongaard.com.  

Onze woningen worden aangeboden door middel van de aanbodmodule. 
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Woningtoewijzing Almkerk naar inkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting statushouders  

In het verslagjaar heeft Woonstichting Land van Altena geen statushouders gehuisvest in Almkerk. 

 

Nieuwbouwplannen 

Er waren geen nieuwbouwplannen voor Almkerk. 

 

Woningbezit 

Eind 2018 beschikt Woonstichting Land van Altena over 415 woningen in Almkerk. 

 

 

 

 

 

1-persoon   Huur < 417,34 Huur  417,34 t/m 597,30 Huur > 597,30 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 22.400 0 7 0 7 

  > € 22.400 0 1 2 3 

>66 jaar en 0 maanden < € 22.375 0 4 0 4 

  > € 22.375 0 2 0 2 

Subtotaal   0 14 2 16 

2-personen   Huur < 417,34 Huur 417,34 t/m 597,30 Huur > 597,30 t/m 710,68 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 30.400 0 2 0 2 

  > € 30.400 0 0 0 0 

>66 jaar en 0 maanden < € 30.400 0 0 1 1 

  > € 30.400 0 0 2 2 

Subtotaal   0 2 3 5 

> = 3 personen     Huur < 417,34 Huur 417,34 t/m 640,14 Huur > 640,14t/m 710,68 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 30.400 0 1 0 1 

  > € 30.400 0 0 0 0 

>66 jaar en 0 maanden < € 30.400 0 0 0 0 

  > € 30.400 0 0 0 0 

Subtotaal   0 1 0 1 

Totaal   0 17 5 22 
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Verdeling per woningtype Almkerk 

  0 slaapkamers 

 

1 slaapkamer 2 slaapkamers 3 slaapkamers 4 slaapkamers Totaal per 

31-12-2018 

Aantal 2 60 121 203 29 415 

In % 0,48 14,45 29,15 48,94 6,98 100 

 

 

Huurprijzen per prijsklasse Almkerk 

 Tot 

€ 414,02 

Van € 414,02 

 tot €592,55 

Van € 592,55 

Tot 635,05 

Van € 635,05 

tot € 710,69 

Vanaf 

€ 710,69 

Totaal 

Aantal 61 223 73 58 0 415

In % 14,69 53,74 17,59 13,98 0 100

 

Energie en milieu 

Bij het maken van nieuwbouwplannen volgt Woonstichting Land van Altena een EPC zoals is voorgeschreven. Het mutatiebeleid voorziet er in dat bij het opknappen van een 

vrijgekomen woning alle energiebesparende maatregelen worden toegepast die technisch en financieel haalbaar zijn. 

 

Energielabels Almkerk 

 Totaal 

31-12-17 

Percentage

31-12-17

Totaal 

31-12-18

Percentage

31-12-18

Label A++ 0 0 0 0,00

Label A+ 8 1,92 5 1,20

Label A 71 17,07 64 15,42

Label B 110 26,44 108 26,02

Label C 141 33,89 171 41,20

Label D 69 16,59 52 12,53

Label E 13 3,13 11 2,65

Label F  3 0,72 3 0,72

Label G 1 0,24 1 0,26

Totaal 416 100,00 415 100,00
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Bewonersonderzoek Almkerk: Kwaliteit van de woning 

 2018 2017 2016

Kwaliteit van de woning 7,2 7,2 7,1

Isolatievoorzieningen woning 6,8 7,1 6,7

 

 

Welzijn in de kern 
Waar mogelijk draagt onze corporatie bij aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij werken. In ons jaarlijks bewonersonderzoek vragen wij aan de bewoners om zich uit te 

spreken over het voorzieningenniveau van de dorpen. 

 

Bewonersonderzoek Almkerk: Woonomgeving 

 2018 2017 2016 2015

Parkeergelegenheid 7,1 7,1 6,9 6,8

Verkeersveiligheid 7,0 7,0 7,0 6,8

Veiligheid buurt 7,3 7,3 7,1 7,1

De rust in de buurt 7,5 7,5 7,4 7,2

De mensen in de buurt 7,3 7,3 7,5 7,5

Aantrekkelijkheid van de buurt 7,2 7,5 7,5 7,3

Groen in de buurt 7,0 7,2 7,0 7,2

Speelvoorzieningen 6,7 6,7 6,5 6,8

Verlichting in de straat 7,6 7,6 7,3 7,1

Kwaliteit bestrating rijweg 6,8 6,6 6,7 6,7

Kwaliteit bestrating trottoir  6,4 6,0 6,5 6,3

Orde en netheid op straat 6,9 7,0 7,1 7,1

Het ophalen van huisvuil 7,7 7,4 7,5 7,8

Afstand tot de bushalte 7,5 7,1 6,9 7,3

Dienstregeling openbaar vervoer 6,6 6,0 6,7 6,4

Afstand winkels dagelijkse levensbehoeften 7,8 7,8 7,4 9,1

Afstand tot medische- en zorgvoorzieningen 7,9 7,8 7,5 7,9

Wijk- en buurtbeheer Gemeente 7,0 6,7 7,0 7,0

Algemene waardering van het dorp 7,7 7,9 7,7 7,7

Gemiddeld cijfer woonomgeving 7,21 7,13 7,12 7,22
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Leefbaarheidsfonds gemeente Woudrichem 

Op grond van het beleidsstuk ‘Maatschappelijk investeren’ is een leefbaarheidsfonds gevormd. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld voor projecten uit de categorieën sociale 

veiligheid en sociale samenhang. 

 

  2018 2017 

Leefbaarheidsfonds per 1-1 65.492 56.037 

Storting  23.562 23.164 

Uitgaven  -6.763 -13.709 

Leefbaarheidsfonds per 31-12 82.291 65.492 

 

Het leefbaarheidsfonds is in de balans opgenomen onder de post crediteuren. 

 

Investeren in zorg 

Woonstichting Land van Altena wil meewerken aan en investeren in voorzieningen die de zorg in de dorpen naar een hoger niveau tillen. 

 

De Nieuwenaar 

Dit complex van 58 appartementen voor ouderen in de Antonialaan heeft een recreatieruimte waar activiteiten gehouden kunnen worden voor de bewoners. 

Met welzijnsinstelling Stichting Trema is gesproken over het opstarten van een groep vrijwilligers om activiteiten te gaan organiseren. Er zijn enkele vrijwilligers die een 

activiteit organiseren en we hopen dat er in de toekomst meer vrijwilligers actief bij betrokken zullen raken, zodat er volop gebruik van de ruimte gemaakt gaat worden. 

 

MASS Land van Heusden en Altena 

Het netwerk maatschappelijke zorg richt zich onder meer op zorgmijders. Het doel van het netwerk is om problemen te signaleren bij inwoners van het Land van Heusden en 

Altena en hierop het zorgaanbod af te stemmen. In het netwerk werken de volgende instellingen samen: Politie, Trema, Juvans, GGZ Breburg, Loket Altena, Novadic-Kentron, 

GGD West Brabant, Thebe Thuiszorg, MEE Brabant Noord en de woningcorporaties. 
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5. Dichtbij in Uitwijk en Waardhuizen 2018 

 

In 2018 zijn in Uitwijk en Waardhuizen zijn geen huurwoningen verkocht. Het woningbezit per 31-12-2018 blijft daarmee op 26 grondgebonden gezinswoningen voor deze 

kernen, 22 in Uitwijk en 4 in Waardhuizen.  
 

Huurbeleid 

Voor 2018 bestond de mogelijkheid om een inkomensafhankelijk huurbeleid toe te passen. Huurders met een inkomen onder € 41.056 kregen een huurverhoging van 1,4%, 

huurders met een inkomen boven deze grens kregen een huurverhoging van 5,4%.  

 

Huurprijsgeschillen  

In 2018 is in Uitwijk en Waardhuizen geen bezwaar tegen de huurverhoging en verhoging van servicekosten binnengekomen. 

 

Verhuurmutaties  

In 2018 zijn in Uitwijk en Waardhuizen geen nieuwe huurovereenkomsten voor woningen afgesloten. Ook zijn er geen huurovereenkomsten zijn beëindigd.  

Aan het einde van het jaar stonden geen woningen leeg. 

 

Woningruil 

In 2018 waren er geen aanvragen voor woningruil. 

 

Aantal woningzoekenden 

Per 31-12-2018 zijn 47 woningzoekenden uit de kernen Uitwijk en Waardhuizen ingeschreven. 

 

Woningzoekenden per leeftijdsklasse 

 31-12-2018 

Totaal 

31-12-2018 

Uitwijk 

31-12-2018 

Waardhuizen 

31-12-2017 

Totaal 

31-12-2017 

Uitwijk 

31-12-2017 

Waardhuizen 

Tot 23 jaar 3 2 1 2 1 1 

23 – 30 jaar 10 6 4 9 6 3 

31 – 54 jaar 12 5 7 13 8 5 

55 – 64 jaar 6 6 0 5 4 1 

65 – 74  jaar 12 7 5 12 8 4 

75 -  85 jaar 4 4 0 4 4 0 

86 jaar en ouder 0 0 0 0 0 0 

Totaal 47 30 17 45 31 14 
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Huurachterstanden Uitwijk en Waardhuizen 

Aantal maanden 
Aantal huurders 

31-12-2017 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2017 

Aantal huurders 

31-12-2018 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2018 

Tot 1 maand 0 0 0 0 

1 tot 2 maanden 0 0 0 0 

2 tot 3 maanden 0 0 0 0 

3 tot 4 maanden 0 0 0 0 

4 tot 5 maanden 0 0 0 0 

5 tot 6 maanden 0 0 0 0 

6 maanden of meer 0 0 0 0 

Subtotaal 0 0 0 0 

Vertrokken huurders 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 

 

Ontruimingen  

In 2018 vond in Uitwijk en Waardhuizen geen ontruiming plaats en is er geen ontruimingsvonnis uitgesproken. Ook zijn er geen huurders vertrokken zonder op te zeggen. 

 

Aanpak overlast 

Overlast, over het algemeen tussen bewoners onderling, kan veroorzaakt worden door lawaai, psychosociale problematiek, vervuiling of een combinatie hiervan.  

Wij proberen door persoonlijke bemiddeling, samen met bewoners die een conflict hebben, de problemen op te lossen of tot een acceptabel niveau terug te brengen.  

In 2018 heeft geen bemiddeling plaatsgevonden in Uitwijk en Waardhuizen. 

 

Hennepkwekerijen 

In 2018 is in de kernen Uitwijk en Waardhuizen geen hennepkwekerij aangetroffen en ontruimd. Wij pakken hennepkwekerijen aan omdat ze gevaar voor de buren en de 

woningen opleveren. 

 

Woningtoewijzing  

Voor de woningtoewijzing maken wij gebruik van Woongaard. Woningzoekenden kunnen zich melden voor een woning via de website www.woongaard.com.  

Onze woningen worden aangeboden door middel van de aanbodmodule. 
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Woningtoewijzing in Uitwijk en Waardhuizen naar inkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting statushouders  

In het verslagjaar heeft Woonstichting Land van Altena geen statushouders gehuisvest in Uitwijk en Waardhuizen. 

 

Nieuwbouwplannen 

Er zijn er geen nieuwbouwplannen voor Uitwijk en Waardhuizen. 

 

Woningbezit 

Eind 2018 beschikt Woonstichting Land van Altena over 26 woningen in Uitwijk en Waardhuizen. 

  

 

 

 

 

1-persoon   Huur < 417,34  Huur  417,34 t/m 597,30 Huur > 597,30 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 22.400 0 0 0 0 

  > € 22.400 0 0 0 0 

>66 jaar en 0 maanden < € 22.375 0 0 0 0 

  > € 22.375 0 0 0 0 

Subtotaal   0 0 0 0 

2-personen   Huur < 417,34 Huur 417,34 t/m 597,30 Huur > 597,30 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 30.400 0 0 0 0 

  > € 30.400 0 0 0 0 

>66 jaar en 0 maanden < € 30.400 0 0 0 0 

  > € 30.400 0 0 0 0 

Subtotaal   0 0 0 0 

> = 3 personen     Huur < 417,34 Huur 417,34 t/m 640,14 Huur > 640,14 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 30.400 0 0 0 0 

  > € 30.400 0 0 0 0 

>66 jaar en 0 maanden < € 30.400 0 0 0 0 

  > € 30.400 0 0 0 0 

Subtotaal   0 0 0 0 

Totaal   0 0 0 0 
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Verdeling per woningtype Uitwijk en Waardhuizen 

  0 slaapkamers 

 

2 slaapkamers 3 slaapkamers 4 slaapkamers Totaal per 

31-12-2018 

Uitwijk 0 5 15 2 22 

Waardhuizen 0 4 0 0 4 

Aantal 0 9 15 2 26 

In % 0,0 34,62 57,69 7,69 100 

 

Huurprijzen per prijsklasse Uitwijk en Waardhuizen 

 Tot 

€ 414,02 

Van € 414,02 

 tot €592,55 

Van € 592,55 

Tot 635,05 

Van € 635,05 

tot € 710,69 

Vanaf 

€ 710,69 

Totaal 

Uitwijk 4 16 2 0 0 22

Waardhuizen 0 4 0 0 0 4

Aantal 4 20 2 0 0 26

In % 15,38 76,93 7,69 0,00 0,00 100

 

Energie en milieu 

Bij het maken van nieuwbouwplannen volgt Woonstichting Land van Altena een EPC zoals is voorgeschreven. Het mutatiebeleid voorziet er in dat bij het opknappen van een 

vrijgekomen woning alle energiebesparende maatregelen worden toegepast die technisch en financieel haalbaar zijn. 

 

Energielabels Uitwijk en Waardhuizen 

 Totaal 

31-12-17 

Percentage

31-12-17

Totaal 

31-12-186

Percentage

31-12-18

Label A++ 0 0 0 0,00

Label A+ 1 3,85 1 3,85

Label A 5 19,23 4 15,38

Label B 14 53,85 11 42,30

Label C 4 15,37 8 30,74

Label D 0 0,00 1 3,85

Label E 1 3,85 1 3,85

Label F  1 3,85 0 0,00

Label G 0 0,00 0 0,00

Totaal 26 100,00 26 100,00
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Bewonersonderzoek Uitwijk en Waardhuizen: Kwaliteit van de woning 

 2018 2017 2016

Kwaliteit van de woning 7,8 8,0 7,1

Isolatievoorzieningen woning 7,8 7,6 6,7

 

Welzijn in de kern 
Waar mogelijk draagt onze corporatie bij aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij werken. In ons jaarlijks bewonersonderzoek vragen wij aan de bewoners om zich uit te 

spreken over het voorzieningenniveau van de dorpen. 

 

Bewonersonderzoek Uitwijk en Waardhuizen: Woonomgeving 

 2018 2017 2016 2015

Parkeergelegenheid 6,8 6,6 6,9 6,8

Verkeersveiligheid 7,0 6,6 7,0 6,8

Veiligheid buurt 7,0 7,0 7,1 7,1

De rust in de buurt 6,5 7,6 7,4 7,2

De mensen in de buurt 7,3 8,0 7,5 7,5

Aantrekkelijkheid van de buurt 7,8 8,2 7,5 7,3

Groen in de buurt 8,0 7,6 7,0 7,2

Speelvoorzieningen 7,3 6,5 6,5 6,8

Verlichting in de straat 7,5 7,6 7,3 7,1

Kwaliteit bestrating rijweg 7,0 7,4 6,7 6,7

Kwaliteit bestrating trottoir  7,0 7,3 6,5 6,3

Orde en netheid op straat 7,5 7,2 7,1 7,1

Het ophalen van huisvuil 7,8 8,0 7,5 7,8

Afstand tot de bushalte 2,5 3,0 6,9 7,3

Dienstregeling openbaar vervoer 4,5 3,0 6,7 6,4

Afstand winkels dagelijkse levensbehoeften 5,3 4,8 7,4 9,1

Afstand tot medische- en zorgvoorzieningen 6,0 4,3 7,5 7,9

Wijk- en buurtbeheer Gemeente 7,0 5.8 7,0 7,0

Algemene waardering van het dorp 7,5 7,8 7,7 7,7

Gemiddeld cijfer woonomgeving 6,70 6,54 7,12 7,22

 

Door het geringe aantal deelnemers (4) aan het bewonersonderzoek in Uitwijk en Waardhuizen, kunnen er relatief grote verschillen zijn in de cijfers t.o.v. een vorig jaar.  
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Leefbaarheidsfonds gemeente Woudrichem 

Op grond van het beleidsstuk ‘Maatschappelijk investeren’ is een leefbaarheidsfonds gevormd. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld voor projecten uit de categorieën sociale 

veiligheid en sociale samenhang. 

 

  2018 2017 

Leefbaarheidsfonds per 1-1 65.492 56.037 

Storting  23.562 23.164 

Uitgaven  -6.763 -13.709 

Leefbaarheidsfonds per 31-12 82.291 65.492 

 

Het leefbaarheidsfonds is in de balans opgenomen onder de post crediteuren. 

