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Een van onze belangrijkste opgaves is het betaalbaar 

en beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor 

mensen met een smalle beurs. In 2015 hebben we een 

vliegende start gemaakt met de verduurzaming van 

ons woningbezit. We hebben maar liefst 705 woningen 

energiezuiniger gemaakt. Daarmee dragen we bij aan 

de betaalbaarheid van wonen want voor de bewoners 

betekent	dit	dat	zij	flink	kunnen	besparen	op	hun	energie-

kosten en het wooncomfort neemt enorm toe.  

De	E-renovatie	van	de	2	flats	aan	de	Palestrinalaan	in	

Zwolle springt daarbij in het oog. In goede samenwerking 

met de aannemer konden we 280 woningen binnen  

6 maanden verduurzamen. Ook in onze nieuwbouw-

plannen hebben we vooruitgang geboekt. Samen met de 

gemeente Zwolle zijn we een versnellingsactie begonnen, 

die inhoudt dat we de komende jaren in rap tempo mini-

maal 300 nieuwe sociale huurwoningen aan de Zwolse 

woningvoorraad gaan toevoegen. Dit komt bovenop de 

nieuwbouw-ambitie die we al hadden! Maar ook hebben 

we in 2015 de eerste energienotanul-woningen opgele-

verd. Dat is duurzame vooruitgang, pur sang!

De plannen om als 1 groot deltaWonen team te gaan wer-

ken vanuit ons hoofdkantoor aan de Veerallee 30 én aan 

de Veerallee 29, zijn in 2015 tot uitvoer gekomen.  

Met het oog op een betere onderlinge samenwerking 

en betere benutting van kennis en capaciteit, zijn we 

begonnen met de bouw van ons nieuwe moderne en 

energieneutrale magazijn aan de Willemsvaart en hebben 

we de inrichting van ons hoofdkantoor aan de Veerallee 

30 aangepast op Het Nieuwe Werken. 

Ook de verbouw van de Veerallee 29 verliep voorspoe-

dig. Totdat hier in de nacht van 20 op 21 september 

het onheil toesloeg. Een grote brand bracht die nacht 

ernstige schade toe aan het monumentale pand. Gelukkig 

zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd en kon de 

brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar de 

woningen van de buren. Misschien klinkt het gek, maar als 

ik terugkijk op deze gebeurtenis, zie ik dat de brand ons 

ook iets heeft gebracht. Hierdoor werd de veerkracht en 

de verbinding van deze organisatie en haar medewerkers 

zichtbaar; vastbesloten om door te gaan waar we mee 

bezig waren zette iedereen onmiddellijk zijn schouders 

onder de voortgang van de plannen die er lagen. Met als 

gevolg dat de samenvoeging op 14 december 2015 toch 

een feit kon worden.

Veerkracht in de organisatie zie ik ook bij de implementa-

tie van de regels uit de nieuwe Woningwet, die op  

1 juli 2015 van kracht is gegaan. Deze dwingt ons om – in 

mijn ogen terecht- nog meer focus te houden op onze 

kerntaak; namelijk het bouwen, beheren en verhuren van 

sociale huurwoningen.

Maar de nieuwe Woningwet vraagt ook nieuwe dingen 

van ons, die we moeten verwerken in ons beleid. Ik denk 

hierbij	aan	de	regels	van	Passend	Toewijzen,	de	sterkere	

rol van huurdersorganisaties en de vraag of we onze niet-

DAEB	activiteiten	juridisch	gaan	afsplitsen	of	financieel	

gaan scheiden in onze administratie. Naast de vele interne 

en externe projecten die al lopen binnen deltaWonen, 

brengt de implementatie extra werkzaamheden met zich 

mee.  

 

1.1 

De vooruitgang
Voor u ligt het jaarverslag 2015. Met voldoening kan ik u zeggen dat we in 2015 op veel fronten vooruitgang hebben geboekt! De Lean 

werkmethode begint zijn vruchten af te werpen. De professionalisering van onze werkprocessen vertaalt zich in een hogere kwaliteit 

van onze producten en dienstverlening, tegen lagere kosten. En dat wordt opgemerkt door onze klanten; zij zijn deltaWonen in 2015 

nog beter gaan waarderen. Dit heeft ertoe geleid dat we nu, volgens de resultaten van de Aedes Benchmark 2015, tot de ‘koplopers 

in de branche’ horen. Daar zijn we trots op. Toch realiseren we ons dat de Benchmark een momentopname is. We moeten de komende 

jaren onze werkprocessen blijven verbeteren. Niet alleen om de koploperspositie in de branche te behouden, maar ook om de hoge 

ambities die we hebben, te kunnen blijven waarmaken. 
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Door een goede en projectmatige aanpak zijn we er in 

2015 in geslaagd om een groot deel van de nieuwe regels 

al te verwerken in onze bedrijfsvoering. Ook hebben 

we de belangrijkste consequenties ervan al verwerkt in 

ons strategisch voorraadbeleid en in onze meerjarenbe-

groting. In 2016 komt het aangepaste beleid op diverse 

onderdelen tot uitvoering.

Onze	financiële	cijfers	onderschrijven	dat	we	een	gezonde	

organisatie zijn. In 2015 behaalden we een totaal resul-

taat van € 58,6 miljoen. Net als andere jaren waarderen 

we ons woningbezit op marktwaarde. Door het aan-

trekken van de woningmarkt is de marktwaarde van ons 

bezit gestegen met € 44,6 miljoen (3%). Het resultaat 

uit gewone bedrijfsuitvoering in het kader van verhuur 

komt dit jaar uit op € 20 miljoen. Een mooi resultaat dat 

laat zien dat we het ook in de uitvoering van onze taken 

goed doen! Dit wordt ook onderschreven in de positieve 

toezichtsbrief 2015 die we hebben ontvangen van de 

Autoriteit Woningcorporaties en in de oordeelsbrief 2014 

van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Al met al was het voor deltaWonen een bewogen jaar, 

maar we ontwikkelen ons nog steeds in de goede richting. 

Niet alleen de al genoemde Aedes-benchmark bevestigt 

dat met een AA-status, maar ook onze andere toezicht-

houders zoals het ILT en het WSW bevestigen ons daarin. 

Een prestatie waar ik vooral mijn medewerkers voor moet 

bedanken omdat zij zich elke dag inzetten om deltaWonen 

continu te verbeteren.