 

Investeren in zorg 

Woonstichting Land van Altena wil meewerken aan en investeren in voorzieningen die de zorg in de dorpen naar een hoger niveau tillen. 

 

MASS Land van Heusden en Altena 

Het netwerk maatschappelijke zorg richt zich onder meer op zorgmijders. Het doel van het netwerk is om problemen te signaleren bij inwoners van het Land van Heusden en 

Altena en hierop het zorgaanbod af te stemmen. In het netwerk wordt samengewerkt door de volgende instellingen: Politie, Trema, Juvans, GGZ Breburg, Loket Altena, 

Novadic-Kentron, GGD West Brabant, Thebe Thuiszorg, MEE Brabant Noord en de woningcorporaties. 
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6. Dichtbij in Nieuwendijk 2018 

 

In 2018 zijn in Nieuwendijk zijn 3 huurwoningen verkocht, hetgeen het woningbezit per 31-12-2018 brengt op 504 woningen. Voor het grootste deel gaat het om 

(grondgebonden) gezinswoningen, aangevuld met appartementen (HAT-woningen) en seniorenwoningen, waaronder een appartementengebouw. 
 

Huurbeleid 

Voor 2018 bestond de mogelijkheid om een inkomensafhankelijk huurbeleid toe te passen. Huurders met een inkomen onder € 41.056 kregen een huurverhoging van 1,4%, 

huurders met een inkomen boven deze grens kregen een huurverhoging van 5,4%.  

 

Huurprijsgeschillen  

In 2018 is vanuit Nieuwendijk geen bezwaar tegen de huurverhoging en verhoging van servicekosten binnengekomen. 

 

Verhuurmutaties  

In 2018 zijn 49 nieuwe huurovereenkomsten voor woningen afgesloten en 49 huurovereenkomsten beëindigd. Aan het einde van het jaar stond geen woning leeg. 

 

Woningruil  

In 2018 waren er in Nieuwendijk geen aanvragen voor woningruil. 

 

Aantal woningzoekenden 

Per 31-12-2018 zijn 593 woningzoekenden uit de kern Nieuwendijk ingeschreven. 

 

Woningzoekenden per leeftijdsklasse 

 31-12-2017 31-12-2018 

Tot 23 jaar 44 44 

23 – 30 jaar 97 103 

31 – 54 jaar 147 166 

55 – 64 jaar 87 92 

65 – 74  jaar 119 116 

75 -  85 jaar 59 59 

86 jaar en ouder 13 13 

Totaal 566 593 
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Huurachterstanden Nieuwendijk 

Aantal maanden 
Aantal huurders 

31-12-2017 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2017 

Aantal huurders 

31-12-2018 

Huurachterstand 

x 1.000 euro 

31-12-2018 

Tot 1 maand 14 5 9 2 

1 tot 2 maanden 3 4 6 5 

2 tot 3 maanden 3 5 3 4 

3 tot 4 maanden 2 4 3 6 

4 tot 5 maanden 0 0 0 0 

5 tot 6 maanden 0 0 1 4 

6 maanden of meer 3 17   3 18 

Subtotaal 25 35 25 39 

Vertrokken huurders 2 1 0 0 

Totaal 27 36 25 39 

 

Ontruimingen  

In 2018 vond in Nieuwendijk geen ontruiming plaats en is geen ontruimingsvonnis uitgesproken. Ook zijn er geen huurders vertrokken zonder op te zeggen. 

 

Aanpak overlast 

Overlast, over het algemeen tussen bewoners onderling, kan veroorzaakt worden door lawaai, psychosociale problematiek, vervuiling of een combinatie hiervan. Wij proberen 

door persoonlijke bemiddeling, samen met bewoners die een conflict hebben, de problemen op te lossen of tot een acceptabel niveau terug te brengen.  

In 2018 heeft geen bemiddeling plaatsgevonden in Nieuwendijk. 

 

Hennepkwekerijen 

In 2018 is in Nieuwendijk geen hennepkwekerij aangetroffen. 

 

Verhuur voor derden 

Per 31-12-2018 worden de navolgende woningen door onze stichting beheerd voor derden: 9 woningen aan de Rijksweg te Nieuwendijk. Eigenaar is P. Kieboom.  

 

Woningtoewijzing  

Voor de woningtoewijzing maken wij gebruik van Woongaard. Woningzoekenden kunnen zich melden voor een woning via de website www.woongaard.com.  

Onze woningen worden aangeboden door middel van de aanbodmodule. 
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Woningtoewijzing Nieuwendijk naar inkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting statushouders  

In het verslagjaar heeft Woonstichting Land van Altena geen statushouders gehuisvest in Nieuwendijk. 

 

Nieuwbouw  

Westerhei Fase 3 

Appartementencomplex, 11 stuks, allen verkocht. Oplevering is geprognotiseerd op mei/juni 2019. 

Westerhei Fase 4 

24 stuks gedifferentieerde woningen en 1 kavel, allen verkocht. Oplevering is geprognotiseerd op april 2019. 

Westerhei Fase 5 

22 gedifferentieerde woningen zijn in verkoop gegaan vanaf 14 mei 2018. Op 3 woningen na zijn ze verkocht. Start bouw is geprognotiseerd op mei 2019.  

 

 

1-persoon   Huur < 417,34 Huur  417,34 t/m 597,30 Huur > 597.30 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 22.400 2 10 0 12 

  > € 22.400 0 1 12 13 

>66 jaar en 0 maanden < € 22.375 0 4 3 7 

  > € 22.375 0 2 0 2 

Subtotaal   2 17 15 34 

2-personen   Huur < 417,34 Huur 417,34 t/m 597,30 Huur > 597,30 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 30.400 0 5 0 5 

  > € 30.400 0 0 0 0 

>66 jaar en 0 maanden < € 30.400 0 6 1 7 

  > € 30.400 0 0 1 1 

Subtotaal   0 11 2 13 

>  3 personen     Huur < 417,34 Huur 417,34 t/m 640,14 Huur > 640,14 Totaal 

<66 en 0 maanden < € 30.400 0 1 0 1 

  > € 30.400 0 0 1 1 

>66 jaar en 0 maanden < € 30.400 0 0 0 0 

  > € 30.400 0 0 0 0 

Subtotaal   0 1 1 2 

Totaal   2 29 18 49 
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Woningbezit 

Eind 2018 beschikt Woonstichting Land van Altena over 504 woningen in Nieuwendijk. 

 

Verdeling per woningtype Nieuwendijk 

  0 slaapkamers 

 

1 slaapkamer 2 slaapkamers 3 slaapkamers 4 slaapkamers Totaal per 

31-12-2018 

Aantal 4 118 88 264 30 504 

In % 0,79 23,42 17,46 52,38 5,95 100 

 

Huurprijzen per prijsklasse Nieuwendijk 

 Tot 

€ 414,02 

Van € 414,02 

 tot €592,55 

Van € 592,55 

Tot 635,05 

Van € 635,05 

tot € 710,69 

Vanaf 

€ 710,69 

Totaal 

Aantal     48 284 48 124 0 504

In % 9,52 56,35 9,52 24,61 0 100

 

Energie en milieu 

Bij het maken van nieuwbouwplannen volgt Woonstichting Land van Altena een EPC zoals is voorgeschreven. Het mutatiebeleid voorziet er in dat bij het opknappen van een 

vrijgekomen woning alle energiebesparende maatregelen worden toegepast die technisch en financieel haalbaar zijn. 

 

Energielabels Nieuwendijk 

 Totaal 

31-12-17 

Percentage

31-12-17

Totaal 

31-12-18

Percentage

31-12-18

Label A++ 0 0 2 0,39

Label A+ 12 2,37 0 0,00

Label A 85 16,77 86 17,07

Label B 240 47,34 232 46,04

Label C 99 19,53 110 21,83

Label D 54 10,65 48 9,53

Label E 9 1,77 20 3,96

Label F  7 1,37 5 0,99

Label G 1 0,20 1 0,19

Totaal 507 100,00 504 100,00
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Bewonersonderzoek Nieuwendijk: Kwaliteit van de woning 

 2018 2017 2016 2015

Kwaliteit van de woning 7,6 7,3 7,1 7,1

Isolatievoorzieningen woning 7,4 6,9 6,7 6,7

 

Welzijn in de kern 
Waar mogelijk draagt onze corporatie bij aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij werken. In ons jaarlijks bewonersonderzoek vragen wij aan de bewoners om zich uit te 

spreken over het voorzieningenniveau van de dorpen. 

 

Bewonersonderzoek Nieuwendijk: Woonomgeving 

 2018 2017 2016 2015

Parkeergelegenheid 7,4 6,9 6,9 6,8

Verkeersveiligheid 6,9 6,9 7,0 6,8

Veiligheid buurt 7,3 7,4 7,1 7,1

De rust in de buurt 7,5 7,4 7,4 7,2

De mensen in de buurt 7,6 7,4 7,5 7,5

Aantrekkelijkheid van de buurt 7,6 7,4 7,5 7,3

Groen in de buurt 6,8 6,9 7,0 7,2

Speelvoorzieningen 6,8 6,1 6,5 6,8

Verlichting in de straat 7,5 7,4 7,3 7,1

Kwaliteit bestrating rijweg 7,5 7,1 6,7 6,7

Kwaliteit bestrating trottoir  7,2 6,6 6,5 6,3

Orde en netheid op straat 7,0 7,1 7,1 7,1

Het ophalen van huisvuil 7,7 7,4 7,5 7,8

Afstand tot de bushalte 6,8 6,6 6,9 7,3

Dienstregeling openbaar vervoer 6,8 6,5 6,7 6,4

Afstand winkels dagelijkse levensbehoeften 7,4 7,0 7,4 9,1

Afstand tot medische- en zorgvoorzieningen 7,7 7,6 7,5 7,9

Wijk- en buurtbeheer Gemeente 7,2 6,8 7,0 7,0

Algemene waardering van het dorp 7,6 7,5 7,7 7,7

Gemiddeld cijfer woonomgeving 7,27 7,05 7,12 7,22
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Leefbaarheidsfonds gemeente Werkendam 

Op grond van het beleidsstuk ‘Maatschappelijk investeren’ is een leefbaarheidsfonds gevormd. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld voor projecten uit de categorieën sociale 

veiligheid en sociale samenhang. 

 

  2018 2017 

Leefbaarheidsfonds per 1-1 99.542 117.218 

Storting  27.112 26.653 

Uitgaven  -15.487 -44.329 

Leefbaarheidsfonds per 31-12 111.166 99.542 

 

Het leefbaarheidsfonds is in de balans opgenomen onder de post crediteuren. 

 

Investeren in zorg 

Woonstichting Land van Altena wil meewerken aan en investeren in voorzieningen die de zorg in de dorpen naar een hoger niveau tillen. Bijzondere gebouwen zijn: 

 

Het Steunpunt  

In het Steunpunt, dat gekoppeld is aan 9 ouderenwoningen, vinden tal van activiteiten plaats voor alle ouderen van Nieuwendijk en omstreken, zoals een eetpunt, gymnastiek, 

bingo, biljarten en een ouderensoos.  

 

Dienstencentrum De Singel  

In Dienstencentrum ‘De Singel’ zijn ondergebracht een huisartsenpraktijk, een praktijk voor fysiotherapie, het kantoor van Welzijnsorganisatie Trema en het prikcentrum.  Het 

dienstencentrum is onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VVE) omdat een gedeelte van het gebouw in eigendom is van de huisartsenpraktijk. 

 

Muziek- en jongerencentrum Xinix  

Dit gebouw is in 2018 verkocht aan Stichting Xinix. 

 

Jan Biesheuvel Dijkhuis 

Met de in Nieuwendijk werkzame particuliere zorginstelling  Altenastaete  zijn afspraken gemaakt over de zorgverlening en de alarmopvolging. Door het Rode Kruis worden 

activiteiten georganiseerd voor de bewoners, zoals etentjes, bingo en uitstapjes.  

 

 

  



 

 

 W o o n s t i c h t i n g  L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r s t u k k e n  2 0 1 8   

 

                  Pagina 35 
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7. Dienstverlening en organisatie 2018 

 

Ons uitgangspunt is dat wij te allen tijde de klant centraal zetten. Concreet betekent dit dat we keuzevrijheid bieden aan onze (toekomstige) huurders, adequaat 

onderhoudsklachten verhelpen en sturen op de vragen en wensen van onze klant. In al onze speerpunten is dit het uitgangspunt.  

 

Welkomstgesprek en huisbezoek 
Als kleine organisatie hebben we het voordeel dat we flexibel zijn en dicht bij onze huurders staan. Zo voeren we bij elke huurder voorafgaand aan de sleuteluitreiking een 

gesprek, waarin we voorlichting geven,  eventuele vragen beantwoorden en wensen inventariseren. Eventuele problemen kunnen we hiermee vroegtijdig signaleren. In het 

jaarlijkse bewonersonderzoek vragen we onze huurders een rapportcijfer toe te kennen voor de kwaliteit van onze dienstverlening.  

 

Een half jaar nadat de sleutel is uitgereikt plannen we standaard een huisbezoek in. Dit om na te gaan of het proces rondom de sleuteluitreiking goed is verlopen, en om een 

beeld te krijgen van de eventuele problemen waar de nieuwe huurder tegenaan is gelopen. De ervaringen met deze huisbezoeken zijn positief. De meeste huurders stellen het 

huisbezoek c.q. onze betrokkenheid op prijs. 

 

Bewonersonderzoek – kwaliteit dienstverlening 
Jaarlijks onderzoeken we met behulp van enquêtes hoe de bewoners de kwaliteit van onze dienstverlening beleven. In 2018 verzonden we 235 enquêtes en  hebben 135 

deelnemers meegedaan aan het onderzoek (respons 57,44%).  

 

 2018 2017 2016 2015

Het contact met de Woonstichting 7,9 7,9 7,6 7,7

Vriendelijkheid medewerkers 8,0 7,9 7,8 7,8

Website Woonstichting 7,6 7,5 7,4 7,1

Nieuwsbrief Woonstichting 7,7 7,6 7,4 7,4

Duidelijkheid correspondentie woonstichting 7,7 7,7 7,5 -

Dienstverlening bij reparatieverzoek 7,8 7,8 7,8 7,8

Snelheid uitvoering reparatie 7,9 7,9 7,8 7,8

Resultaat van de reparatie 7,8 7,8 7,6 7,7

Onderhoud Cv-ketel 7,9 8,0 7,8 7,8

Rioolontstoppingsdienst 7,6 7,8 7,4 7,4

Dienst voor glasschade 7,5 7,6 7,3 7,1

Dienstverlening bij planmatig onderhoud 7,1 6,9 7,2 7,0

Resultaat van het planmatig onderhoud 7,1 6,9 7,2 6,8

Gemiddeld cijfer kwaliteit dienstverlening 7,69 7,68 7,52 7,42
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De organisatie 

 
Structuur, bestuur en Raad van Commissarissen 

Tot 1 juni 2018 werd het bestuur van Woonstichting Land van Altena gevormd door Kees Biesheuvel, in de functie van directeur/bestuurder. Per die datum is hij opgevolgd 

door Anja Verdaasdonk van Weerlee. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. In deze Raad van Commissarissen zijn twee leden aangesteld op voordracht 

van de huurdersvereniging. In principe komen de bestuurder en de Raad van Commissarissen één keer per zes weken bijeen.  

 

Personeel 

Alle personeelsleden zijn ingeschaald conform de CAO Woningcorporaties. De Woonstichting beschikt niet over een ondernemingsraad. 

� Aantal Fte’s per 31-12-2018: 8,22 (8,00 in 2017). 

� Het ziekteverzuim bedroeg in 2018: 13,0% (7,01% in 2017). Het ziekteverzuim werd grotendeels veroorzaakt door twee langdurig zieke  personeelsleden. 

 

Arbobeleid 

Het in 2014 vastgestelde Arbo beleidsplan is nog van kracht. 

 

Brancheorganisatie 

Woonstichting Land van Altena is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties. We onderschrijven de Aedescode en voeren onze werkzaamheden uit naar de letter en 

geest van de code. Ook zijn we lid van het MKW, de organisatie binnen Aedes, die opkomt voor de belangen van de kleine woningcorporaties.  

 

Nevenstructuur 

In 2010 is Land van Altena participatie BV opgericht, een BV die als belangrijkste doelstelling heeft het handelen als commanditaire vennoot in ontwikkelingsmaatschappij 

Westerhei C.V.  

Land van Altena participatie BV is een 100% dochter van Woonstichting Land van Altena. In 2010 werd ook ontwikkelingsmaatschappij Westerhei opgericht, waarvan 

Woonstichting Land van Altena voor 50% eigenaar is. Deze BV heeft tot doel om het bestemmingsplan Westerhei te Nieuwendijk te gaan ontwikkelen. 
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8. Financiën 2018 

 

Financieel beleid 
Om ervoor te zorgen dat Woonstichting Land van Altena ook in de toekomst meegaat in de ontwikkelingen op de markt, is de kwaliteit en continuïteit van de organisatie een 

bepalende factor. Het is uiteraard belangrijk dat we onze gezonde financiële positie continueren. Gelet op de ontwikkelingen binnen het fiscale en politieke speelveld neemt 

echter de druk op de corporatiesector toe. Stakeholders en toezichthouders verlangen maximale maatschappelijke betrokkenheid van de corporatie, met behoud van 

financiële zekerheid. Dit vraagt om proactieve financiële sturing, die de financiële continuïteit borgt en ervoor zorgt dat we extern financierbaar blijven. Hiermee kunnen we als 

organisatie blijvend investeren ten behoeve van onze doelgroepen. 

 

Randvoorwaarden voor financieel beleid: 

1. De financiële continuïteit moet te allen tijde gewaarborgd zijn; 

2. Investeringen worden vooraf beoordeeld op economisch rendement. Investeringen dienen kostendekkend of winstgevend te zijn, tenzij het wenselijk is om onrendabele 

investeringen te doen in het kader van sociale woningbouw of herstructurering; 

3. Op de kapitaalmarkt wordt gezocht naar gunstige voorwaarden voor het aantrekken van geldleningen.  

 

Maatschappelijke investeringen 
Woonstichting Land van Altena investeert in de samenleving.  

 

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) 
De minister van Wonen en Rijksdienst geeft jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de 

uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. Dat staat in artikel 38 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv). Het doel hiervan is het vergroten van inzicht in 

de financiële mogelijkheden van de corporaties die in de gemeente werkzaam zijn.  

 

De indicatieve bestedingsruimte (IBW) bestaat uit drie bedragen: 

1. Nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag);  

2. Woningverbetering (investeringsbedrag);  

3. Huurmatiging (uitgave). 

 

Deze drie bedragen geven indicatief de bestedingsruimte aan ten opzichte van de beleidsvoornemens, die corporaties zelf hebben aangegeven in de prospectieve informatie 

(dPi).  Anders gezegd: de indicatieve bestedingsruimte komt voor de investeringscategorieën bovenop wat corporaties zelf aangeven te zullen investeren en  verkopen.  

De ruimte voor huurmatiging moet worden afgezet tegen de huurvoornemens in de dPi. Bij gebruik van de bestedingsruimte voor de ene categorie zal de ruimte voor een 

andere categorie ook afnemen. Zo zijn de drie bedragen min of meer communicerende vaten. 

De bedragen betreffen geen ‘geld op de plank’ (ons eigen vermogen zit opgesloten in de woningen), maar geven alleen de financieringsruimte van corporaties aan. Wij zouden 

dit geld kunnen lenen, maar daarmee waarschijnlijk (ook) op de rand van de financiële normen terecht komen.  
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Woonstichting land van Altena heeft de cijfers over de periode 2018-2022 nog niet ontvangen van de minister. De bedragen zullen naar verwachting niet veel afwijken van de 

bedragen voor de periode 2017-2021. 

De huidige financiële positie van Woonstichting Land van Altena is bestemd voor huidige, maar ook toekomstige huurders. Het is daarom niet wenselijk de indicatieve 

bestedingsruimte in één keer uit te geven. Woonstichting Land van Altena zet in de meerjarenbegroting 2019-2022 (nog) meer in op (kwalitatieve) verbetering en 

verduurzaming van het bezit. Hiermee wordt een deel van de indicatieve bestedingsruimte ook besteed. Overigens zorgt deze verduurzaming van de woningen weer tot een 

stijging van de waarde van ons bezit, waardoor het volkshuisvestelijke vermogen weer stijgt.  

 

Grondposities 

Woonstichting Land van Altena beschikt over een tweetal grondposities, die bedoeld zijn voor de ontwikkeling van koop- en/of huurwoningen in de toekomst.  

 

  2018 

Volkstuincomplex Nieuwendijk 206.169 

Grond nabij complex De Nieuwenaar 100 

Totaal 206.269 

 
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie  

Per 31 december 2018 is in totaal € 63,1 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2017: € 55,2 miljoen) uit hoofde van de waardering 

van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 

bepaald en is daarmee conform 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 Woonstichting Land van Altena. De mogelijkheden 

voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt 

door wettelijke maatregelen, maatschappelijke ontwikkelingen en lokale afspraken die we met de gemeenten en huurdersvereniging maken over de ontwikkeling van de 

omvang van de sociale (DAEB) huurwoningvoorraad. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in 

kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel verkocht kunnen worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in 

uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, 

voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en 

daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. Woonstichting Land van Altena heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen 

vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van de 

woningportefeuille in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van deze woningen en bedraagt ruim € 63,4 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de 

beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen: 
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Opbouw Beleidswaarde   
DAEB Vastgoed in 

exploitatie 

  

 

  

Marktwaarde per 31 december 2018 

 

118.286.592 

  

 

  

Beschikbaarheid (doorexploiteren) 

 

-26.812.799 

Betaalbaarheid (huren) 

 

-18.766.229 

Betaalbaarheid (verhuurderheffing) 

 

-7.056.352 

Kwaliteit (onderhoud) 

 

-11.496.709 

Beheer (beheerkosten) 

 

764.116 

  

 

  

Beleidswaarde per 31 december 2018 

 

54.918.619 

      

 

Eigen vermogen 

Dit impliceert dat bijna 54% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit 

aan fluctuaties onderhevig. Het eigen vermogen bedraagt op basis van de marktwaarde per 31 december 2018 € 83,5 miljoen (2017 € 82,3 miljoen). Hiervan is € 20,4 miljoen 

gerealiseerd en € 63,1 miljoen ongerealiseerd. De solvabiliteit bij waardering van het vastgoed in eigendom op basis van marktwaarde komt uit op circa 69,15%. De solvabiliteit 

bij waardering van het vastgoed op basis van beleidswaarde komt uit op circa 32,46%.  

 

Jaarresultaat 
Het totale jaarresultaat over 2018 komt uit op een voordelig resultaat van € 1.176.572,- (2017: € 6.684.642). 

Het jaarresultaat 2018 wordt vooral beïnvloed door een aantal bijzondere posten: 

 

� In 2018 is een resultaat uit deelnemingen (Westerhei) gerealiseerd van € 93.924,- voordelig; 

� Voordelig resultaat uit de verkoop van huurwoningen van € 118.975,-; 

� Herstructurering leningenportefeuille en hierdoor vooruitbetaalde rente van € 6.263.000,- 

� Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille ad € 8.616.704,- voordelig; 

� Latente belastingdruk VPB van € 2.592.127,- nadelig. 
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Bedrijfsvoering 

De uitgaven voor de bedrijfsvoering worden kritisch gemonitord. In onderstaand overzicht zijn de netto bedrijfslasten per verhuureenheid opgenomen.  

 

Specificatie netto bedrijfslasten per vhe 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Personeelslasten lonen en salarissen 734 620 617 601 592 585 

Overige bedrijfslasten 1.264 1.167 1.067 1.000 1.114 852 

Onderhoudslasten (exclusief eigen personeel) 1.350 914 794 855 902 842 

Variabele lasten 3.348 2.701 2.478 2.456 2.608 2.279 

Af: onderhoudslasten (inclusief eigen personeel) -1.482 -1.058 -894 -1.169 -1.204 -1.048 

Bruto bedrijfslasten 1.866 1.643 1.584 1.287 1.404 1.231 

Af: Opbrengsten vergoedingen -216 -214 -180 146 140 138 

Af: Overige bedrijfsopbrengsten -99 -64 -125 121 124 25 

Af: geactiveerde productie tbv eigen bedrijf 0 -7 -9 0 0 0 

Netto bedrijfslasten 1.551 1.358 1.271 1.020 1.140 1.068 

Af: Leefbaarheidsuitgaven -96 -52 -51 50 283 46 

Netto bedrijfslasten excl. leefbaarheid 1.455 1.306 1.220 970 857 1.022 

Aantal vhe’s per fte 115 120 121 123 125 124 

 

Het aantal fte’s is ultimo eind 2018 gestegen naar 8,22. Ten opzichte van 2017 betekent dit een uitbreiding van 0,22 fte. Daarnaast heeft Woonstichting Land van Altena een 

aantal maanden dubbele lasten gehad door overdracht van werkzaamheden van de directeur-bestuurder. Dit verklaart voor een groot deel de stijging van de netto 

bedrijfslasten in 2018. Indien wordt gekeken naar alleen de beïnvloedbare bedrijfslasten, conform Aedes benchmark, zijn de bedrijfslasten per woning een stuk lager namelijk 

€ 1.017 per woning. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van voorgaand jaar (€ 993). In absolute bedragen betekent dit een toename van nog geen € 25.000,-. 

De bedrijfslasten liggen in lijn met andere vergelijkbare corporaties in dezelfde categorie en grootte.    
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In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen. Vanaf 2019 zijn de getallen ontleend aan het jaarplan 2019.  

 

Financiële kengetallen (* € 1.000) 2018 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

  Resultaat Prognoses 

Jaarresultaat 1.177 6.685 3.114 6.448 6.452 3.845 3.955 

Eigen vermogen 83.461 82.284 81.836 88.285 94.738 98.582 102.536 

Balanstotaal 120.554 117.069 116.907 122.374 127.258 129.411 131.644 

Solvabiliteit (%) (beleidswaarde, 2018) 32,46 70,29 39,82 38,29 37,02 37,12 37,02 

ICR  1,62 2,08 2,25 2,29 2,49 2,72 3,00 

DSCR   n.v.t 1,47 n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

Dekkingsratio (marktwaarde, vanaf 2015)                  30,59  29,21 29,96 27,74 25,34 23,56 21,85 

LTV (%) (beleidswaarde, 2018)                   65,88  n.v.t 72,95 70,42 66,74 61,99 57,61 

Vreemd vermogen per gewogen VHE 38,2 33,5 35,90 35,10 33,60 31,90 30,20 

 

De kengetallen zijn opgesteld vanaf 2018 opgesteld conform de definities uit het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. Dit betekent dat vanaf 2018 de DSCR is te komen te 

vervallen en de Solvabiliteit en de LTV op basis van beleidswaarde zijn berekend.  

 

Risicobeheersing  
De belangrijkste financiële risico’s en of onzekerheden voor Woonstichting Land van Altena zijn: 

 

• Projectontwikkeling Westerhei; 

• Verhuurderheffing en vennootschapsbelasting (Vpb); 

• Niet halen van geplande woningverkopen; 

• Veroudering en verduurzaming van het woningbezit. 
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Projectontwikkeling Westerhei 

Het belangrijkste risico van het project Westerhei  is dat woningen niet worden verkocht, met als gevolg een negatief eigen vermogen van de BV/CV.  

 

Getroffen beheersmaatregelen: 

• Er wordt pas aangevangen met de bouw als meer dan 70% van de woningen is verkocht; 

• Periodiek overleg met de ontwikkelaar (Van Wanrooij); 

• Bewaken tussentijdse ontwikkelingen in voortgang project en vermogens- en financieringspositie. 

Verwachte impact op de resultaten: 

• Door de getroffen maatregelen verwachten we dat de ontwikkeling van Westerhei geen negatieve impact heeft op de resultaten van de Woonstichting. 

• De Woonstichting kan bij eventuele verliezen in de BV/CV te maken krijgen met een verlies op de deelneming. 

 

Rijksbeleid - Verhuurderheffing 

Risico dat er onvoldoende middelen zijn om de verhuurderheffing te betalen. 

 

Getroffen beheersmaatregelen: 

• Zorg dragen voor voldoende ruimte binnen de operationele kasstromen, door een optimaal huurbeleid en bezuiniging op de bedrijfslasten. 

 

Verwachte impact op de resultaten: 

• De cashflow operationele kasstromen biedt tot en met 2028 voldoende ruimte om de verhuurderheffing te voldoen. 

 

Vennootschapsbelasting 

Risico van het moeten betalen van vennootschapsbelasting bij het behalen van toekomstige fiscale winsten, wanneer er geen verliescompensatie meer mogelijk is. 

Daarnaast is door nieuwe wet, ATAD, een beperking van de aftrekbare rentekosten mogelijk. 

 

Getroffen beheersmaatregelen: 

• Zorgen voor fiscale optimalisering door het opstellen van een fiscale meerjarenplanning om verliesverdamping te voorkomen. 

• Verwachte toekomstige Vpb-betalingen inrekenen in de financiële meerjarenprognose en in de (meerjaren)liquiditeitsprognose. 

 

Verwachte impact op de resultaten: 

• Door de getroffen maatregelen verwachten we geen onvoorziene (financiële) impact op de resultaten van Woonstichting Land van Altena. 
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Het niet realiseren van geraamde woningverkopen 

Risico dat de geraamde woningverkopen niet worden behaald. 

 

Getroffen beheersmaatregelen: 

• Gerichte acties richting huurders om verkoop te bevorderen; 

• Verkoop bij mutatie van de aangewezen woningen. 

 

Verwachte impact op de resultaten: 

• De gerealiseerde verkoop van woningen in de periode 2016-2018 is hoger dan de prognose.  

Veroudering en verduurzaming woningbezit 

Woonstichting Land van Altena heeft een relatief oud woningbezit met een relatief slechte energie-index. Daarnaast zijn er landelijke afspraken gemaakt om het bezit te 

verduurzamen: 
 

• in 2021 een minimale energielabel C en een gemiddeld energielabel B; 

• in 2030 de woningen van het gas; 

• in 2050 de woningen CO2-neutraal. 
 

Op dit moment is nog veel onduidelijkheid over de snelheid, financiering en technische mogelijkheden van bovenstaande afspraken. Met het eerste deel, de labelsprongen, is 

Woonstichting Land van Altena al druk bezig. Over de andere afspraken is nog zoveel onzekerheid dat het moeilijk is om hier al beheersmaatregelen voor te treffen behalve 

een gezonde financiële bedrijfsvoering en continuïteit.  
 

Het gemiddelde bouwjaar van alle woningen is 1975 waarmee de gemiddelde leeftijd van de woningen begin 2018 42 jaar is.  
 

Getroffen beheersmaatregelen: 

• Zorgen voor een goed technisch niveau van de woningen; 

• Bij woningmutatie, of op verzoek van de huurder, treffen van maatregelen die de energetische kwaliteit van de woning verbeteren. Dit beleid heeft zijn vruchten 

afgeworpen: inmiddels heeft ruim 90% van de woningen een energielabel van C of hoger; 

• In kaart brengen bij welke woningen er mogelijkheden zijn om het wooncomfort en de gebruikskwaliteit te verbeteren. 

 

Verwachte impact op de resultaten: 

• Door de getroffen / te treffen maatregelen is / wordt de kwaliteit van de woningen ruim voldoende. 
 

 

 

 

 



 

 

 W o o n s t i c h t i n g  L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r s t u k k e n  2 0 1 8   

 

                  Pagina 46 

Financieringspositie 

De leningenportefeuille kende eind 2018 een omvang van 36,2 miljoen euro.  

Het gemiddelde rentepercentage van alle leningen bedroeg in 2018 3,76% op basis van de rentelasten 2018 afgezet tegen het schuldrestant van de leningen  

per 31-12-2018. 

Door de herstructurering van de leningenportefeuille is het gemiddelde rentepercentage fors gedaald. In 2017 was deze nog ruim 4%. 

 

Derivaten 

De woonstichting heeft geen derivaten. 

 

 

 

Conclusie 

De vermogenspositie en het marktwaarde- en beleidswaardeverloop bieden ons inziens voldoende financieel perspectief om de geplande doelstellingen te realiseren, met 

waarborging van de financiële continuïteit. Woonstichting Land van Altena voldoet aan de financiële ratio’s zoals opgenomen in het gezamenlijk  beoordelingskader van het 

Aw-WSW. 
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9. Governance en inbedding 2018 

 

Maatschappelijke inbedding 
 

Visie en beleid 

Woonstichting Land van Altena heeft een publieke taak en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons werk raakt anderen. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk onze 

huurders, maar er zijn ook andere belanghebbenden. Het spreekt voor zich dat we belangrijke stakeholders laten meepraten over ons werk. Meerdere malen per jaar voeren 

wij intensief overleg met huurders die zich hebben georganiseerd in een huurdersorganisatie. Ook houden wij jaarlijks een bewonersonderzoek. Daarnaast vormen de 

gemeenten in ons werkgebied zijn een belangrijke gesprekspartner. Tussen hun en onze belangen en doelen bestaat een grote overlap. Ook zij houden zich bezig met het 

welzijn in de dorpen en met de leefkwaliteit van huidige én toekomstige bewoners. We hebben dan ook veelvuldig contact. 

 

Huurdersorganisatie 

In 2018 was één huurdersorganisatie binnen ons werkgebied actief: Huurdersvereniging AUW. Er is twee keer overleg geweest, waarbij de door hen voorgedragen leden van 

de Raad van Commissarissen (J. Visser - Kieboom en P. van Mourik)  aanwezig zijn geweest. AUW was betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken voor het Land 

van Heusden en Altena. Ze zijn medeondertekenaars van het regionale convenant dat in dit kader is afgesloten. 