Ik hoop u in dit jaarverslag mee te mogen nemen in de 

ontwikkelingen en vooruitgang van deltaWonen in 2015. 

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Evert Leideman
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Klanttevredenheid

Wij willen het beste voor onze klanten. Zij staan bij ons 

voorop! Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om 

de dienstverlening aan onze klanten steeds verder te ver-

beteren. Dit werpt zijn vruchten af. Klanten zijn ons in de 

laatste jaren steeds beter gaan waarderen. In 2015 gaven 

klanten ons zelfs een 8. En daar zijn we niet alleen blij mee, 

maar het heeft ons ook een AA-status opgeleverd in de 

Aedes Benchmark. In de Aedes Benchmark worden de 

prestaties van woningcorporaties in Nederland gemeten 

en met elkaar vergeleken. De AA-status betekent dat we 

nu tot de ‘koplopers in de branche van woningcorporaties’ 

behoren. 

In 2014 lieten we de klanttevredenheid nog meten door 

het KWH. Dit gaf een score van een bepaald moment, 

namelijk van de tijdsspanne waarin de enquêtes gehou-

den werden. Omdat we meer inzicht wilden hebben in de 

tevredenheid van klanten door het hele jaar heen, zijn we 

in 2015 gestart met het continu meten van klanttevre-

denheid. Dat betekent dat klanten (aan wie wij een dienst 

hebben verleend) direct na de dienstverlening een korte 

vragenlijst ontvangen. In de antwoorden kunnen zij aange-

ven hoe tevreden zij zijn. Dit heeft een aantal voordelen.  

De klant heeft de service van deltaWonen nog vers in het 

geheugen, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn. 

Doordat het slechts enkele vragen zijn en deze digitaal 

beantwoord kunnen worden, doen meer klanten mee aan 

de enquête. De continumetingen worden in opdracht van 

deltaWonen uitgevoerd door het externe bureau ICSB 

(Marketing en Strategie).

Ook intern meten we onze dienstverlening. Dat doen 

we aan de hand van een aantal normen die we onszelf 

hebben gesteld. Zo krijgen we inzicht in hoe we onze 

werkprocessen kunnen verbeteren. De medewerkers van 

het Klanten Service Centrum (KSC) meten bijvoorbeeld 

al sinds 2011 het servicelevel. Hierbij wordt gekeken hoe 

snel de telefoon wordt aangenomen, (zodat klanten niet 

te lang in de wacht staan als zij deltaWonen bellen) en 

ook wordt gemeten of ze de vragen in de meeste gevallen 

zelf kunnen beantwoorden, zodat de klant niet hoeft te 

worden doorverbonden. Dit gebeurt met behulp van een 

kennis- en informatiedatabase, oftewel de Kenniskast.

Training B1 schrijven

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ongeveer 

60% van de Nederlanders teksten van de overheid en 

bedrijven niet goed begrijpen. Iedere medewerker die 

brieven schrijft aan klanten, heeft in 2015 daarom een 

training ‘schrijven op B1-niveau’ gekregen. Taalniveau B1 

is eenvoudig Nederlands en kan bijna iedereen begrijpen 

(zo’n 95% van de bevolking). Zo willen wij ervoor zorgen 

dat onze klanten de informatie die wij hen sturen, beter 

kunnen begrijpen.

Digitalisering

Het aantal klanten dat online contact met ons zoekt via 

e-mail of via onze social media kanalen (Facebook en  

Twitter), groeit. In 2014 hebben we daarom al besloten 

dat we onze klanten de mogelijkheid willen bieden om 

online hun zaken zelf te kunnen regelen, door een digitaal 

klantportaal te ontwikkelen. In 2015 hebben we daarin 

een aantal concrete stappen gezet. We hebben een 

leverancier geselecteerd met wie we dit jaar samen een 

nieuwe website hebben ontwikkeld. Op deze nieuwe web-

site kunnen klanten nóg meer informatie vinden, doordat 

we de site hebben gekoppeld aan onze Kenniskast.  

De klant hoeft ons dus niet altijd meer te bellen, maar kan 

het antwoord op zijn of haar vraag eenvoudig zelf vinden. 

1.2

De klant voorop

 Doelstelling: ‘Wij kennen onze klant en markt en leveren kwalitatief goede 
 producten waar vraag naar is.’
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Binnen deze nieuwe website is het mogelijk om voor 

onze klanten een ‘mijn-omgeving’, oftewel klantportaal, te 

realiseren. Hier gaan we in 2016 mee aan de slag. Klanten 

kunnen in de ‘mijn omgeving’ snel en eenvoudig hun eigen 

huurzaken regelen. De website ging in het eerste kwartaal 

van 2016 live. Het klantportaal zal kort hierna worden 

opgeleverd. 

Huuraanpassing 2015

Jaarlijks ontvangen huurders van deltaWonen voor 1 mei 

een persoonlijke brief met daarin de jaarlijkse huuraan-

passing. In 2015 hanteerden we een gematigde huurver-

hoging door het toepassen van een combinatie tussen 

huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverho-

ging.

In 2015 berekenden wij de huurverhogingen op de vol-

gende manier:

 • Hoe groter het verschil is tussen de netto huur en de 

maximale toegestane huur, hoe hoger de huurverho-

ging. Door deze huursombenadering laten we de huur 

beter op de waarde en kwaliteit van de woning aanslui-

ten. Bovendien bevordert het doorstroming binnen de 

woningmarkt.

 • Net als vorige jaren kregen huurders korting op de 

huurverhoging als zij in een woning woonden met een 

energielabel E, F of G.

 • Huurders die meer verdienden dan € 43.786,- kregen 

een (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging.

De huurverhoging in 2015 was maximaal 2,5% zonder 

inkomensafhankelijke huurverhoging en 5% met inko-

mensafhankelijke huurverhoging. Dit viel voor de meeste 

huurders lager uit dan eerdere jaren. Dat komt omdat 

deltaWonen – uit oogpunt van betaalbaarheid- een streef-

huurpercentage hanteert van 78%. Dat is een stuk lager 

dan het landelijke gemiddelde van 81,9%.