 

Huurdersorganisatie Nieuwendijk is in 2018 opgeheven. De huurders van Nieuwendijk zullen in 2019 vertegenwoordigd worden door Huurdersvereniging AUW , die daartoe 

haar statuten en naam zal aanpassen. 

 

Communicatie met huurders en woningzoekenden 

Op www.landvanaltena.nl is doorlopend uitgebreide informatie beschikbaar voor huurders, woningzoekenden en andere belangstellenden. Alle bewoners hebben in 2018 

verder drie nieuwsbrieven, de 'Huurkrant' en 'Woonlasten in beeld' ontvangen. Ook zijn er de vele directe klantencontacten geweest en is de jaarlijkse bewonersenquête 

gehouden. 

 

Governance 
Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woonstichting Land van Altena onderschrijven het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Daaronder verstaan we 

een integer en transparant handelen van de bestuurder, goed toezicht op het bestuur, en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid plus het toezicht daarop. 

Het bestuur levert alle benodigde informatie aan de Raad van Commissarissen, die nodig is om haar rol als toezichthouder te kunnen vervullen. 

 

Governancecode 

Woonstichting Land van Altena onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties vastgestelde beginselen.  
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Organogram 

 

 
 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen. De raad houdt toezicht op het bestuur, evenals op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en de 

met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat zij het bestuur met raad terzijde. In hoofdstuk 10 van dit Bestuursverslag zijn de taak en werkwijze van de RvC 

uitgebreider beschreven, alsook de wijze waarop de RvC hieraan in 2018 invulling heeft gegeven. 

 

Het bestuur 

Taak en werkwijze 

Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie. Zij is onder meer verantwoordelijk voor: 

� de realisatie van de doelstellingen van de corporatie 

� de strategie 

� de financiering 

� het beleid 

� het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie 

In 2018 heeft een bestuurderswissel plaatsgevonden. 

RVC

Directeur/bestuurder

Hoofd Verhuur

Verhuur medewerkers

Hoofd Technische dienst

Onderhoudsopzichter

Onderhoudsmedewerkers uitvoerend

Onderhoud medewerker

Medewerkeradministratie/verhuur

Auditcommissie
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Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Zij levert tijdig de informatie aan die nodig is voor het uitoefenen van de taken van de RvC.  

 

Bij haar taakvervulling richt het bestuur zich naar het belang van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling. Zij weegt 

daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de 

woningcorporatie. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en de Financiële Commissie. 

 

Leden van bestuur 

Het bestuur bestaat uit de directeur/bestuurder A.D. Verdaasdonk van Weerlee.  

De directeur/ bestuurder is benoemd voor bepaalde tijd. 

 

Tegenstrijdige belangen 

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Woonstichting Land van Altena en de directeur/bestuurder wordt vermeden. De statuten en het directiestatuut 

bevatten een uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt. In 2018 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur/bestuurder zoals 

bedoeld in principe II.3 van de Governancecode voor woningcorporaties. 

 

Doelstellingen, strategie en randvoorwaarden 

Hiervoor wordt verwezen naar blz.9 van dit Bestuursverslag. 

 

Horizontale dialoog 

Woonstichting Land van Altena heeft de volgende stakeholders met betrekking tot de maatschappelijk en volkshuisvestelijke missie en doelstelling benoemd: 

� Huurdersorganisatie ANUW 

� Gemeente Werkendam 

� Gemeente Woudrichem 

 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Risicobeheersing 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor het actief managen van de strategische, financiële en operationele risico’s en 

voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten. 

 

 

 

 



 

 

 W o o n s t i c h t i n g  L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r s t u k k e n  2 0 1 8   

 

                  Pagina 51 

Controlesystemen 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze omvatten beleidsvorming, 

processen, taken, het beïnvloeden van gedrag en andere aspecten van de organisatie die het mogelijk maken de doelstellingen te realiseren en potentieel wezenlijke fouten, 

verliezen of fraude of de overtreding van wetten en regelgeving te voorkomen, dan wel vroegtijdig te signaleren. 

Ook adequate en effectieve risicobeheersings- en controlesystemen bieden echter nooit een absolute garantie voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen, noch 

kunnen zij wezenlijke fouten, verliezen, fraude of de overtreding van wetten en regelgeving volledig voorkomen. Gedurende het verslagjaar hebben wij de controleomgeving 

geanalyseerd en geëvalueerd, evenals risico’s waaraan Woonstichting Land van Altena is blootgesteld. Er zijn geen wezenlijke fouten, verliezen of gevallen van fraude of 

overtreding van wetten en regelgeving aangetroffen. 

 

Externe accountant 

De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. Accountantskantoor BDO is benoemd tot extern accountant van Woonstichting Land van Altena. De 

externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij, waarin het verslag van de externe accountant over het onderzoek van de jaarrekening 

wordt besproken, en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant kan tijdens de vergadering over zijn verklaring over de 

getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvC.  

In 2018 heeft aanbesteding voor de nieuwe accountant plaatsgevonden aangezien Deloitte vanuit de governance termijnen niet langer als accountant van de woonstichting de 

controle mocht uitvoeren. Op basis van de ingediende offertes en de gesprekken (gevoerd door de beide directeur-bestuurders en de leden van de audit commissie) met de 

kantoren is uiteindelijk BDO benoemd als nieuwe accountant. 

 

Visitatie 

In 2007 is door de branche een visitatiesysteem ontwikkeld waarmee maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in beeld kunnen worden gebracht en beoordeeld. Het 

visitatiesysteem is vooral bedoeld om voor stakeholders en de lokale maatschappij indiceerbaar te maken wat de corporatie heeft gepresteerd. Daarnaast is het voor de 

corporatie een spiegel die wordt voorgehouden, die kan worden gebruikt om de organisatie en haar prestaties te verbeteren. Onze corporatie is in 2016 gevisiteerd.  

 

De Financiële Commissie 
De Financiële Commissie is een onafhankelijke commissie, die zich buigt over het financiële beleid van de Woonstichting. De commissie brengt adviezen uit aan zowel de 

Auditcommissie c.q. Raad van Commissarissen als aan de directeur/bestuurder. De commissie kwam in 2018 twee keer bijeen en besprak de volgende onderwerpen: 

� De jaarstukken 2017 

� De ontwikkeling van Westerhei 

� Jaarplan 2019 

De financiële commissie is in 2018 opgeheven, haar taken zijn overgegaan naar de auditcommissie. 
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10. Verslag Raad van Commissarissen 2018 

 

 Voorwoord 

 

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor Woonstichting Land van Altena. Met als gevolg dat wij als Raad van Commissarissen ook bijzondere activiteiten hadden.  

In 2017 kondigde de voormalig bestuurder Kees Biesheuvel aan dat hij in 2018, na ruim 40 jaar, met vervroegd pensioen wilde gaan. Het was een belangrijk moment in de 

ontwikkeling van Land van Altena.  

 

Na een lange afweging hebben we de keuze om zelfstandig door te gaan goed onderbouwd en daarna hebben we Atrivé gevraagd om ons te begeleiden bij de keuze van een 

opvolger van Kees. In april 2018 mochten we Anja Verdaasdonk van Weerlee benoemen tot nieuwe bestuurder van Woonstichting Land van Altena en begin juli nam zij de 

spreekwoordelijke scepter van Kees over. We danken Kees vanaf deze plaats voor al zijn inspanningen voor de huurders en de medewerkers van Land van Altena en wensen 

hem een gezonde volgende levensfase toe. 

 

Met de komst van Anja is de nieuwe fase van Land van Altena aangebroken. We hebben haar als Raad van Commissarissen leren kennen als een doortastende bestuurder,  die 

het belang van onze huurders voorop zet. Ook het personeel ziet Anja als een daadkrachtige persoon die in het belang van de gehele organisatie handelt. Vanaf deze plaats 

wensen we Anja veel succes met de koers en de ontwikkelingen van Land van Altena in de komende jaren. 

 

Na de zomer werden we als Raad van Commissarissen geconfronteerd met het vertrek van twee leden van onze raad. Door de fusie van de gemeenten in het land van Heusden 

en Altena en door de wijziging van het werk, ontstonden bij Hannie Visser en Martijn van Driel een onverenigbaarheid met de functie als commissaris. We danken Hannie en 

Martijn voor hun inzet in de afgelopen jaren. We zijn blij met de komst van Anita van Hezik en Jan Bel, zodat de raad weer op volle sterkte aan de slag kan. 

 

Met alle ontwikkelingen in 2018 is het een enerverend jaar geworden voor Land van Altena en voor ons als raad. We zijn blij dat de resultaten over dit jaar weer goed zijn en 

dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien. We danken ook alle medewerkers voor hun inzet in 2018 en spreken het vertrouwen in de toekomst van het Land 

van Altena uit. We blijven ons sterk maken voor goede huisvesting voor onze (toekomstige) huurders tegen een betaalbare prijs. 

 

 

Namens de Raad van Commissarissen, 

Peter de Wit, Voorzitter 
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Intern toezicht 

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie, vervult de werkgeversrol en 

staat tevens het bestuur met raad terzijde. De RvC houdt onder andere toezicht op: 

• realisering van de doelstellingen van de corporatie; 

• realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; 

• strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; 

• kwaliteitsbeleid; 

• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

• financieel beleid; 

• naleving van wet- en regelgeving; 

• governance; 

• integriteitscode.  

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten van Woonstichting Land van Altena omschreven. Eén en ander is verder uitgewerkt in het 

Reglement voor de Raad van Commissarissen. De RvC onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. 

In 2018 heeft de RvC de toezichthoudende taak vervuld met inachtneming van het genoemde reglement en de Governancecode. 

Ieder lid van de RvC kan onafhankelijk en kritisch bijdragen aan het toezicht van de RvC. 

 

Taak en werkwijze 2018 
De Raad van Commissarissen heeft in 2018 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur/bestuurder en ook zes keer met alleen de leden van de RvC.  

De volgende onderwerpen kwamen ter sprake: 

� Uitvoering van het jaarplan 2018; 

� Bespreking met de accountant naar aanleiding van de jaarstukken 2017; 

� Benoeming A.D. Verdaasdonk van Weerlee als directeur/bestuurder per 1-7-2018; 

� Toepassing van huurverhoging per 1-7-2018; 

� Vaststelling van het jaarplan 2019 en de meerjarenbegroting vanaf 2019; 

� Vaststelling Jaarrekening en Bestuursverslag 2017; 

� Vaststelling nieuwe statuten en de Privacyverklaring van de woonstichting; 

� Herbenoeming H. Streefkerk als RvC-lid; 

� Benoeming J. Bel als RvC-lid. 

Dit alles naast de gebruikelijke financiële kwartaalrapportages, de jaarstukken, de meerjarenprognose en de kwartaalrapportages op het gebied van woningtoewijzing en 

verhuur.  
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Personele samenstelling van de RvC per 31-12-2018 

 

Naam Woonplaats Functie en ervaring Relevante nevenfuncties Benoeming PE 

punten 

B.P. de Wit 

(14-9-1964) 

Voorzitter RvC, 

Voorzitter Remuneratiecommissie  

Sprang-Capelle Bestuurder zorginstelling  

Stichting Waardeburgh te 

Sliedrecht. 

Lid van de Raad van Toezicht van de stichting 

Willem van Oranje (vanaf augustus 2014), te 

Waalwijk. De stichting is verantwoordelijk voor 4 

scholen in het VO en PO. 

Aftredend: 2020 

Niet herbenoembaar 

In RvC sinds 25-4-2012 

44 

 

 

P. van Mourik 

(3-11-1947) 

Lid namens huurdersorganisatie, 

Voorzitter Auditcommissie 

Gorinchem Oud directeur/bestuurder 

woningcorporatie Poort 6 

te Gorinchem. 

 

Organisatie van de tweejaarlijkse 

architectuurroute rond recent aangebrachte 

architectuurplaquettes in Gorinchem. 

Aftredend: 2021 

Niet herbenoembaar 

In RvC sinds 11-12-2013 

 

20 

 

H. Streefkerk 

(21-2-1952) 

Vice-voorzitter 

Hardinxveld- 

Giessendam 

Voormalig directeur van 

een aannemingsbedrijf en 

van een bedrijf voor 

projectontwikkeling. 

Actieve participatie in Vastgoedontwikkeling, 

van grondaankoop t/m verkoop van gerealiseerd 

vastgoed, alsmede beheer respectievelijk 

eventueel verhuur, in Tsjechië. 

Aftredend: 2023 

Niet herbenoembaar 

In RvC sinds 14-1-2015  

 

32 

 

J. Visser - Kieboom 

(9-8-1961) 

Secretaris RvC, 

Lid namens huurdersorganisatie, 

Lid Remuneratiecommissie 

Werkendam Journalist bij de Persgroep 

Nederland BV te 

Amsterdam. 

Lid Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, 

Voorzitter Huurdersbelangen Vereniging Land 

van Heusden en Altena van Woonservice 

Meander, secretaris CDA Werkendam. 

Aftredend: 2018 

In RvC sinds 14-1-2015 
37 

 

M.J.G. van Driel 

(8-10-1983) 

Lid RvC, Lid Auditcommissie 

Sleeuwijk Controller bij Poort6 te 

Gorinchem. 

Penningmeester bij Showcorps Wilhelmina te 

Sleeuwijk. 

Aftredend oktober 2018 

In RvC sinds 26-10-2016 55 

J. Bel 

(10-6-1956) 

Lid RvC, 

Lid Auditcommissie 

Sleeuwijk Directeur sector Bouw en 

Vastgoed ING Grootzakelijk. 

Docent/begeleider aan de Utrechtse 

Ondernemers Academy (UOA), lid Raad van 

Toezicht basisschool. 

Aftredend: 2021 

Herbenoembaar 

In RvC sinds 11-12-2018 
0 

 

De RvC heeft in 2018 geen situaties van tegenstrijdige belangen binnen de RvC geconstateerd. 

 

De heer H. Streefkerk is op 11-12-2018 herbenoemd als lid van de RvC nadat een positieve zienswijze van de Aw is ontvangen.   
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De RvC leden zijn aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). 

 

Zelfevaluatie 

In 2018 heeft de RvC het eigen functioneren geëvalueerd.  

De belangrijkste resultaten van de zelfevaluatie zijn: 

• De ingezette professionalisering is voortgezet en uitgebreid; 

• Er is meer proactieve aandacht  voor strategie en risico’s; 

• De RvC is in een eerder stadium betrokken bij de totstandkoming van het strategisch meerjarenbeleidsplan en het jaarplan/begroting; 

• In het kader van governance en nieuwe wetgeving heeft een algemene herijking van statuten en reglementen plaatsgevonden; 

• Speciale aandacht voor het project Westerhei; 

• Nauwe betrokkenheid: gesprekken met Aw, WSW en accountant; 

• Contacten het huurdersverenigingen; 

• Stevige inzet op behalen PE punten en externe bijeenkomsten; 

• De RvC is over de hele linie kritischer geworden in vergelijking met interne enquête van 2013; 

• Aandacht voor advies- en werkgeversrol van de RvC. 

Deskundigheidsbevordering 

Enkele leden van de RvC woonden bijeenkomsten bij van de VTW en de Aw. 

 

Commissies 

De auditcommissie wordt gevormd door P. van Mourik (voorzitter) en  J. Bel.  Zij komen vier keer per jaar bij elkaar, ter behandeling van de kwartaalrapportages, begroting en 

jaarrekening. 

De remuneratiecommissie heeft in 2018 een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur/bestuurder. In de remuneratiecommissie hadden zitting  B.P. de Wit (voorzitter) en J. 

Visser – Kieboom (lid). De remuneratiecommissie  vergadert naar behoefte 1 tot 2 keer per jaar. 

 

Werkgeversrol 

Een RvC bij een woningcorporatie vervult naast de toezichthoudende ook de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder.  

In het kader van deze rol vond ook dit jaar door remuneratiecommissie een functioneringsgesprek plaats met de directeur/bestuurder.  

De bezoldiging van de huidige directeur/bestuurder is getoetst aan de WNT.  De beloning van de huidige bestuurder ligt in de lijn met deze regeling.  

 

Besluitvormingsproces 

Het besluitvormingsproces van de RvC is in principe gericht op het bereiken van onderlinge overeenstemming. Het interne toezicht is gericht op het bestuur en de algemene 

gang van zaken binnen de organisatie. Centraal staan de strategie, de financiën en de volkshuisvestingstaken. 

De RvC wil naast het interne toezicht een klankbord zijn voor het bestuur van de woonstichting. 
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Informatievoorziening 

Alle agendapunten worden voorzien van een toelichting en bijbehorende stukken en minimaal een week voor de vergadering toegezonden. 

In 2018 zijn de volgende stukken ter beschikking gesteld aan de RvC: 

� Kwartaalrapportages Woonstichting en Westerhei CV; 

� Jaarrekening en Bestuursverslag 2017; 

� Accountantsverslag en -verklaring 2017; 

� Jaarplan 2019 inclusief begroting en meerjarenplanning vanaf 2019; 

� Aw integrale beoordeling 2018; 

� Brief WSW, kredietwaardigheid en faciliteringsvolume. 

 

RvC en huurdersorganisaties 

Het contact met de huurdersorganisatie en de RvC verloopt via de commissarissen, die op voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd.  

Bij de vaste overlegmomenten tussen de woningcorporatie en de huurdersorganisatie zijn de betroffen RvC leden aanwezig. 

 

Toezicht op verbindingen 

Woonstichting Land van Altena heeft een verbindingenstatuut dat regels stelt ten aanzien van het aangaan van en het handelen in verbindingen.  

In de (kwartaal)rapportages worden de activiteiten van de verbindingen (Westerhei) vermeld. Tevens worden de kwartaalverslagen van de verbindingen zelf in de RvC 

besproken.  

 

Het maatschappelijk rendement  

De RvC oordeelt dat Woonstichting Land van Altena in 2018 de besluitvorming vooral gericht heeft op het verhogen van het maatschappelijk rendement van het beschikbare 

vermogen. Woonstichting Land van Altena slaagt er goed in om haar eigen ambities te realiseren en een herkenbare en bij de corporatie passende bijdrage te leveren aan de 

lokale maatschappelijke opgave. 

 

Borging van de financiële continuïteit 

De financiële continuïteit van Woonstichting Land van Altena is volgens de financiële toezichthouder, Aw, in de toekomst voldoende toereikend om het voorgestelde beleid 

vorm te geven. Ook aan de normen van WSW wordt voldaan. De RvC is er van overtuigd dat de financiële continuïteit is gewaarborgd.  

De RvC zal de financiële continuïteit blijven monitoren.  

 

Doelmatigheid en doeltreffendheid 

De RvC houdt toezicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij Woonstichting Land van Altena. Hiervoor gelden het ondernemingsplan en jaarplan als uitgangspunt. Door 

middel van kwartaalrapportages en het Bestuursverslag wordt gevolgd in welke mate Woonstichting Land van Altena haar doelen realiseert. De gesprekken met de 

directeur/bestuurder vormen ook een belangrijke bron voor inzicht in de bedrijfsvoering van Woonstichting Land van Altena. Daarnaast worden ook bronnen van buiten de 

organisatie gebruikt, bijvoorbeeld het oordeel van ILT en de Aw over de prestaties van de corporatie en de Aedes benchmark. De RvC oordeelt dat de in het jaarplan 2018 

gestelde doelen in belangrijke mate zijn behaald, en dat daarmee ook het merendeel van de doelen uit het bijbehorende ondernemingsplan werden behaald. Een uitvoerige 

evaluatie daarvan heeft plaatsgevonden. 
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Maatschappelijke inbedding 

De belangrijkste stakeholders van Woonstichting Land van Altena zijn de huurders. Door het jaarlijkse bewonersonderzoek is een goed beeld te krijgen over de tevredenheid 

van de huurders. De RvC is van mening dat Woonstichting Land van Altena erin slaagt om een goede dienstverlening te geven aan haar klanten.  

 

Integriteit 

Bij alle processen wordt getoetst of op juiste wijze de integriteitscode wordt nageleefd. In 2018 is de integriteitscode gevolgd en waren er geen voorvallen die hiermee strijdig 

waren.  
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Jaarrekening 2018 
Woonstichting Land van Altena 
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11. Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per 31 december 2018 

 

Actief Ref. 2018 2017 Passief Ref. 2018 2017

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 1 Groepsvermogen 7

DAEB vastgoed in exploitatie 1.1 118.286.592 109.996.099 Overige reserves 7.1 20.368.919 27.109.464

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.2 206.269 232.568 Herwaarderingsreserve 7.2 63.092.117 55.175.000

118.492.861 110.228.667 Totaal eigen vermogen 83.461.036 82.284.464

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

eexploitatie ontwikkeling
2 109.226 20.420 Voorzieningen 8

Voorziening onrendabel investeringen 8.1 0 0

Financiële vaste activa 3 Voorziening latente belastingverplichtingen 8.2 0 72.752

Deelnemingen 3.1 -187.407 217.419 Overige voorzieningen 8.3 27.062 42.644

Latente belastingvorderingen 3.2 1.158.199 3.490.149 27.062 115.396

Overige effecten 3.3 1.195 1.195 Langlopende schulden 9

971.987 3.708.763 Leningen overheid 9.1 5.774.075 6.426.884

Som der vaste activa 119.574.074 113.957.850 Leningen kredietinstellingen 9.2 28.820.422 25.702.637

34.594.497 32.129.521

Vlottende activa Kortlopende schulden 10

Voorraden 4 Schulden aan overheid 10.1 631.479 642.006

Overige voorraden 4.1 27.891 28.738 Schulden aan krediteinstellingen 10.2 953.545 896.816

27.891 28.738 Schulden aan leveranciers 10.3 495.115 502.396

Vorderingen 5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.4 110.820 134.891

Huurdebiteuren 5.1 50.371 46.634 Schulden terzake van pensioenen 10.5 7.821 8.445

Overige vorderingen 5.2 32.204 53.954 Overlopende passiva 10.6 272.782 355.229

82.575 100.588 2.471.562 2.539.783

Liquide middelen 6 869.617 2.981.988

869.617 2.981.988

Totaal activa 120.554.157 117.069.164 Totaal passiva 120.554.157 117.069.164
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12. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het boekjaar 2018 

 

Functioneel Ref. 2018 2017

Huuropbrengsten 11       6.114.194           6.032.181 

Opbrengst service contracten 12.1          215.333              205.611 

Lasten service contracten 12.2         -215.333            -205.611 

Overheidsbijdragen 13              7.864                  7.864 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 14         -293.924            -890.071 

Lasten onderhoudsactiviteiten 15      -1.964.654         -1.083.928 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16      -1.254.624         -1.144.054 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille       2.608.855       2.921.992 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille          946.255           1.267.407 

Toegerekende organisatiekosten             -8.946                -3.500 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille         -818.334            -766.979 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18          118.975          496.928 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.1                    -                         -   

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.2       8.616.704           1.206.198 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille       8.616.704       1.206.198 

Opbrengsten overige activiteiten            99.325                61.533 

Netto resultaat overige activiteiten 20            99.325            61.533 

Overige organisatiekosten 21         -378.566                    -   

Leefbaarheid 22           -95.598           -49.817 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten                    -                         -   

Rentelasten en soortgelijke kosten      -7.627.849         -1.476.617 

Saldo financiële baten en lasten 23      -7.627.849      -1.476.617 

Resultaat voor belastingen       3.341.846       3.160.217 

Belastingen 24      -2.259.198       3.293.486 

Resultaat deelnemingen 25            93.924          230.939 

Totaal resultaat       1.176.572       6.684.642 
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13. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar 2018 

 

2018 2017

(A) Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huurontvangsten 6.121.828 6.026.866

Vergoedingen 215.333 205.611

Overheidsontvangsten 7.864 7.864

Overige bedrijfsontvangsten 99.325 61.876

Ontvangen interest

Saldo ingaande kasstromen 6.444.349 6.302.217

Uitgaven:

Betalingen aan werknemers -733.725 -594.730

Onderhoudsuitgaven -1.380.647 -788.112

Overige bedrijfsuitgaven -1.256.498 -819.776

Betaalde interest -1.364.304 -1.502.732

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -76.045 0

Verhuurdersheffing -853.991 -790.125

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -14.355 -49.817

Vennootschapsbelasting

Saldo uitgaande kasstromen -5.679.565 -4.545.292

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 764.784 1.756.925

(B) (Des)investeringsactiviteiten 

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur 946.255 1.267.407

Verkoopontvangsten nieuwbouw

Verkoopontvangsten grond 26.299 0

(Des)Investeringsontvangsten overig

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 972.554 1.267.407

MVA uitgaande kasstroom 

Nieuwbouw huur 

Verbeteruitgaven -497.236 -476.099

Aankoop

Sloopuitgaven

Investeringen overig -94.675 0

Totaal van verwerving van materiële vaste activa -591.912 -476.099

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 380.642 791.308

FVA 

Ontvangsten verbindingen 538.712 1.100.000

Uitgaven verbindingen

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 538.712 1.100.000

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 919.354 1.891.308
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2018 2017

(C) Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 11.450.000 0

Nieuwe ongeborgde leningen

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen -8.983.492 -1.477.181

Aflossing ongeborgde leningen 0 0

Betaalde boeterente na herstructurering leningenportefeuille -6.263.000 0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.796.492 -1.477.181

Toename (afname) van geldmiddelen -2.112.353 2.171.052

Wijziging kortgeld 0 0

Geldmiddelen aan het begin van de periode 2.981.988 810.936

Geldmiddelen aan het einde van de periode 869.635 2.981.988
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14. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  

 

Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Alle bedragen luiden in hele  euro’s  tenzij anders vermeld. 

Activiteiten 

De activiteiten van Woonstichting Land van Altena, statutair en feitelijk gevestigd en kantoor houdende in Nieuwendijk, Prinses Beatrixlaan 2, 4255 VB Nieuwendijk zijn erop 

gericht werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. Het KvK-nummer van Woonstichting Land van Altena is 

18115616. 

 
Wet- en regelgeving 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijn 645 van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken inzake de overige Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

 

Groepsverhoudingen 

Woonstichting Land van Altena te Nieuwendijk staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. 

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is hierna opgenomen: 

 

Geconsolideerde maatschappijen: 

 

Naam      Statutaire zetel  Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit  

Land van Altena Participatie BV    Nieuwendijk   100%   Overige 

 

Niet-geconsolideerde maatschappijen   

 

Naam      Statutaire zetel  Deelnemingspercentage Hoofdactiviteit  

Ontwikkelingsmaatschappij Westerhei BV Geffen    50%   Tussenholding 

Ontwikkelingsmaatschappij Westerhei CV Geffen    50%   Projectontwikkeling  
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Grondslagen voor de consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening van Woonstichting Land van Altena zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere 

rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is 

opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Woonstichting Land van Altena. 

 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen in het vermogen en in het resultaat van de 

groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht  

 

14.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 
De geconsolideerde jaarrekening van Woonstichting Land van Altena is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen 

volkshuisvesting en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de Woningwet wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele 

uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 

Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 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. 

    

Oordelen en schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Woonstichting Land van Altena 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 jaarrekeningpost.  

 

De marktwaarde is als volgt te definiëren: 

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie 

zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.  
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Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

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

 

Primaire financiële instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 

 

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

Woonstichting Land van Altena beschikt niet over derivaten. 

 

Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB 

Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 moeten toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2018 in de 

toelichting van de enkelvoudige jaarrekening gescheiden balansen, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB-tak en voor de niet-DAEB-tak opnemen. 

Deze overzichten worden enkel opgenomen als de toegelaten instelling volkshuisvesting een administratieve scheiding of hybride scheiding heeft doorgevoerd. 

Woonstichting Land van Altena kent alleen DAEB bezit en heeft daarom ook geen gescheiden verantwoording opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. 

 

14.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

1. DAEB-vastgoed in exploitatie 

 

Typering: 

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 2018 

bedraagt deze grens € 710,68 net als in de voorgaande drie jaren omdat deze volgens afspraak was bevroren. In 2019 is de huurtoeslaggrens € 720,42.  

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed 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. 

 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

Het DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.  

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. 
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Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 

van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting  

2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd voor 

zowel woongelegenheden als Maatschappelijk onroerend goed (MOG). 

 

Complexindeling: 

Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op waarderingscomplex-niveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle 

verhuureenheden van Woonstichting Land van Altena maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex. 

 

Doorexploiteer- en uitpondscenario: 

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen (DCF-methode). Voor woongelegenheden en maatschappelijk vastgoed 

wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploitatiescenario en het uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van de marktwaarde 

volgens het doorexploiteer- of uitpondscenario. 

 

Waarderingsmethode (Woongelegenheden en Maatschappelijk onroerend goed): 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode 

waarin de wijziging zich voordoet.  

 

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een herwaarderingsreserve gevormd.  

 

De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder afschrijven en de marktwaarde van 

het vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

 

Woonstichting Land van Altena hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde actualisatie peildatum 31 december 2018 voor 

woongelegenheden en MOG. Voor de basisversie is  de waardering van het vastgoed aannemelijk op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve 

wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en 

de overige reserves. Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van 

het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij 

vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen.  
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Bepaling beleidswaarde (ten behoeve van de toelichting) 

De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze door de Autoriteit Wonen (Aw) en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) zijn voorgeschreven.  

Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige 

kasstromen uitgaande van het beleid Land van Altena. De netto contante waarde berekening van de marktwaarde wordt hiertoe aangepast op vier onderdelen die duiding 

geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt inzicht gegeven in de verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie uitgaande van het beleid van Land van Altena. 

Om tot de beleidswaarde  te komen worden uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier afslagen gehanteerd: 

1. Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de hoogste van ‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt bovendien in het geheel 

geen rekening gehouden met verkopen.  

2. De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde streefhuur in plaats van de markthuur. Land van Altena hanteert in 

haar beleid een streefhuur van gemiddeld 70,0% van de maximaal redelijke huur. 

3. De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door een nominale eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie) van  

€ 2.094 per verhuureenheid.  

4. De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm € 733 per verhuureenheid, die aansluit met de jaarlijkse werkelijke uitgaven voor 

beheer en leefbaarheid in de 15-jaars DCF periode. 

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers opgenomen. 

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waarde begrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit waarde begrip door de Aw en WSW zal 

kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten. 

 

 

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

 

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
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4. Financiële vaste activa 

 

4.1 Deelnemingen 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 

nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Woonstichting Land van Altena.  

 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die 

feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer Woonstichting Land van Altena geheel of ten dele instaat voor 

schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, 

wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering 

gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing 

onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. 

 

4.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

 

4.3 Latente belastingvorderingen 

Onder de financiële vaste activa zijn latente belastingvorderingen opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor 

verrekening.  

Deze latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente. De latente belastingvorderingen hebben 

overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor Woonstichting Land van Altena geldende rente voor langlopende leningen (3,76%) onder aftrek van 

belasting op basis van het effectieve belastingtarief. De latente belastingvordering heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale 

waardering. 

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie. Voor 

deze tijdelijke verschillen in verband met het fiscale afschrijvingspotentieel en de complexen bestemd voor de verkoop is een latente belastingvordering in de balans 

opgenomen. Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van een zeer lange periode tot het moment van afwikkeling van de latentie. Om deze reden is 

deze latentie op nihil gewaardeerd. Ultimo 2018 zijn er geen verhuureenheden bestemd voor sloop en herontwikkeling. 

De latente belastingvorderingen hebben daarnaast betrekking op beleggingen, langlopende schulden en op de aanwezige compensabele verliezen.  
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4.4 Andere deelnemingen 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing 

onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. 

 

5. Voorraden 

 

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 

beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige voorraden komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde prijzen. 

 
6. Vorderingen 

 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

7. Liquide middelen  

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 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. 

 

8. Eigen vermogen 

De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde op basis van 

verkrijgings-of vervaardigingsprijs van het vastgoed in exploitatie. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van verkrijgings-of vervaardigingsprijs is geen rekening gehouden 

met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De herwaarderingsreserve wordt bepaald per waarderingscomplex.  

Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het vastgoed) wordt het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks in de balans overgebracht 

naar de overige reserves.  

 

9. Voorzieningen 

 

9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd”. 
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Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake 

toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom 

projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 

 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van 

het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit 

meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze 

investering toe te rekenen marktwaarde. 

 

9.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaardering van de langlopende schulden was in 

2017 een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen. Door het geringe bedrag van deze latentie in 2018 is deze komen te vervallen na afstemming met de fiscalisten 

van BDO. 

De latentie is in 2017 gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente (3,76%) onder aftrek van belasting op basis van het effectieve 

belastingtarief (25%) en heeft overwegend een langlopend karakter. 

 

9.3 Voorziening pensioenen  

Woonstichting Land van Altena heeft een pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de 

pensioenuitvoerder. 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. Hun beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 

maanden) ultimo 2018 was 115,6%. Op een langere termijn ligt de vereiste dekkingsgraad op 125,5% Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft een herstelplan bij de 

toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn uit het reservetekort kan komen.  

 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 

premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor 

Woonstichting Land van Altena en worden in de balans opgenomen in een voorziening.  

 

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van 

geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties. 

 

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening.  
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Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer Woonstichting Land van Altena beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan Woonstichting Land van Altena en wanneer de 

pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Ultimo 2018 waren er voor Woonstichting Land van Altena geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 

verschuldigde premie. 

 

9.4 Overige voorzieningen 

Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde (disconteringsvoet 5,25%) van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.  

 

10. Langlopende schulden 

 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Eind 2018 heeft  

Woonstichting Land van Altena haar lening portefeuille geherstructureerd. Dit wordt op pagina 30 verder toegelicht. 

 

11. Kortlopende schulden  

 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde. 