De koers die we hiermee hebben ingezet, hebben we al 

in een vroeg stadium afgestemd met de Woonbond en 

de Centrale Bewonersraad van deltaWonen. Maar ook 

huurders hebben we dit jaar vooraf al betrokken. We 

realiseerden ons namelijk dat de totstandkoming van de 

huurverhogingspercentages voor veel mensen best een 

ingewikkeld verhaal is. Daarom hebben we de brief voor 

verzending eerst laten lezen door een aantal mensen van 

ons klantpanel. Met hun tips en feedback konden we de 

inhoud van de brief nog beter afstemmen op het niveau 

van de lezer. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er 

dit jaar minder klanten belden met vragen over de huur-

verhoging ten opzichte van voorgaande jaren. 

Huurachterstanden

Het totale bedrag aan huurachterstand is in 2015 afgeno-

men ten opzichte van het jaar daarvoor. Toch maken wij 

ons zorgen, want de achterliggende problematiek is veel 

ingewikkelder geworden. Het gaat lang niet meer altijd 

om nalatigheid (zoals in de voorgaande jaren vaak het 

geval was), maar we zien nu steeds vaker dat mensen de 

huur echt niet meer kunnen betalen. Dit soort betalings-

problemen zijn moeilijker op te lossen en vragen om een 

bredere aanpak. Wij maken ons al langer zorgen over de 

betaalbaarheid van huurwoningen voor mensen met lage 

inkomens. Samen met andere maatschappelijke partners 

hebben we daarom in 2014 al het (brede) betaalbaar-

heidsspectrum in beeld gebracht. In 2015 hebben we 

samen met belangrijke regionale coalitiepartners een 

betaalbaarheidsagenda uitgewerkt met daarin oplossin-

gen om huurwoningen betaalbaar te houden.

Woning toewijzing

Corporaties moeten strikte regels naleven bij het toewij-

zen van huurwoningen. De Europese Commissie heeft 

staatssteungrenzen gesteld aan de maximale huurprijs 

van corporatiewoningen en bepaalt wat het maximum 

inkomen bij toewijzing van zo`n woning mag zijn.

De toewijzingsregel is per 1 juli 2015 (invoering nieuwe 

Woningwet) als volgt opgebouwd:

 • Minimaal 80% van de woningen moet worden toegewe-

zen aan huurder(s) met een inkomen tot € 34.911,-.

 • Maximaal 10% van de woningen mag worden toegewe-

zen aan huurder(s) met een inkomen van € 34.911,- tot  

€ 38.950,-.

 • Maximaal 10% van de woningen mag vrij worden toege-

wezen, maar wel met voorrang voor urgenten. 
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In 2015 hebben wij onze woningen als volgt toegewe-

zen:

 • 96,33% van de woningen hebben we toegewezen aan 

huurder(s) met een inkomen tot € 34.911,-. 

 • 0,64% van de woningen hebben we toegewezen aan 

huurder(s) met een inkomen van € 34.911,- tot  

€ 38.950,-.

 • 3,03% van de woningen hebben we vrij toegewezen, 

waarbij we urgenten voorrang hebben gegeven. 

Bijzondere doelgroepen

In Zwolle is in 2015 11% van het totaal aantal aangeboden 

woningen door de Zwolse corporaties toegewezen aan 

bijzondere doelgroepen. In Kampen is dat 8%. Het gaat 

hier in de meeste gevallen om statushouders. Door de 

vele brandhaarden in de wereld, zagen we een behoorlijke 

taakstelling op ons af komen in de huisvesting van mensen 

die net een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De Zwolse corporaties moesten in 2015 200 personen 

extra huisvesten. In Kampen bedroeg dat aantal 100 

personen. Ondanks dat het gaat om een gezamenlijke 

taakstelling, zijn we er niet in geslaagd om deze te behalen.  

Dat betekent dat de druk in 2016 extra groot zal worden, 

want behalve dat we in dat jaar een nieuwe taakstelling 

opgelegd zullen krijgen door het Rijk, moeten we volgend 

jaar ook een inhaalslag maken op de niet behaalde aan-

tallen uit 2015.

Passend toewijzen

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht 

gegaan. Hierin staat onder andere beschreven dat 

woningcorporaties per 1 januari 2016 woningen passend 

moeten toewijzen. Mensen die naar een sociale huurwo-

ning willen verhuizen, mogen alleen nog een woning huren 

met een huur die past bij hun inkomen. Hiermee wordt 

voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens 

in te dure woningen terecht komen of andersom. In de 

praktijk betekent dat, dat wij mensen die recht hebben op 

huurtoeslag geen woning meer mogen toewijzen waarvan 

de huur hoger is dan de aftoppingsgrenzen (dit zijn de 

huurbedragen waarvoor iemand in aanmerking komt voor 

huurtoeslag).

Woningen die in januari vrijkomen, worden in het verhuur-

proces vaak al in december toegewezen. Daarom hebben 

wij, net als onze collega-corporaties in onze werkgebie-

den,  de maatregel per 1 december 2015 geïmplemen-

teerd.	Passend	toewijzen	zien	wij	als	een	van	de	belang-

rijkste oplossingen om woningen betaalbaar te houden 

voor mensen met een laag inkomen. 

Streefhuurbeleid

Per	1	december	2015	maakt	‘passend	toewijzen’	onder-

deel uit van het proces bij woningtoewijzing. Omdat de 

vraag naar goedkopere huurwoningen hierdoor sterk 

zal stijgen, hebben we natuurlijk goed gekeken naar de 

uitwerking van deze maatregel op onze marktstrategie en 

Strategisch Voorraad Beleid. We vinden het belangrijk dat 

er voldoende goedkope huurwoningen beschikbaar zijn, 

zodat de wachttijden niet verder gaan oplopen. Om vol-

doende goedkope huurwoningen beschikbaar te hebben 

voor de toenemende vraag, hebben wij de streefhuren bij 

19% van onze woningen verlaagd naar huurtoeslagniveau. 

Uiteindelijk hebben per 1 december 2015 zo’n 80% van 

onze woningen een huurprijs op of onder de aftoppings-

grenzen.

Passend	toewijzen	voorkomt	dat	mensen	in	een	te	dure	

huurwoning komen te wonen ten opzichte van hun inko-

men. Maar dit komt pas in beeld bij verhuizing, terwijl er 

ook mensen zijn die op dit moment de huurprijs nauwelijks 

meer kunnen betalen, bijvoorbeeld omdat hun inkomen in 

de loop der tijd sterk is gedaald. Ook deze huurders willen 

wij een oplossing bieden. 

Als de woning waarin zij wonen in aanmerking komt voor 

streefhuurverlaging na mutatie, kunnen wij op basis van 

nieuwe inkomensgegevens in enkele gevallen de streef-

huur al eerder verlagen. Op die manier voorkomen we 

dat iemand noodgedwongen moet verhuizen naar een 

goedkopere woning, terwijl hun woning na verhuizing ook 

goedkoper wordt. In 2015 hebben 2 klanten zich hiervoor 

aangemeld. In 2016 zullen wij hen de maatwerkoplossing 

bieden zoals hier beschreven.



Jaarstukken deltaWonen 2015   12

Woning verhuur

De vraag naar sociale huurwoningen is nog altijd groter 

dan het aanbod. Naast onze inzet voor de betaalbaarheid 

van sociale huurwoningen, heeft ook de beschikbaarheid 

van voldoende kwalitatieve woningen onze aandacht.

Wachttijden

Om de druk op de wachttijden niet te laten oplopen, heb-

ben	we	een	aantal	specifieke	maatregelen	getroffen:

 • Samen met de gemeente Zwolle zijn we een versnel-

lingsactie gestart. Vanwege de toenemende druk op de 

Zwolse woningmarkt hebben we besloten om, in deze 

collegeperiode, versneld te starten met de bouw van 

300 extra sociale huurwoningen.  

 • Ons Strategisch Voorraadbeleid is erop gestoeld dat 

we zoveel mogelijk woningen beschikbaar houden voor 

de primaire doelgroep. Daarom hebben we besloten 

om steeds minder woningen te verkopen, zodat deze 

beschikbaar blijven voor sociale verhuur. We hebben dit 

doorgerekend en dit past binnen de door ons gestelde 

financiële	kaders.	In	2015	hebben	we	52	woningen	

verkocht (20 in Zwolle, 17 in Kampen en 15 in de regio 

Noord-Veluwe). In 2016 zullen dat er nog maar 30 zijn. 

 • We breiden het aantal woningen in de zogenaamde 

‘flexibele	schil’	uit.	In	de	flexibele	schil	verhuren	we,	

op tijdelijke of semi permanente basis, leegstaande 

woningen . Dit zijn bijvoorbeeld woningen die op de 

nominatie staan om gesloopt te worden en daarom niet 

meer bewoond worden. Ook kunnen leegstaande kan-

toorpanden worden verbouwd tot (tijdelijke) woningen. 

In 2015 zijn ruim 100 personen tijdelijk gehuisvest aan 

de	Harm	Smeengekade	(voormalige	studentenflat)	en	

Oostzeelaan (voormalig opvangvoorziening van Tactus). 

In Kampen hebben we 20 leegstaande woningen aan de 

Dr.	Damstraat	toegevoegd	aan	de	flexibele	schil.

Woonruimteverdeling

Wachttijden

De gemiddelde wachttijden in ons werkgebied zijn ten 

opzichte van 2014 niet verder opgelopen. Gemiddeld 

wacht een woningzoekende in Zwolle 4,5 jaar, in Kampen 

2,3 jaar en in Wezep 1,7 jaar op woonruimte.

Spoedzoekers Zwolle en Kampen

De meeste mensen (70%) die met spoed een sociale huur-

woning nodig hebben, vinden in de spoedmodule van het 

woonruimteverdeelsysteem van Zwolle en Kampen bin-

nen 6 maanden geschikte woonruimte. Over de slaagkans 

in deze spoedmodule hebben de deelnemende regionale 

woningcorporaties afspraken gemaakt met de gemeente. 

In de prestatieafspraken staat dat tenminste 66% van de 

spoedzoekers binnen 6 maanden moet zijn ingeloot voor 

een sociale huurwoning. Hiermee kunnen we concluderen 

dat de spoedmodule goed werkt.

Noord-Veluwe

Samen met de woningcorporaties Uwoon, Omnia en 

WS	Putten	hebben	we	de	handen	ineen	geslagen	in	de	

ontwikkeling van een nieuw woonruimteverdeelsysteem 

voor de Noord-Veluwe. In 2015 zijn we begonnen met 

de voorbereidingen en ontwikkeling. In 2016 zal het 

woonruimteverdeelsysteem operationeel zijn en kunnen 

woningzoekenden op de Noord-Veluwe zich inschrijven 

om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Verhuur

In 2015 verhuurden we 149 meer woningen dan in 2014. 

Dat komt deels door oplevering van de nieuwbouw en een 

daarmee samenhangende doorstroming in de woning-

markt. In totaal verhuurden we in 2015 14.029 woningen, 

in 2014 waren dat er 13.880.
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Leegstand

De gemiddelde leegstand in ons bezit is in 2015 over het 

algemeen gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. 

Toch zien we per 1 december het leegstandpercentage 

ineens oplopen. Dit heeft te maken met de invoering van 

het passend toewijzen. Op 1 december waren klanten niet 

altijd volledig op de hoogte van inkomensvoorwaarden in 

de nieuwe regelgeving. Daardoor kwam het relatief vaak 

voor dat woningzoekenden uiteindelijk toch niet voldeden 

aan de gestelde inkomenseisen. Als dat gebeurt moeten 

wij op zoek naar een nieuwe kandidaat. De tijd dat de 

woning leegstaat tussen de 2 verhuringen in, loopt daar-

door op. In 2016 gaan we kijken hoe we de communicatie 

over deze regelgeving kunnen verbeteren, zodat woning-

zoekenden in 1 keer de juiste inkomensgegevens kunnen 

overleggen. Dat voorkomt een hoop teleurstelling bij de 

klant en de woning wordt sneller weer verhuurd.

Marktstrategie/wensportefeuille

In 2015 heeft deltaWonen de wensportefeuille en markt-

strategie voor de periode tot en met 2025 vastgesteld. 

Door de nieuwe regels van passend toewijzen verwachten 

wij dat de vraag naar goedkopere huurwoningen gaat 

stijgen.	Ook	zien	we	dat	door	de	demografische	en	maat-

schappelijke ontwikkelingen er meer vraag komt naar klei-

nere woningen. Onze wensportefeuille en marktstrategie 

hebben we afgestemd op deze verwachtingen. Concreet 

leidt dit er toe dat we de komende jaren vaker kleinere 

woningtypes gaan ontwikkelen, waarbij kwaliteit, beschik-

baarheid en betaalbaarheid leidend zijn in de keuzes die 

we maken. Daarnaast verlagen we de streefhuur van 19% 

van onze huurwoningen, zodat deze beschikbaar zijn voor 

mensen met lage inkomens.