14.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

12. Huuropbrengsten 

 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-

vastgoed. 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2018 bedroeg dit maximumpercentage 3,9% tot 5,4% afhankelijk van het 

inkomen van de huurder. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van 

het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 
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13. Opbrengsten en lasten  servicecontracten 

 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 

verlening van de diensten.  

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. 

Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

 

14. Overheidsbijdragen 

 

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben betrekking op specifieke 

regelingen en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid.  

 

15. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten, zoals lonen en salarissen voor personeel dat 

primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “29. Toerekening baten en lasten”. 

 

16. Lasten onderhoudsactiviteiten 

 

Aan deze post worden de onderhoudslasten toegerekend die betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie . Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en 

overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “29. Toerekening baten en lasten”. 

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.  

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

17. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen betrekking hebben op de verhuur- en beheeractiviteiten of 

onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

- Onroerende zaakbelasting; 

- Verzekeringskosten; 

- Verhuurderheffing; 

- Saneringsheffing.  
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18. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende 

organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).  

 

19. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke 

verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van de 

vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 

20. Opbrengsten en kosten  overige activiteiten 

 

Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

 

21. Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

 

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 

methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan de 

verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “29. Toerekening baten en lasten”. 

 

22. Lonen, salarissen en sociale lasten 

 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten 

worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “29. Toerekening baten en lasten”. 
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23. Pensioenlasten 

 

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 

systematiek toegelicht in “29. Toerekening baten en lasten”. 

 

24. Overige organisatiekosten 

 

Dit betreffen de kosten die niet toe te rekenen zijn aan de primaire activiteiten of niet-primaire activiteiten. Hieronder vallen voornamelijk kosten op het gebied van 

governance en bestuur. Toerekening vindt plaats middels de systematiek toegelicht in “29. Toerekening baten en lasten”. 

 

25. Leefbaarheid 

 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 

werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 

26. Financiële baten en lasten 

 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief 

gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen 

en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van 

vervaardiging. 
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27. 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 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 woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de 

Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Woonstichting Land van Altena heeft de 

VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande 

dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 

Woonstichting Land van Altena heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2018 en het fiscale resultaat 2018 bepaald. Doordat 

jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 

jaarrekening opgenomen schatting. 

 

28. Resultaat deelnemingen 

 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie 

toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Woonstichting Land van Altena geldende grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling.  

 

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan 

vindt plaats onder de financiële baten en lasten. 

 

29. Toerekening baten en lasten 

 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt als basis de “handleiding toepassen functionele indeling winst-en-verliesrekening bij 

corporaties” verslagjaar 2018 gehanteerd “ . De direct toerekenbare opbrengsten en kosten worden rechtstreeks toegewezen aan de van toepassing zijnde activiteit binnen de 

functionele indeling. De niet direct toerekenbare opbrengsten en kosten worden op basis van verdeelsleutels toegewezen aan de onderscheiden activiteiten. 
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14.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.  

 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.  

 

Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 

plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.  

 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 

leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
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Vaste activa 

 
1.1 DAEB-vastgoed in exploitatie 

De mutaties in de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn in het navolgende schema samengevat: 

 

Marktwaarde in verhuurde staat DAEB-vastgoed in exploitatie DAEB-vastgoed in exploitatie 

  2018 2017 

      

Stand per 1 januari     

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 57.999.464 56.167.156 

Cumulatieve waardeveranderingen 51.996.635 52.953.850 

Boekwaarde per 1 januari 109.996.099 109.121.006 

      

Mutaties boekjaar     

Investeringen 495.774 435.873 

Desinvesteringen -818.334 -766.978 

Herwaardering 8.616.704 1.206.198 

Totaal mutaties 8.294.144 875.093 

      

Stand per 31 december     

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 57.431.405 57.999.464 

Cumulatieve waardeveranderingen 60.855.187 51.996.635 

      

Boekwaarde per 31 december 118.286.592 109.996.099 

 
Per 31 december 2018 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 63.092.117. Deze heeft in zijn geheel betrekking op het DAEB-vastgoed. 

Het Vastgoed in exploitatie bestaat ultimo 2018 uit 945 woongelegenheden en 3 eenheden Maatschappelijk onroerende goed (MOG), allen DAEB. De WOZ waarde (peildatum 

1-1-2017) van het vastgoed bedraagt € 152.524.000.Het vastgoed is verzekerd voor een vast tarief per eenheid. 
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Het verloop van de post DAEB-vastgoed in exploitatie is als volgt: 

 Verloop marktwaarde  DAEB-vastgoed in exploitatie 

Boekwaarde per 1 januari 2018 (* € 1.000) 109.996 

    

Mutaties 2018   

Voorraadmutaties -864 

Mutaties objectgegevens 3.666 

Methodische wijzigingen handboek en software 404 

Parameter aanpassingen als gevolg validatie handboek -3.186 

Parameter aanpassingen als gevolg marktontwikkelingen 8.270 

Totaal mutaties 2018 8.290  

    

Boekwaarde per 31 december 2018 118.286 

 

Marktwaarde 

Het DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ 

die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de 

Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 

 

Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek 

gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake 

deskundige taxateur. 

 

De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken: 

 

Woongelegenheden 7,31% 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 8,78% 

Parkeergelegenheden Nvt 

Intramuraal vastgoed Nvt 
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Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende parameters: 

 

Parameters woongelegenheden per 31-12-2018 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

e.v. 

Prijsinflatie 1,60% 2,50% 2,30% 2,20% 2,00% 2,00% 

Loonstijging 2,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,50% 

Bouwkostenstijging 5,60% 5,90% 2,80% 2,70% 2,50% 2,50% 

Leegwaardestijging  7,20% 4,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe- EGW € 706 tot € 1.044 per jaar 

Instandhoudingsonderhoud per vhe- MGW € 626 tot € 1.004 per jaar 

Mutatieonderhoud per vhe per mutatie - EGW € 883 

Mutatieonderhoud per vhe per mutatie - MGW € 663 

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 

Beheerkosten per vhe - EGW € 436 

Beheerkosten per vhe - MGW € 428 

Gem. belastingen, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten  
0,12% van de WOZ waarde   

Verhuurderheffing (% WOZ-waarde) 0,591% 0,561% 0,592% 0,592% 0,593% 0,567% 

Huurstijging boven inflatie 1,00% 1,00% 1,20% 1,30% 0,50% 0,50% 

Huurderving, als % van de huursom 1,0% van de huursom 

Gem. mutatiekans bij doorexploiteren per vhe 8,58% (van 2% tot 21%) 

Gem. mutatiekans bij uitponden  10,58% (van 2% tot 21%) 

Verkoopkosten (% van de leegwaarde) 1,5% van de leegwaarde 

Overdrachtskosten (% van de leegwaarde) 3,0 % van de leegwaarde 
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Parameters maatschappelijk vastgoed per 31-12-2018 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per vhe per m2 BVO MOG: € 6,55 per m2 BVO inclusief BTW 

Mutatieonderhoud per m2 BVO MOG: € 10,80 per m2 BVO inclusief BTW 

Achterstallig onderhoud per vhe n.v.t. 

Beheerskosten in % markthuur 2% van de markthuur op jaarbasis 

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 

lasten (% van de WOZ) 

OZB: Gemeentelijke tarieven, Overig 0,13% van de WOZ 

waarde 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 maanden 

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% van de berekende marktwaarde 

 

 

Beleidswaarde 

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek en bedraagt per 31 december 2018 € 54.918.619.  

 

Opbouw beleidswaarde 

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Opbouw Beleidswaarde   
DAEB Vastgoed in 

exploitatie 

  

 

  

Marktwaarde per 31 december 2018 

 

118.286.592 

  

 

  

Beschikbaarheid (doorexploiteren) 

 

-26.812.799 

Betaalbaarheid (huren) 

 

-25.822.581 

Kwaliteit (onderhoud) 

 

-11.496.709 

Beheer (beheerkosten) 

 

764.116 

  

 

  

Beleidswaarde per 31 december 2018 

 

54.918.619 
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Gevoeligheidsanalyse 

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt: 

 

Uitgangspunt 

Gehanteerde 

parameter 

uitgangspunt 

Mutatie t.o.v. 

uitganspunt 

Beleidswaarde in 

2018 
Effect op Beleidswaarde 2018 

Beleidswaarde volgens jaarrekening     € 54.918.619   

Disconteringsvoet handboek basis 0,5% hoger € 50.169.846 € -4.748.773 

Streefhuur per maand € 587,62 € 25 hoger € 58.296.856 € 3.378.237 

Lasten onderhoud per jaar € 2.094,00 € 100 hoger € 53.863.456 € -1.055.163 

 

 

 

 

 



 

 

 W o o n s t i c h t i n g  L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r s t u k k e n  2 0 1 8   

 

                  Pagina 83 

15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 

 

1.2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

 

De mutaties in de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (het betreft de toekomstige ontwikkellocatie “volkstuinencomplex Nieuwendijk”) zijn als volgt: 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
DAEB-

vastgoed 

Stand per 1 januari 2018   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 232.568 

Cumulatieve waardeveranderingen   

Boekwaarde per 1 januari 232.568 

    

Mutaties 2018   

Herwaarderingen 0 

Desinvestering -26.299 

Totaal mutaties -26.299 

    

Stand per 31 december 2018 206.269 

 

De volkstuinlocatie is aangekocht om te dienen als ontwikkellocatie als de uitbreiding Westerhei gereed is. Gezien de grote vraag naar woningen en de snelheid waarmee 

woningen verkocht worden in Westerhei, verwachten wij dat de investering in het volkstuincomplex makkelijk kan worden terugverdiend.  
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2. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 

In 2018 is er onder andere geïnvesteerd in een auto voor de directeur-bestuurder. Ook zijn er nieuwe kopieermachines en een beamer aangeschaft. 

 

 

Onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie    

Stand per 1 januari 2018   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 343.792 

Cumulatieve waardeverminderingen -323.372 

Boekwaarde per 1 januari 20.420 

    

Mutaties 2018   

Investeringen 96.774 

Desinvestering   

Waardeverminderingen -7.968 

Totaal mutaties 88.806 

    

Stand per 31 december 2018 109.226 
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3. Financiële vaste activa 

3.1 Deelnemingen 

Deelnemingen betreffen participaties van Woonstichting Land van Altena en haar groepsmaatschappijen. Het verloop is als volgt: 

  

  Deelnemingen  

Boekwaarde per 1-1-2018 218.525 

Mutaties:   

Aankopen, verstrekte leningen 0 

Verkopen, aflossingen -500.000 

Waardeverminderingen 0 

Terugnemingen waardeverminderingen 0 

Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen (Westerhei BV) 94.068 

Dividend 0 

Aandeel in overige rechtstreekse vermogensmutaties 0 

Boekwaarde per 31-12-2018 -187.407 

 
In de jaarrekening 2018 wordt een negatieve waarde van de deelneming gepresenteerd. Dit is het gevolg van een dividenduitkering door de deelneming die het relatieve 

aandeel in het vermogen van die deelneming overschrijdt. Als gevolg hiervan is er sprake van een mate van aansprakelijkheid ter grootte van het teveel uitgekeerde dividend. 

Die aansprakelijkheid komt tot uitdrukking in de negatieve waarde van de deelneming (in plaats van opname onder de voorzieningen).  
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 

 

3.2 Latente belastingvorderingen  

 

Dit betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen de waarde van activa voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in 

deze jaarrekening. Deze tijdelijke waarderingsverschillen betreffen de waardering van het DAEB-vastgoed in exploitatie (DAEB-vastgoed in exploitatie dat voor verkoop is 

gelabeld alsmede nog aanwezig fiscaal afschrijvingspotentieel op een deel van het DAEB-vastgoed in exploitatie). Daarnaast heeft de latentie betrekking op nog aanwezige 

fiscale verliezen uit voorgaande jaren, waarmee in de komende jaren te verwachten fiscale winsten nog gecompenseerd kunnen worden. In 2017 is deze latentie ontstaan 

doordat in de (herziene) aangifte vennootschapsbelasting over 2013 alsnog een fiscale afwaardering op het DAEB-vastgoed in exploitatie (in verband met een sterke daling van 

de WOZ-waarde in de jaren waarin de economische crisis zich afspeelde) is doorgevoerd. In 2018 is, door weer stijgende WOZ-waarde, een latentie opgenomen van deze 

opwaarderingen. 

 

  2018 2017 

Boekwaarde per 1 januari  3.490.149 
                

691.592  

Mutatie  ten gunste / laste van het resultaat -2.331.950 2.798.557 

Boekwaarde per 31 december 1.158.199 3.490.149 

 

Het verloop van de latenties is als volgt: 

 

Verloop latenties 2018 2017 

Latentie verliesverrekening 2.704.054 2.833.000 

Latentie te verkopen (5 jaar) DAEB-bezit 76.265 507.000 

Latentie afschrijvingspotentieel 107.079 150.149 

Latentie opwaarderingen -1.729.200 0 

Boekwaarde per 31 december 1.158.199 3.490.149 

 

In 2018 is voor het eerst de latentie voor de opwaarderingen gevormd.  Dit is als een schattingswijziging aangemerkt in 2018 waardoor de vergelijkende cijfers (2017) niet zijn 

aangepast.  De voorziening wordt tegen contante waarde gewaardeerd. 

De periodieke toename/afname is niet gepresenteerd als interestlast/baat, maar is per saldo opgenomen in de mutatie in de voorziening. 
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3.3 Overige effecten 

 2018 2017

Saldo per 1 januari 1.195 1.195

Waardevermindering/vermeerdering 

Saldo per 31 december 1.195 1.195

 

Van WoningNet, software ontwikkelaar van Woongaard, zijn 100 aandelen in bezit. Per 31-12-2018 bedraagt de koers € 11,95 per aandeel. Deze aandelen zijn gekocht in 

verband met vrijstelling van BTW. 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 
 

Vlottende activa 
 

4. Voorraden 

Onder de balanspost voorraden zijn de onderhoudsmaterialen verantwoord. 

 

4.1 Overige voorraden 

De voorraad onderhoudsmaterialen is opgenomen tegen de laatst bekende inkoopsprijs tegen een bedrag van € 27.891,- 

 

5. Vorderingen 

    2018   2017 

  Totaal >1jaar Totaal >1 jaar 

5.1 Huurdebiteuren 50.371   98.684 0 

Af: voorziening  wegens oninbaarheid 0   -52.000 -33.000 

5.2 Overige vorderingen 32.204   53.954 0 

Totaal 82.575   100.638 -33.000 

 

De voorziening wegens oninbaarheid heeft volledig  betrekking op Xinix.  Deze is in 2018 verkocht en de oninbare huur is als onderdeel van de verkoopovereenkomst 

afgeboekt. In 2018 daarom geen voorziening wegens oninbaarheid meer opgenomen. 

 

6. Liquide middelen 

  2018 2017 

Kas 2.194 362 

Rekening courant Rabobank 130.339 103.064 

Rekening courant BNG 620.871 2.856.552 

Bedrijfstelerekening Rabobank 100.000 5.724 

Liquide middelen Land van Altena Participatie B.V. 16.213 16.285 

Totaal 869.617 2.981.988 

 

De liquide middelen omvatten de kasgelden en banktegoeden evenals de overtollige middelen die op een spaarrekening zijn gezet. De liquide middelen staan geheel ter vrije 

beschikking.  
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 
 

Passiva 
 

7. Groepsvermogen 

 

Totaalresultaat 2018  

In boekjaar 2018 is er geen sprake van directe vermogensmutaties. Het in de (geconsolideerde) winst-en-verliesrekening gepresenteerde totale resultaat is derhalve gelijk aan 

het totaalresultaat van de groep.  

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 20 juni 2018. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat 

vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 

Vooruitlopend op de beslissing van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur besloten om het positieve resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van  

€ 1.1176.572 ten gunste van de overige reserves te brengen. 

 

 

7.1 Overige reserves 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

Overige reserves 2018 2017 

Stand per 1 januari 27.109.464 21.134.092 

Jaarresultaat 1.176.572 6.684.642 

Mutatie herwaarderingsreserve -7.917.117 -709.270 

Stand per 31 december 20.368.919 27.109.464 
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7.2 Herwaarderingsreserve 

Het verkoop van de herwaarderingsreserve is als volgt: 

Herwaarderingsreserve 2018 2017 

Stand per 1 januari 55.175.000 54.465.730 

Realisatie door verkoop -127.921 -496.928 

Ongerealiseerde herwaardering boekjaar 8.045.038 1.206.198 

Stand per 31 december 63.092.117 55.175.000 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 
 

8. Voorzieningen 

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 

  2018 2017 

Stand per 1 januari 72.752 76.274 

Mutatie ten gunste van het resultaat  -72.752 -3.522 

Stand per 31 december 0 72.752 

 

Gezien het geringe bedrag is besloten om deze voorziening niet meer op te nemen in de jaarstukken. 

 

8.3 Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen hebben betrekking op de jubilea en uitkeringen bij vertrek van werknemers. Deze voorziening is in overwegende mate langlopend. 