Klachten

Ondanks dat we ons best doen, onze klanten zo goed 

mogelijk te helpen, is niet altijd iedereen tevreden.  

In 2015 zijn bij de klachtenadviescommissie 6 klachten 

binnengekomen over deltaWonen. Deze klachten gingen 

over uiteenlopende zaken zoals onvrede over commu-

nicatie, gebreken in de huurwoning, klachten over de 

uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en het niet 

betalen van een (verhuiskosten-)vergoeding bij renovatie. 

De meeste klachten (4) zijn opgelost door goed overleg 

tussen deltaWonen en de klager. Over 1 klacht is de orga-

nisatie nog in gesprek en 1 klacht wordt in 2016 in een 

zitting behandeld.

Ook zijn er bij de klachtenadviescommissie klachten 

binnen gekomen over de woonruimteverdeling. Dit waren 

5 klachten die betrekking hadden op het niet toegewezen 

krijgen van een woning of op uitschrijving bij De Woning-

zoeker. Uiteindelijk zijn 3 klachten als niet ontvankelijk 

verklaard omdat het ging over het woonruimteverdeelbe-

leid van de aangesloten corporaties (2) en de derde bleek 

uiteindelijk geen klacht te zijn maar was een verzoek tot 

herinschrijving met behoud van punten bij De Woning-

zoeker.
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1.3

Vitale coalities

 Doelstelling: ‘We sluiten en onderhouden vitale coalities die een versterkend 
 effect hebben op het woongenot en één of meer van de schakels wonen, 
 werken, leren, vrije tijd en goede zorg.’

DeltaWonen draagt op verschillende manieren bij aan een gezonde samenleving. Daar waar het gaat om zaken waar 

meerdere partijen bij betrokken zijn of kunnen worden, sluiten we vaak samenwerkingsverbanden met maatschappe-

lijke partners uit onze werkgebieden. Zo kunnen we elkaar aanvullen en versterken. Ook in 2015 kunnen we hier weer 

een mooi aantal voorbeelden van benoemen.

In het stakeholdersdiagram hebben we alle betrokken partijen in kaart gebracht: 

Moet

Kan

Mag

Directe sparingpartner beleid 
(Governancecode Woningcorporaties)

Wel informeren en sparringpartner afhankelijk van thema

Sparringpartners afhankelijk van thema

Stakeholders deltaWonen

Moet
Dit zijn belanghouders die door het bestuur betrokken 
worden bij beleidsvorming op vastgestelde thema’s en 
waarmee de dialoog over de uitvoering van het beleid 
besproken wordt. Deze belanghouders worden geïnformeerd 
over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij 
krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. De samen-
stelling van deze groep belanghouders wordt periodiek 
geëvalueerd.

Kan
Dit betreft de samenwerkingspartners van deltaWonen. 
Deze belanghouders informeren we over de strategie en het 
beleid. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. 
Deze belanghouders kunnen gevraagd worden advies uit te 
brengen op thema’s die spelen binnen hun werkveld.

Mag
Deze belanghouders worden niet standaard geïnformeerd, 
maar kunnen een rol spelen bij vraagstukken binnen onze 
organisatie. In dat geval kunnen deze belanghouders 
gevraagd worden om een advies over een thema uit te 
brengen.
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Directe sparingpartner beleid 
(Governancecode Woningcorporaties)

Wel informeren en sparringpartner afhankelijk van thema

Sparringpartners afhankelijk van thema

Stakeholders deltaWonen

Moet
Dit zijn belanghouders die door het bestuur betrokken 
worden bij beleidsvorming op vastgestelde thema’s en 
waarmee de dialoog over de uitvoering van het beleid 
besproken wordt. Deze belanghouders worden geïnformeerd 
over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij 
krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. De samen-
stelling van deze groep belanghouders wordt periodiek 
geëvalueerd.

Kan
Dit betreft de samenwerkingspartners van deltaWonen. 
Deze belanghouders informeren we over de strategie en het 
beleid. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. 
Deze belanghouders kunnen gevraagd worden advies uit te 
brengen op thema’s die spelen binnen hun werkveld.

Mag
Deze belanghouders worden niet standaard geïnformeerd, 
maar kunnen een rol spelen bij vraagstukken binnen onze 
organisatie. In dat geval kunnen deze belanghouders 
gevraagd worden om een advies over een thema uit te 
brengen.
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Binnen onze belanghouders onderscheiden wij  

3 niveaus: 

1. ‘Moet’  Dit zijn belanghouders die door het bestuur 

betrokken worden bij beleidsvorming op vast-

gestelde thema’s en waarmee we in dialoog 

gaan over de uitvoering van het beleid. Deze 

belanghouders worden geïnformeerd over de 

vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. 

Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor 

relaties. De samenstelling van deze groep 

belanghouders	wordt	regelmatig	geëvalueerd.

2. ‘Kan’ Dit zijn de samenwerkingspartners van 

deltaWonen. Deze belanghouders informeren 

we over de strategie en het beleid. Zij krijgen 

periodiek de nieuwsbrief voor relaties. Wij 

vragen hen regelmatig advies uit te brengen 

op thema’s die spelen binnen ons gezamenlijke 

werkveld.

3. ‘Mag’ Deze belanghouders worden niet standaard 

geïnformeerd, maar kunnen een rol spelen bij 

vraagstukken binnen onze organisatie. In dat 

geval kunnen deze belanghouders gevraagd 

worden om een advies over een thema uit te 

brengen.

Verbindende samenwerking

Wij zijn een maatschappelijke onderneming. Dat wil 

zeggen dat we ons betrokken voelen bij maatschappe-

lijke vraagstukken die van invloed zijn op het wonen en 

leven van onze klanten. Jaarlijks benoemen we binnen 

deze vraagstukken inhoudelijke en actuele jaarthema’s 

die we samen met andere belanghouders onderzoeken. 