 

9. Langlopende schulden 

  2018 2017 

Boekwaarde 1 januari 33.635.527 35.112.708 

Bij: nieuwe leningen 11.450.000 0 

Af: aflossingen -8.906.006 -1.477.181 

Boekwaarde 31 december 36.179.521 33.635.527 

Aflossingsverplichting komend boekjaar -1.585.024 -1.506.006 

Balanswaarde 31 december 34.594.497 32.129.521 

 

  
Resterende looptijd Resterende looptijd 

�  1 jaar �  5 jaar 

9.1   Schulden/leningen overheid 5.774.075 3.248.159 

9.2   Schulden leningen kredietinstellingen 28.820.422 25.006.240 

Totaal 34.594.497 28.254.399 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 

 

 

Eind 2018 heeft er een herstructurering van de leningenportefeuille  plaatsgevonden. De drie leningen bij de Deutsche  bank, totaal € 7.400.000 en een gemiddeld 

rentepercentage van 5,23% , zijn afgekocht en er is een vervroegde rente betaald van € 6.263.000. Hiervoor in de plaats zijn vier nieuwe leningen afgesloten ter waarde van € 

11.450.000 en een gemiddeld rentepercentage van 1,64%. Deze herstructurering levert Woonstichting Land van Altena uiteindelijk een (toekomstig) rentevoordeel op.   

Gemiddeld rentepercentage leningenportefeuille is door herstructurering gedaald naar 3,76% (2017: 4,17%).  

Gemiddelde restant looptijd leningenportefeuille: 20,83 (2017: 21,22). 

Van de totale leningenportefeuille ultimo 2018, € 36.179.521, is € 33.546.817 geborgd door het WSW. Het verschil, € 2.632.704, betreft leningen die zijn afgesloten (en 

geborgd) bij de Gemeente (sinds 1-1-2019 Gemeente Land van Altena).  

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. 

De marktwaarde van de leningenportefeuille bedraagt € 44.458.980 (2017: 50.464.081). De marktwaarde is gebaseerd op de contante waarde van de rente- en 

aflossingsverplichtingen, contant gemaakt tegen een rente  bepaald op basis van de lange rente + opslag (rente verwachting Q1 2019). 

 

 

10. Kortlopende schulden 

  2018 2017 

10.1 Schulden aan kredietinstellingen 953.545 896.816 

10.2 Schulden aan overheid / gemeenten 631.479 642.006 

10.3 Schulden aan leveranciers 495.115 502.396 

10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 110.820 134.891 

10.5 Schulden aan pensioenen 7.821 8.445 

10.6 Overlopende passiva 272.782 355.228 

Totaal kortlopende schulden 2.471.562 2.539.783 
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10.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  2018 2017 

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 38.099 38.390 

Omzetbelasting 72.721 96.501 

Vennootschapsbelasting 0 0 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 110.820 134.891 

 

 

10.6 Overlopende passiva 

  2018 2017 

Niet vervallen rente  260.166 337.651 

Vooruit ontvangen huur 12.616 17.666 

Totaal overlopende passiva 272.782 355.317 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 2018 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op en/of nadere informatie geven over de toestand op balansdatum.  

 

Niet in de geconsolideerde balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

Op grond van de standaardvoorwaarden zijn Woonstichting Land van Altena en Land van Altena participatie BV ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de ter zake door de 

combinatie verschuldigde belasting (zowel VPB als BTW). 

WSW obligoverplichting 

Deelnemers aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang het 

risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. 

De hoogte van het obligo bedraagt voor Woonstichting Land van Altena € 1.291.552,- (3,85% van € 33.546.817,-). 

Derivaten 

Woonstichting Land van Altena maakt geen gebruik van derivaten. 

Wet WKA 

Woonstichting Land van Altena past de BTW verleggingsregeling toe en waar mogelijk worden betalingen gedaan op de geblokkeerde rekeningen van crediteuren. 

Volmacht WSW 

Aan het WSW is op 5-12-2013 een volmacht verstrekt van € 97,2 miljoen  om zo nodig hypotheek te kunnen vestigen op ons woningbezit. 

Kredietfaciliteiten 

Woonstichting Land van Altena beschikt over een  kredietfaciliteit te weten een kredietfaciliteit bij de BNG van € 1 miljoen met een onbepaalde looptijd. 

Aankoop volkstuincomplex 

Begin 2007 heeft Woonstichting Land van Altena het eerste deel betaald van de aankoopprijs voor het volkstuincomplex in Nieuwendijk. Ultimo 2018 staat in verband met 

deze investering een bedrag van € 206.169 onder Vastgoed in ontwikkeling opgenomen. In 2018 is een deel van de grond ter waarde van € 26.299 verkocht aan de gemeente 

Werkendam in verband met waterberging. Bij de juridische levering van de grond (uiterlijk 1 januari 2022) is Woonstichting Land van Altena nog een restant van circa € 

248.460 verschuldigd. In artikel 3 van de notariële akte van 15 januari 2007 is opgenomen dat de bestemming van de locatie nog moet worden gewijzigd voor woningbouw. De 

locatie komt in de toekomst in aanmerking voor verdere uitbreiding van de woningbouw in Nieuwendijk, mogelijk aansluitend aan de realisatie van plan Westerhei, waarvan 

momenteel fase 3 in ontwikkeling is. Momenteel is nog niet bekend welke ontwikkeling op de locatie zal gaan plaatsvinden en op welke wijze daaraan vorm en inhoud zal 

worden gegeven. 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 
 
11. Huuropbrengsten  

  2018 2017 

Woningen en woongebouwen 6.036.134 5.960.028 

Onroerende zaken niet zijnde woningen 102.934 124.030 

Te ontvangen huur 6.139.067 6.084.058 

Af: huurderving wegens leegstand -24.064 -27.857 

      huurderving wegens oninbaarheid -809 -24.020 

Totaal huuropbrengsten 6.114.194 6.032.181 

 

De stijging van de huren ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door: 

Huurverhoging 2017   25.978  

Huurverhoging 2018   51.518 

Mutaties en harmonisatie 2017-2018   4.517 

Totaal     82.013 

 

12.1 Opbrengst service contracten 

  2018 2017 

Overige goederen, leveringen en diensten 215.333 205.611 

Totaal opbrengst servicecontracten 215.333 205.611 

 

12.2. Lasten servicecontracten 

  2018 2017 

Overige goederen, leveringen en diensten 215.333 205.611 

Totaal lasten servicecontracten 215.333 205.611 

 

13. Overheidsbijdragen 

  2018 2017 

Gemeentelijke subsidie Steunpunt Nieuwendijk 7.864  7.864 

Totaal overheidsbijdragen 7.864  7.864 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 

 

 

De volgende verdeelsleutels zijn gehanteerd bij het opstellen van de functionele winst- en verliesrekening: 

 

 

Verdeelsleutel op basis van loonstaat 2018 

Lasten verhuur en beheer 23,00% 

Lasten onderhoudsactiviteiten 47,90% 

Netto resultaat verkoop vastgoed 0,70% 

Overige organisatiekosten 25,50% 

Leefbaarheid 2,90% 

Totaal 100,00% 
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Ten opzichte van voorgaand jaar is de verdeelsleutel aangepast zodat dit een reflectie is van de werkelijke bestede uren/kosten naar activiteit in 2018. De vergelijkende cijfers 

zijn hierop niet aangepast. De onderstaande indirecte kosten, personeelslasten en overige organisatiekosten, zijn vervolgens verdeeld op basis van bovenstaande 

verdeelsleutels over de activiteiten in de functionele winst- en verliesrekening: 

 

Indirecte kosten 2018 

Lonen en salarissen 561.308 

Sociale lasten 89.281 

Pensioenpremies 83.046 

Reis- en verblijfskosten 8.971 

Opleidingskosten 40.681 

Overige personeelslasten 35.737 

Totaal personeelslasten 819.026 

Afschrijvingskosten 7.968 

Accountantskosten 99.812 

Automatiseringskosten 96.244 

Huisvestingskosten 42.202 

Autokosten 3.280 

Overige beheerskosten 58.594 

Contributies 17.144 

Advieskosten 133.660 

Totaal overige organisatiekosten 458.905 

Totale indirecte kosten 1.277.931 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 
 

14. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

  2018 2017 

Toegerekende personeelslasten 188.376 388.000 

Toegerekende afschrijvingen 1.833 0 

Toegerekende overige organisatiekosten 103.716 500.933 

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten 293.924 888.933 

 

Door een andere toerekening van de personeels- en organisatiekosten in 2018 is er een grote afwijking ten opzichte van 2017. In 2017 is alleen een deel van de 

personeelslasten (€ 206.729) toegewezen aan lasten onderhoudsactiviteiten. In 2018 zijn verdeelsleutels bepaald op basis van de loonstaat en zijn deze kosten toegewezen 

aan de verschillende activiteiten uit de functionele winst- en verliesrekening. 

 

Het gemiddelde aantal bij Woonstichting Land van Altena werkzame werknemers, berekend op ultimo 2018 bedroeg 9,2 fte.  

Een overzicht van de werknemers is te vinden op pagina 40. 

 

Specificatie Accountantshonorarium (op basis van werkelijk gefactureerde bedragen) 

Specificatie accountantskosten 2018 2017 

Audit jaarrekening 81.016 101.313 

Fiscale werkzaamheden 47.947 22.434 

Andere controle werkzaamheden 3.872 0 

Andere niet-controle diensten 43.973 0 

Totaal onderhoudsactiviteiten 176.808 123.747 

 

Specificatie per kantoor 2018 Deloitte BDO Totaal 

Audit jaarrekening 59.956 21.060 81.016 

Fiscale werkzaamheden 46.116 1.832 47.947 

Andere controle werkzaamheden 3.872   3.872 

Andere niet-controle diensten   43.973 43.973 

Totaal onderhoudsactiviteiten 109.943 66.865 176.808 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 

 

15. Lasten onderhoudsactiviteiten 

  2018 2017 

Lasten onderhoudsactiviteiten 1.352.526 877.198 

Toegerekende personeelskosten 392.314 206.729 

Toegerekende afschrijvingen 3.816 0 

Toegerekende overige organisatiekosten 215.999 0 

Totaal onderhoudsactiviteiten 1.964.654 1.083.928 

 

Specificatie lasten onderhoudsactiviteiten 

Specificatie lasten onderhoudsactiviteiten 2018 2017 

Klachtenonderhoud 336.350 234.038 

Mutatieonderhoud 421.391 192.309 

Planmatig onderhoud 594.784 450.851 

Totaal onderhoudsactiviteiten 1.352.526 877.198 

 

In 2018 is er fors meer uitgegeven aan onderhoud dan in 2017. Met name het mutatieonderhoud is hoger omdat het beleid van Woonstichting Land van Altena is om bij 

mutatie de woningen te verduurzamen zodat deze onder andere een betere energie-index krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 W o o n s t i c h t i n g  L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r s t u k k e n  2 0 1 8   

 

                  Pagina 100 

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

  2018 2017 

Geactiveerd onderhoud (deel eigen onderhoudsdienst) -26.681 -7.100 

Belastingen 297.063 292.273 

Verzekeringen 16.021 16.090 

Kosten Steunpunt 16.147 13.680 

Bijdrage VVE Dienstencentrum 30.447 30.358 

Voorziening jubilea -10.548 3.236 

Verhuurderbijdrage huurcommissie 2.138 0 

Verhuurdersheffing 853.991 790.125 

Saneringsheffing 69.591 0 

Bijdrageheffing AW 6.454 5.391 

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.254.624 1.144.054 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 
 

18. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

  2018 2017 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 946.255 1.267.407 

Af: Toegerekende organisatiekosten -8.946 -3.500 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -818.334 -766.979 

Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 118.975 496.928 

 

19. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

  2018 2017 

19.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 0 0 

19.2 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.616.704 1.206.198 

Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.616.704 1.206.198 

 

20. Opbrengsten overige activiteiten 

  2018 2017 

Vergoeding beheer woningen voor derden 3.105 4.961 

Vergoeding voor werkzaamheden Westerhei 36.050 3.018 

Doorberekening vergoeding beheerder Steunpunt 3.600 6.800 

Verkoop koffiemunten Steunpunt 2.012 2.751 

Vergoedingen van huurders tbv onderhoud 49.445 42.605 

Vergoedingen van huurders tbv woningverbetering 5.113 1.398 

Totaal opbrengsten overige activiteiten 99.325 61.533 

 

22. Leefbaarheid 

  2018 2017 

Leefbaarheid 58.538 49.817 

Toegerekende organisatiekosten 37.060 0 

Totaal leefbaarheid 95.598 49.817 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 
 

23. Financiële baten en lasten 

  2018 2017 

Rentelasten en soortgelijke kosten 1.364.921 1.476.617 

Boeterente afkoop leningen 6.263.000 0 

Totaal financiële baten en lasten 7.627.921 1.476.617 

 

24. Belastingen  

  2018 2017 

Vrijval van de ultimo 2016 opgenomen post nog te betalen 

vennootschapsbelasting 2016 

    

0 491.407 

Latente vennootschapsbelasting passief 72.752 3.522 

Latente vennootschapsbelasting actief -2.331.950 2.798.557 

Totaal belastingen -2.259.198 3.293.486 
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15. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 

 

 
  2018 2017 

Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 3.341.774 3.160.217 

Bij:     

Fiscale opwaardering DAEB-vastgoed in exploitatie 6.060.223 2.250.000 

Fiscale afschrijving op activa -167.853 0 

Resultaat Westerhei CV   230.939 

Saldo afschrijving en vrijval (disagio leningen o/g 602.120 24.000 

Fiscaal niet aftrekbare saneringsheffing 69.591 0 

Overig 4.398   

Af:     

Fiscaal per saldo extra aftrekbare onderhoudsuitgaven -167.685 -367.000 

Fiscaal lager resultaat verkopen -1.757.747 -242.000 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -8.616.704 -1.206.198 

Totaal fiscaal resultaat  -631.882 3.849.958 

Verliesverrekening 0 -3.849.958 

Belastbaar bedrag 0 0 

Berekende acute winstbelasting (last vpb.) 0 0 

Aanpassing berekende acute winstbelasting 2015 o.b.v. conceptaangifte 

(bate vpb.) 
0 0 

Latente vennootschapsbelasting (last vpb.) 0 0 

Belastingen (per saldo last vpb.) 0 0 

 
Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale  faciliteiten.  

Het effectieve belastingtarief is over 2017 0% en over 2016 18,5%.  
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25. Resultaat deelnemingen 

  2018 2017 

Resultaat Land van Altena Participatie B.V. 91.052 223.481 

Ontwikkelingsmaatschappij Westerhei Beheer B.V. (50%) 2.944 7.458 

Totaal resultaat deelnemingen 93.996 230.939 
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16. Overige toelichtingen 

 

Leidinggevenden topfunctionarissen met dienstbetrekking 

bedragen x € 1 2018 2018 2017 

Naam topfunctionaris A. Verdaasdonk C. Biesheuvel C. Biesheuvel 

Aanvang en eind functie vervulling 1/4 - 31/12 (1) 1/1 - 31/10  1/1 - 31 /12 

Functie Bestuurder Bestuurder Bestuurder 

Omvang dienstverband in fte 1,00 1,00 1,00 

Dienstbetrekking Ja Ja Ja 

Totaal beloning plus belastbare onkostenvergoeding 62.643 84.764 106.183 

Totaal beloning betaalbaar op termijn 11.192 15.794 18.929 

Totaal bezoldiging conform WNT 73.835 100.558 125.112 

Individueel WNT-maximum 73.836 81.622 95.000 

Overschrijding WNT-grens Nee Ja Ja 

Motivering indien overschrijding   (2) (2) 

(1) Mevrouw Verdaasdonk is op 1 april 2018 in dienst getreden, vanaf 1 juli 2018 als directeur-bestuurder. 

(2) De heer  Biesheuvel maakte in 2017 en 2018 gebruik van het overgangsrecht (inclusief de afbouwregeling in 2018) als gevolg van zijn arbeidsovereenkomst. 

 

Personalia directeur/bestuurder 

Naam C. Biesheuvel A. Verdaasdonk van Weerlee 

Woonplaats Nieuwendijk Leimuiden 

Geslacht Man Vrouw 

Geboortedatum 16-10-1955 21-3-1970 

Werkzaam in de huidige functie sinds 1-12-1999 1-7-2018 

Werkzaam bij de organisatie sinds 1-7-1976 tot 31-10-2018 1-4-2018 

Duur benoeming Geen tijdslimiet Geen tijdslimiet 

Nevenfuncties Geen 

Lid RvT GGZ Oost-Brabant 

Bestuursvoorzitter RtC Cella 

Lid RvT Skov Kinderopvang 

Vertrekregeling Geen Geen 

Behaalde PE punten t/m 31-12-18 112 40 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Bezoldiging Raad van Commissarissen 2018  B.P. de Wit P. van Mourik J. Visser-Kieboom H. Streefkerk M.J.G. van  Driel J. Bel 

bedragen x € 1             

Functie (s) Voorzitter RvC-lid RvC-lid Vice-voorzitter RvC-lid RvC-lid 

Aanvang en eind functie vervulling 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/10 11/12 -31/12 

Bezoldiging 10.742 7.161 7.161 7.161 5.371 564 

Totaal bezoldiging 2018 conform WNT 10.742 7.161 7.161 7.161 5.371 564 

Toepasselijk WNT-maximum 14.700 9.800 9.800 9.800 7.330 564 

Motivering indien overschrijding             

Vergelijkende cijfers 2017             

bedragen x € 1             

Aanvang en eind functie vervulling 2017  1/1 – 31/12   1/1 – 31/12   1/1 – 31/12   1/1 – 31/12   1/1 – 31/12 n.v.t.  

Bezoldiging 10.742 7.161 7.161 7.161 7.161 n.v.t. 

Totaal bezoldiging 2017 conform WNT 10.742 7.161 7.161 7.161 7.161 n.v.t. 

Toepasselijk WNT-maximum 14.250 9.500 9.500 9.500 9.500 n.v.t. 
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17. Enkelvoudige balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming 

 

Actief Ref. 2018 2017 Passief Ref. 2018 2017

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 1 Groepsvermogen 7

DAEB vastgoed in exploitatie 1.1 118.286.592 109.996.099 Overige reserves 7.1 20.368.919 27.109.464

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.2 206.269 232.568 Herwaarderingsreserve 7.2 63.092.117 55.175.000

118.492.861 110.228.667 Totaal eigen vermogen 83.461.036 82.284.464

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

eexploitatie ontwikkeling
2 109.226 20.420 Voorzieningen 8

Voorziening onrendabel investeringen 8.1 0 0

Financiële vaste activa 3 Voorziening latente belastingverplichtingen 8.2 0 72.752

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.1 -198.377 210.571 Overige voorzieningen 8.3 27.062 42.644

Andere deelnemingen 3.2 27.167 24.223 27.062 115.396

Latente belastingvorderingen 3.2 1.158.199 3.490.149 Langlopende schulden 9

Overige effecten 3.3 1.195 1.195 Leningen overheid 9.1 5.774.075 6.426.884

988.184 3.726.138 Leningen kredietinstellingen 9.2 28.820.422 25.702.637

Som der vaste activa 119.590.271 113.975.225 34.594.497 32.129.521

Kortlopende schulden 10

Vlottende activa Schulden aan overheid 10.1 631.479 642.006

Voorraden 4 Schulden aan krediteinstellingen 10.2 953.545 896.816

Overige voorraden 4.1 27.891 28.738 Schulden aan leveranciers 10.3 495.099 502.396

27.891 28.738 Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.4 110.820 134.891

Vorderingen 5 Schulden terzake van pensioenen 10.5 7.821 8.445

Huurdebiteuren 5.1 50.371 46.634 Overlopende passiva 10.6 272.782 355.229

Overige vorderingen 5.2 32.204 53.954 2.471.546 2.539.783

82.575 100.588

Liquide middelen 6 853.404 2.964.613

853.404 2.964.613

Totaal activa 120.554.141 117.069.164 Totaal passiva 120.554.141 117.069.164
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18. Enkelvoudige winst- en verliesrekening over het boekjaar 2018 

 

Functioneel Ref. 2018 2017

Huuropbrengsten 11       6.114.194           6.032.181 

Opbrengst service contracten 12.1          215.333              205.611 

Lasten service contracten 12.2         -215.333            -205.611 

Overheidsbijdragen 13              7.864                  7.864 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 14         -293.924            -890.071 

Lasten onderhoudsactiviteiten 15      -1.964.654         -1.083.928 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16      -1.254.624         -1.144.054 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille       2.608.855       2.921.992 

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 17                    -                      -   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille          946.255           1.267.407 

Toegerekende organisatiekosten             -8.946                -3.500 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille         -818.334            -766.979 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 18          118.975          496.928 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.1                    -                         -   

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19.2       8.616.704           1.206.198 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille       8.616.704       1.206.198 

Opbrengsten overige activiteiten            99.325                61.533 

Netto resultaat overige activiteiten 20            99.325            61.533 

Overige organisatiekosten 21         -378.566                    -   

Leefbaarheid 22           -95.598           -49.817 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten                    -                         -   

Rentelasten en soortgelijke kosten      -7.627.921         -1.476.617 

Saldo financiële baten en lasten 23      -7.627.921      -1.476.617 

Resultaat voor belastingen       3.341.774       3.160.217 

Belastingen 24      -2.259.198       3.293.486 

Resultaat deelnemingen 25            93.996          230.939 

Totaal resultaat       1.176.572       6.684.642 
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19. Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2018 

 

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de bepalingen van de woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de 

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de Woningwet wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke 

aard. Tevens is deze enkelvoudige rekening opgesteld volgens de door de Raad van Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 toegelaten instellingen Volkshuisvesting. 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaten wordt 

verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. 

 

 

In de toelichting worden alleen de jaarrekeningposten die afwijken van de geconsolideerde jaarrekening weergegeven. 

 

  2018 2017 

Geconsolideerde balans     

Financiële vaste activa     

Deelnemingen in groepsmaatschappijen -187.407 218.525 

Liquide middelen 869.617 2.980.898 

Totaal afwijkende posten 682.210 3.199.423 

      

Enkelvoudige balans     

Financiële vaste activa     

Deelnemingen in groepsmaatschappijen -171.210 234.794 

Andere deelnemingen   0 

Vorderingen op groepsmaatschappijen   0 

Liquide middelen 853.420 2.964.613 

Totaal afwijkende posten 682.210 3.199.423 
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20. Ondertekening jaarstukken 2018 

 

Ondertekening : 

 

Directeur-bestuurder, 

A.D. Verdaasdonk van Weerlee 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen Voorzitter, 

B.P. de Wit 

 

 

 

Lid, 

H. Streefkerk 

 

 

 

Lid,  

P. van Mourik 

 

 

 

Lid, 

J. Bel 

 

 

 

Lid, 

A. van Hezik 
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21. Overige gegevens  

Statutaire regeling inzake resultaatbestemming  
 

In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. De middelen van de stichting worden uitsluitend ingezet ten behoeve van het doel 

van de stichting en ten behoeve van de volkshuisvesting.  

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Op de navolgende pagina’s is de controleverklaring van de onafhankelijk accountant opgenomen.  

 



 

 
 
 

T: +31 (0)13 594 02 02 
E: tilburg@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Audit & Assurance B.V. 
Postbus 757, 5000 AT Tilburg 
Prof. Cobbenhagenlaan 95, 5037 DB Tilburg 
Nederland 

 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 

BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: de raad van commissarissen van Woonstichting Land van Altena 

 

 

 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Woonstichting Land van Altena te Nieuwendijk gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Woonstichting Land van Altena op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de 

Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

   



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het 

accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen.  

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Woonstichting Land van Altena zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

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

 

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie 

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de 

jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Woonstichting Land van Altena haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de 

Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) in het huidige en 

het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

Benadrukking van de uitgangspunten van de beleidswaarde 

Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staan de 

voornaamste uitgangspunten van de beleidswaarde beschreven alsmede dat de invulling van dit waardebegrip in de komende jaren nog nader 

wordt uitgewerkt waardoor de beleidswaarde in de komende jaren zal kunnen afwijken ten opzichte van het verslagjaar 2018. Ons oordeel is 

niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatie-bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, 

sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 

normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:   

 bestuursverslag; 

 overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of 

anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 

als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in 

overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van 

de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening 

moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 

35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de toegelaten 

instelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle 

niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel.   
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Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de toegelaten instelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 

schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten 

instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

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

 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering 

van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. 

Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de 

groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk 

was. 
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

  

Tilburg, 17 juni 2019 

 

BDO Audit & Assurance B.V.         

namens deze, 

 

 

was getekend 

 

drs. D.O. Meeuwissen RA 
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22. Bijlagen  

Winst- en verliesrekening categoraal geconsolideerd 

 

2018 2017

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 6.114.194 6.032.181

Opbrengst service contracten 215.333 205.611

Overheidsbijdragen 7.864 7.864

Netto verkoopresultaat 

vastgoedportefeuille
127.921 496.928

Overige bedrijfsopbrengsten 99.325 61.533

Totaal bedrijfsopbrengsten 6.564.637 6.811.118

Bedrijfslasten

Afschrijvingen MVA ten dienste van de 

exploitatie
7.968 0

Lonen en salarissen 561.308 458.294

Sociale lasten 89.281 69.777

Onderhoudslasten 1.352.526 878.336

Overige bedrijfslasten 2.117.517 1.899.460

Totaal bedrijfslasten 4.211.646 3.379.526

Resultaat 2.352.991 3.431.592

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille
8.616.704 1.206.198

Waardeveranderingen financiële vaste 

activa en van effecten
0 0

Rentebaten en soortgelijke kosten -17.297 0

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.610.552 -1.476.549

Saldo financiële baten en lasten 988.855 -270.351

Resultaat voor belastingen 3.341.846 3.161.241

Belastingen -2.259.198 3.293.486

Resultaat deelnemingen 93.924 229.915

Resultaat na belastingen 1.176.572 6.684.642

Geactiveerde productie ten behoeve van 

het eigen bedrijf
0 7.000

Pensioenlasten 83.046 73.659
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22. Bijlagen  
Winst- en verliesrekening categoraal enkelvoudig 

 

2018 2017

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 6.114.194 6.032.181

Opbrengst service contracten         215.333,23 205.611,42

Overheidsbijdragen              7.864,00 7.864,00

Netto verkoopresultaat         127.920,83 496.928,39

Overige bedrijfsopbrengsten           99.324,66 61.532,85

Totaal bedrijfsopbrengsten 6.564.637 6.811.118

Bedrijfslasten

Afschrijvingen MVA ten dienste van de 

exploitatie
             7.967,52 0

Lonen en salarissen         561.308,08 458.293,75

Sociale lasten           89.281,29 69.776,87

Onderhoudslasten     1.352.525,60 878.336,40

Overige bedrijfslasten 2.117.517 1.900.416

Totaal bedrijfslasten 4.211.646 3.380.482

Resultaat 2.352.991 3.430.636

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille
8.616.704 1.206.198

Waardeveranderingen financiële vaste 

activa en van effecten
0 0

Rentebaten en soortgelijke kosten          -17.297,06 0

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.610.624 -1.476.617

Saldo financiële baten en lasten 988.783 -270.419

Resultaat voor belastingen 3.341.774 3.160.217

Belastingen -2.259.198 3.293.486

Resultaat deelnemingen           93.996,00 230.939,00

Resultaat na belastingen 1.176.572 6.684.642

          83.046,49 73.658,76

Geactiveerde productie ten behoeve van 

het eigen bedrijf
0 7.000,00

Pensioenlasten
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22. Bijlagen: kengetallen 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Aantal verhuureenheden

Woningen naoorlogs 945 949 956 971 985 985

In aanbouw 0 0 0 0 0 0

Maatschappelijk vastgoed (MOG) 3 5 5 5 6 6

Totaal in bezit 948 954 961 976 991 991

Woningen in beheer 12 12 12 13 13 13

Personeelsbezetting (fte, einde boekjaar)

Directie 1 1 1 1 1 1

Technische dienst toezichthoudend 2,78 2,56 2,56 2,56 2,73 2,73

Technische dienst uitvoerend 2 2 2 2 2 2

Financien en Verhuur 2,44 2,44 2,44 2,44 2,38 2,38

Totaal 8,22 8 8 8 8,11 8,11

Ziekteverzuimpercentage 13,0 7,01 12,54 6,81 9,81 2,07

Verhuur- en incasso

Verhuringen eigen corporatie 71 69 62 74 62 74

Leegstaande woningen ivm opknapbeleid > 3mnd 0 0 0 0 0 3

Goedkope woningen (< € 417,34) 127 137 145 145 146 155

Betaalbare woningen ( > € 417,34 en  < € 640,14) 649 671 674 680 697 702

Dure woningen (> €  640,14 en < 710,69) 169 141 137 146 142 128

Woning boven huurtoeslaggrens (> 710,69) 0 0 0 0 0 0

Jaarlijkse huurverhoging 1,77% 1,00% 1,00% 2,89% 4,61% 4,60%

Aantal bezwaren tegen de huurverhoging 0 0 0 15 21 24

Huurachterstand in % woongelegenheden 0,63 0,78 0,95 1,09 1,25 1,1

Huurachterstand in % niet woongelegenheden 0 0 0,55 0,59

Huurderving in % 0,41 0,77 0,04 0,69 0,46 0,69

Financiële continuïteit

Solvabiliteit (beleidswaarde, 2018) 32,46 70,29 67,4 63,95 30,41 27,49

Dekkingsratio (marktwaarde, vanaf 2015) 30,59 29,21 30,82 32,8 70,79 75,34

ICR 1,62 2,08 2,12 1,4 1,39 1,58

LTV (beleidswaarde, 2018) 65,88 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

DSCR n.v.t. 1,47 1,44 0,9 0,92 1,05
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22. Bijlagen : kengetallen 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Balans en winst- en verliesrekening (x 1.000)

Eigen vermogen per verhuureenheid (vanaf 2015 op basis marktwaarde) 88.039 85.802 78.261 35.112 18.800 16.694

Jaarresultaat per verhuureenheid 1.241 6.970 5.941 142 -1.563 -2.187

Jaarresultaat volgens winst- en verliesrekening 1.177 6.685 5.739 802 -1.568 -2.194

Onderhoud

Totale uitgaven onderhoud inclusief activeren 1.847 1.450 1.672 2.371 1.707 2.355

Totaal onderhoud winst- en verliesrekening (geen toerekening) 1.350 867 767 840 905 845

Specificatie netto bedrijfslasten per vhe ( x 1.000)

Personeelslasten lonen en salarissen 734 620 617 601 592 585

Overige bedrijfslasten 1.264 1.167 1.067 1.000 1.114 852

Onderhoudslasten (exclusief eigen personeel) 1.350 914 794 855 902 842

Variabele lasten 3.347 2.701 2.478 2.456 2.608 2.279

Af: onderhoudslasten (inclusief eigen personeel) 1.482 1.058 894 1.169 1.204 1.048

Bruto bedrijfslasten 1.866 1.644 1.584 1.287 1.405 1.231

Af: Opbrengsten vergoedingen 215 214 180 146 140 138

Af: Overige bedrijfsopbrengsten 99 64 125 121 124 25

Af: geactiveerde produktie eigen bedr 0 7 9

Af: leefbaarheidsuitgaven 96 52 49 50 283 46

Netto bedrijfslasten 1.455 1.306 1.220 970 857 1.022

Energie-index / label in percentage van het bezit

EI <= 0,6 / label A++ 0,11 0 0 0 0 0

0,6 < EI <= 0,8 / label A+ 2,96 2 1 0 0 0

0,8 < EI <= 1,2 / label A 31,43 17 24 5 4 4

1,2 < EI <= 1,4 / label B 29,42 38 36 43 43 42

1,4 < EI <= 1,8 / label C 27,30 26 26 30 32 32

Totaal percentage groene labels 91,22 83 87 78 78 78

1,8 < EI <= 2,1 / label D 5,93 13 10 15 15 16

2,1 < EI <= 2,4 / label E 1,48 2 2 5 5 5

2,4 < EI <= 2,7 / label F 0,85 1 1 1 1 1

EI > 2,7 / label G 0,53 0 1 1 1 1
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22. Bijlagen  
 

Afkortingenlijst 

Aw Autoriteit woningcorporaties 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BW Burgerlijk Wetboek 

CPB Centraal Planbureau 

CV (Westerhei) Commanditaire Vennootschap 

DAEB, niet-DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang. Met niet-DAEB wordt doorgaans commercieel vastgoed bedoeld. 

DCF-methode Discounted Cash Flow methode = waarde berekening die uitgaat van de toekomstige vrije kasstromen 

dPi de Prospectieve informatie 

DSCR Debt Service Coverage Ratio = Operationele kasstroom (excl. rente en vpb) + netto verkoopopbrengst)/ Rente + aflossing 

dVi de Verantwoordingsinformatie 

EPC Energie Prestatie Coëfficiënt 

ICR Interest Coverage Ratio of interestdekkingskengetal 

Lening o/g Opgenomen geldlening 

Lening u/g Uitgeleend geld 

LTV Loan to value = verhouding tussen hoogte lening en waarde van het aangekochte goed 

Ministerie BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken 

MOG Maatschappelijk Onroerend Goed 

MT Management Team 

MVA Materiële Vaste Activa 

NWB Nederlandse Waterschap Bank 

PE-punten Persoonlijke Educatie punten 

RvC Raad van Commissarissen 

RJ-richtlijnen Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 

SPW Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties 

Vhe Verhuureenheid 

VPB Vennootschapsbelasting 

VVE Vereniging van eigenaren 

WNT Wet Normering bezoldiging Topinkomens 

WOZ Waardering Onroerende Zaken 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
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