Door verbinding te leggen met belanghouders in de 

keten wonen, leren, vrije tijd en zorg, zijn we in staat om 

duurzame oplossingen te genereren. Uitgangspunt is 

altijd dat iedere partij een bijdrage levert vanuit het eigen 

professionele taakgebied. Uit het werkveld krijgen wij 

regelmatig complimenten over deze aanpak. Ook zien wij 

een toenemende belangstelling voor deze verbindende 

werkwijze uit de corporatiebranche en (landelijke) politiek. 

WWZ038 Kampen

Het opzoeken van verbinding met belanghouders op een 

vastgesteld thema heeft in de afgelopen jaren zijn vruch-

ten afgeworpen. Zo heeft in 2013 de samenwerking met 

30 verschillende partners binnen het jaarthema ‘Scheiden 

wonen en zorg’ in Zwolle geleid tot het project WWZ038. 

In dit project hebben we alle woonzorgcomplexen 

geïnventariseerd en hebben we – met oog op het langer 

zelfstandig thuis wonen- alle huurwoningen getoetst op 

toegankelijkheid en doorgankelijkheid. Hierdoor konden 

we in 2014 de onderbouwde conclusie trekken dat het 

bestaande aanbod van woonzorgvastgoed binnen het 

bestaande bezit voldoende is om mensen langer zelfstan-

dig thuis te laten wonen (ook met een zorgvraag).

Het succes van WWZ038 in Zwolle heeft ertoe geleid 

dat we in 2015 het project ook gestart zijn in Kampen. 

Hier hebben we samen met 20 partners een gedegen 

marktanalyse uitgevoerd. Ook in Kampen zijn we tot 

de conclusie gekomen dat we tot aan 2030 voldoende 

mogelijkheden hebben om binnen het bestaande bezit 

aan de toenemende woonzorgvraag te kunnen voldoen. 

Nieuwbouw van zorgwoningen is dus in Kampen (net als 

in Zwolle) niet nodig.

Betaalbaarheid

In 2014 hebben we ‘betaalbaarheid’ als jaarthema 

benoemd. Wij maken ons zorgen of woningen in de 

toekomst nog wel betaalbaar blijven voor onze primaire 

doelgroep. Omdat betaalbaarheid een armoedevraagstuk 

is, waar niet alleen wij als woningcorporatie verantwoor-

delijkheid voor dragen, hebben we ook op dit thema de 

verbinding gezocht met andere partijen die invloed heb-

ben op betaalbaarheid. In 2014 hebben we met z’n allen 

het betaalbaarheidsspectrum in beeld gebracht. In 2015 

zijn we een stapje verder gegaan met het opstellen van 

een gezamenlijke betaalbaarheidsagenda met de andere 

corporaties en gemeenten in Zwolle en Kampen.

De betaalbaarheidsagenda is 10-puntenplan met concrete 

oplossingen om de betaalbaarheid van wonen te kunnen 

garanderen voor mensen met een laag inkomen. 
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Eén van de belangrijkste oplossingen uit het plan zien 

wij	in	de	wettelijke	maatregel	‘Passend	toewijzen’	(lees	

hierover in de hoofdstuk 1.2: ‘de klant voorop’). Daarnaast 

biedt de betaalbaarheidsagenda, met de plannen voor een 

woonlastenfonds, een mogelijke oplossing voor mensen 

die	in	financiële	nood	dreigen	te	raken.	De	plannen	voor	

het woonlastenfonds worden, net als de overige punten 

op de betaalbaarheidsagenda, in 2016 door de gezamen-

lijke partijen verder uitgewerkt.

Jaarthema 2015/2016: leefbaarheid

In de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht 

is geworden, is de rol van corporaties op het gebied 

leefbaarheid sterk ingeperkt. Voor deltaWonen heeft 

deze inperking eigenlijk nauwelijks impact omdat we al 

jaren een scherpe taakopvatting hebben als het aankomt 

op leefbaarheid. Wij zorgen voor woongenot en leefbare 

wijken door te doen waar we goed in zijn. En dat is door 

het bouwen, verhuren en beheren van kwalitatieve, 

veilige en warme woningen waar mensen zolang mogelijk 

zelfstandig kunnen wonen. Onze complexbeheerders, 

woon- en wijkconsulenten dragen zorg voor het beheer 

van de woning en woonomgeving. Zij zetten zich in voor 

het schoon, heel en veilig houden van de complexen en 

de directe omgeving. Afspraken hierover leggen we sinds 

2013 vast in de prestatieafspraken met de gemeenten 

Zwolle en Kampen.

Toch zien we dat de huidige maatschappelijke en econo-

mische ontwikkelingen grote invloed (kunnen) hebben 

op de leefbaarheid en het woongenot in wijken. Daarom 

hebben we leefbaarheid benoemd als jaarthema van 2015 

én 2016.

In november 2015 hebben we een belanghoudersbij-

eenkomst georganiseerd met als doel om gemeenten, 

huurdersorganisaties, klanten en andere belanghouders 

te betrekken op onze visie en rolopvatting ten aanzien 

van leefbaarheid. Tijdens deze bijeenkomst hebben we 

verschillende praktijkdilemma’s met elkaar besproken.  

Zo werden de grenzen van ieders verantwoordelijkheid 

duidelijk en konden we de mogelijke risico’s in beeld bren-

gen. In 2016 gaan we aan de hand van de uitkomsten onze 

visie op leefbaarheid verder aanscherpen.  

Ook willen we met de betrokken partijen onderzoeken 

hoe we concrete invulling kunnen geven aan de bevor-

dering van leefbare wijken en buurten. Wat ons betreft 

gaat co-creatie met klanten daarin een leidend principe 

worden.

Prestatieafspraken

Met de gemeenten Zwolle en Kampen zijn we het proces 

gestart om te komen tot nieuwe prestatieafspraken.  

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is 

er verandering gekomen in de manier waarop prestatie-

afspraken tot stand komen. Zo is de rol van de huurders-

organisaties versterkt. Gemeenten, woningcorporaties 

en huurdersorganisaties maken samen, op gelijkwaardige 

basis, afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in het 

werkgebied.

We verwachten dat we in 2016 de prestatieafspraken met 

alle 3 de gemeenten kunnen vaststellen.

Bewonersbetrokkenheid

Wij betrekken onze klanten op verschillende manieren bij 

beleidsonderwerpen en projecten die op hen van invloed 

zijn. Zo werken we bij E-renovaties al jaren constructief 

samen met een afvaardiging van bewoners in diverse 

klankbordgroepen.

Havezathe Zwolle

Samen met Driezorg, het RIBW en bewoners zijn we een 

samenwerking gestart om een nieuw woon- en leefcon-

cept te ontwikkelen voor woonzorgcentrum de Havezathe 

in Zwolle. Centraal in dit concept staat de eigen kracht van 

de bewoner, ongeacht zijn of haar beperking.  

In de Havezathe worden verschillende leefstijlen bij elkaar 

gehuisvest en iedere bewoner krijgt inspraak in de leefom-

geving. Daarmee krijgen zij de mogelijkheid om actief te 

participeren in nabije samenleving. In de zomer van 2015 

organiseerden we een klantenpanel waarbij zowel huidige 

bewoners van Havezate, als afgevaardigden van de Turkse 

en de Chinese gemeenschap aanwezig waren. We hebben 

hen	gevraagd	naar	hun	ideeën	over	wonen,	zorg	en	

welzijn	in	de	toekomst.	Deze	ideeën	nemen	we	mee	in	de	

ontwikkeling van het nieuwe woon- en leefconcept voor 

de Havezathe.
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Co-creatie

In de ontwikkeling van alternatieve vormen van bewo-

nersparticipatie zien wij mogelijkheden voor co-creatie. 

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle 

deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat 

van dit proces. Door co-creatie wordt betrokkenheid en 

het nemen van verantwoordelijkheid gestimuleerd.  

Eind 2015 hebben we de eerste stappen gezet in de ont-

wikkeling van een co-creatie pilot, waarbij we - op initiatief 

van een betrokken huurder- gezamenlijk de mogelijkhe-

den gaan onderzoeken voor collectieve zonnepanelen op 

een appartementencomplex. Deze pilot wordt in 2016 

verder uitgewerkt.

Huurdersorganisaties

Met de invoering van de nieuwe Woningwet is de rol van 

huurders (organisaties) op tal van gebieden versterkt.  

Zo moeten wij hen bij verschillende beleidsbeslissingen 

om zienswijzen vragen en zijn zij bij de totstandkoming 

van de prestatieafspraken volwaardig gesprekspartner.  

In 2015 zijn wij met de afzonderlijke bewonerscommissies 

en de Centrale Bewonersraad in gesprek gegaan over hoe 

dit het beste georganiseerd kan worden. Het is de bedoe-

ling dat we in 2016 tot een gezamenlijk gedragen invulling 

en werkwijze komen.

Centrale Bewonersraad

2015 was een vruchtbaar jaar als het gaat om de samen-

werking met de Centrale Bewonersraad van deltaWo-

nen. Zij hebben ons van waardevolle adviezen voorzien 

rondom de marktstrategie, de huurverhoging, de betaal-

baarheidsagenda en ‘scheiden wonen en zorg’. 

Door de nieuwe Woningwet heeft de Centrale Bewoners-

raad een grotere en sterkere rol gekregen. Voor de leden 

betekent dit een uitbreiding van hun taken en verantwoor-

delijkheden. Om hen hierin maximaal te faciliteren hebben 

we voor 2016 € 20.000,- extra begroot voor ondersteu-

ning van de leden.
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Energie-index

In 2024 willen we alleen nog maar woningen in ons bezit 

hebben met minimaal energielabel B. Sinds 1 januari 2015 

is er een vernieuwd energielabel en bepaalt de Energie-

index de energieprestatie van een woning. Daarmee 

komen de labelindicaties te vervallen. De Energie-index 

(EI) wordt weergegeven in een getal. Op basis van de 

nieuwe berekeningswijze is onze ambitie herberekend 

van 1,25 naar 1,37. Dat betekent dat we in 2024 alleen 

nog maar woningen in ons bezit willen hebben met een 

minimum Energie-index van 1,37 (wat in oude termen 

overeenkomt met label B of beter). Hoewel de rekensys-

tematiek anders is, is de achterliggende doelstelling nog 

steeds hetzelfde; we willen de CO2-uitstoot van onze 

woningen verlagen en die ambitie is met de invoering van 

de Energie-index niet anders geworden.

Verduurzaming woningen

In de periode 2014 - 2023 gaan we 8.800 woningen 

energiezuiniger maken door E-renovatie. Eind 2014 

hebben we uitgerekend dat we deze forse ambitie kunnen 

waarmaken en in 2015 zijn we met de uitvoering van dit 

programma van start gegaan. In totaal hebben we in dit 

jaar 705 woningen energiezuiniger gemaakt. Duurzaam-

heid en betaalbaarheid zijn en blijven hierbij de belangrijk-

ste drijfveren. Hierbij kijkt deltaWonen met name naar de 

vermindering van de C02-uitstoot en het terugbrengen 

van de energielasten.

In 2015 hebben we twee hele grote duurzaamheids-

projecten uitgevoerd, namelijk de E-renovatie aan de 

Jacob Catsstraat in Kampen met 144 woningen en de 

E-renovatie	aan	de	Palestrinalaan	met	280	woningen.	

Deze woningen kregen allemaal een nieuwe keuken, een 

gesloten geisersysteem en mechanische ventilatie. Ook 

werden de ramen en buitendeuren vervangen en werden 

de complexen geschilderd.

Palestrinalaan

Dit is het grootste E-renovatieproject dat we tot nu 

toe hebben uitgevoerd. Toch konden we in zeer goede 

samenwerking met de aannemer, zonder vertraging en 

met een minimum aan overlast, het gehele project binnen 

6 maanden opleveren! Natuurlijk is daar een goede 

voorbereiding	aan	vooraf	gegaan.	In	de	flats	waar	het	om	

gaat	(de	James	Last	en	Glenn	Miller-flat),	wonen	meer	dan	

68 nationaliteiten. Goede communicatie en intensieve 

bewonersbegeleiding stonden dan ook centraal, zowel in 

de aanloop naar het traject als tijdens de uitvoering.

De aannemer heeft het grootste gedeelte van de bewo-

nerscommunicatie voor haar rekening genomen, omdat zij 

dagelijks	aanwezig	waren	in	de	flats.	Om	een	E-renovatie	

in een complex te kunnen uitvoeren, moet tenminste 70% 

van de bewoners tekenen voor akkoord. Speciaal voor 

de	bewoners	van	de	Palestrinalaanflats	hebben	we	een	

intern energieteam samengesteld, die nauw contact heeft 

1.4 

Duurzaam bouwen en  
ontwikkelen

 Doelstelling: ‘Wij investeren in duurzame woningen. Op lange termijn streven 
 we naar energieneutrale woningen.’

De vastgoedambities van deltaWonen liggen hoog. Niet alleen hebben wij onszelf forse doelstellingen opgelegd 

met betrekking tot de verduurzaming van ons bezit; ook de nieuwbouwopgave heeft vleugels gekregen. 

De strategische doelstelling die wij onszelf in 2013 hebben opgelegd, is nog steeds de stip op onze horizon.  

Wij investeren in duurzame woningen. Op lange termijn streven we zelfs naar energieneutrale woningen.  

Die doelstelling is leidend in onze nieuwbouw, maar zeker ook in onze bestaande bouw.



19   Jaarstukken deltaWonen 2015

onderhouden met de klankbordgroep van de betrokken 

bewoners. Daarnaast ontwikkelden we unieke commu-

nicatiemiddelen zoals: informatie in meerdere talen, een 

stripverhaal en een informatiebord in de hal. Hierdoor is 

uiteindelijk 100% van de bewoners akkoord gegaan met 

E-renovatie!

Eenzelfde aanpak hebben we gehanteerd in de uitvoering 

van	de	E-renovatie	aan	de	144	woningen	in	de	flats	aan	

de Jacob Catsstraat in Kampen. Ook hier bereikten we 

dat 100% van de bewoners wilden deelnemen aan de 

E-renovatie.

Duurzame nieuwbouw

Afgeleid van ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) heb-

ben we het doel om voor 2023 1.000 woningen aan ons 

bezit toe te voegen. Ook in 2015 hebben we daar volop 

uitvoering aan gegeven. In totaal hebben we in dit jaar 153 

sociale huurwoningen aan ons bezit toegevoegd en 12 

nieuwbouwwoningen ontwikkeld voor verkoop. Natuurlijk 

is dit een mooi aantal, maar toch was het eigenlijk ons doel 

om dit jaar 166 woningen op te leveren. Het feit dat we 13 

woningen minder hebben opgeleverd, komt voornamelijk 

vanwege vertragingen in het bouwproces. In 2015 hebben 

we 13 woningen gesloopt. Hiervoor komt nieuwbouw in 

de plaats.

Strategisch Voorraad Beleid

In ons SVB toetsen we ons woningaanbod aan de toe-

komstige marktontwikkelingen. Een manier om (toekom-

stige) woonwensen helder te krijgen is door zogenaamde 

Product-Markt-Combinaties	(PMC’s)	te	maken.	Dit	is	een	

verdeling van onze bestaande en toekomstige woning-

voorraad naar soorten klanten en soorten producten. 

DeltaWonen heeft besloten om vanaf nu in het SVB te 

gaan	werken	met	PMC’s.

In de toekomst zal de vraag naar kleinere en betaalbare 

woningtypes toenemen. Daarnaast moeten we in de 

komende jaren ook rekening houden met de aftoppings-

grenzen door de wettelijke bepaling van passend toewij-

zen. In de ontwikkeling van onze woningvoorraad gaan 

we ons dan ook op richten op de nieuwbouw van kleinere 

woningtypes. Daarnaast gaan we minder sociale huurwo-

ningen verkopen.  

Hiermee bereiken we een optimaal evenwicht in de drie-

hoek betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (lees 

hierover ook meer in hoofdstuk 1.2: ‘de klant voorop’).

Assetmanagement

Met de vaste aanstelling van een assetmanager per  

1 januari 2015 hebben we een belangrijke professionali-

seringsslag gemaakt in onze vastgoedsturing. Assetma-

nagement is de verbindende schakel tussen strategisch 

voorraad beleid en de uitvoering van vastgoedprojecten. 

Door assetmanagement houden we focus op de volgende 

zaken:

 • Het	sturen	op	direct	en	indirect	financieel	rendement	

van complexen.

 • Het uitdiepen en standaardiseren van prestatienormen 

voor het vastgoed.

 • Het vertalen van strategische en tactische doelstellin-

gen in operationele acties.

 • Het inbrengen van het beleggersperspectief in de 

vastgoedsturing.

Het SVB en het assetmanagement hebben we in de lijn 

georganiseerd. Daardoor zijn er korte overleglijnen en kan 

er	directe	sturing	plaatsvinden.	Dat	komt	de	efficiëntie	

in de werkprocessen en de effectiviteit van beiden ten 

goede. Bovendien houden we door assetmanagement grip 

op de gemiddelde bedrijfslasten per verhuureenheid en 

op de ontwikkeling van onderhoudskosten in de komende 

10 jaar.

In 2015 is onder andere het investeringsstatuut 1.0 

geactualiseerd. Door middel van het investeringsstatuut 

bepalen we welke investeringen we doen en waarom.  

De afweging heeft altijd twee componenten: Het moet 

een maatschappelijk doel dienen en tegelijkertijd moet 

deltaWonen	financieel	gezond	blijven.	In	de	nieuwe	versie	

(2.0) hebben we de rendementsnormen verder uitge-

werkt en hebben we bovendien de sturing op rendement 

verankerd in de werkprocessen (lees hierover meer in 

hoofdstuk	8:	‘financieel	gezond’).
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Projecten 2015

Energienotanul-woningen

In Frankhuis-Zuid in Zwolle hebben we in 2015 onze 

eerste Energienotanul-woningen opgeleverd. Het gaat 

hier om 30 woningen. Deze woningen van VolkerWessels 

hebben een zeer goed geïsoleerde schil, ventilatie met 

warmte terugwinning, een luchtwarmtepomp met vloer-

verwarming en een dak vol met zonnepanelen.  

Door deze duurzame maatregelen leveren de woningen in 

de eerste jaren zelfs meer energie op dan dat ze verbrui-

ken. Met deze woningen geven we maximaal uitvoering 

aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 

en betaalbaarheid.

In het verlengde van dit project zijn we eind 2015 ook 

gestart met de bouw van nog eens 9 energienotanul-

woningen in Frankhuis-Noord. Deze worden naar ver-

wachting in het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd. 

Bovendien gaan we in 2016 een pilot starten waarbij we 

gaan kijken of we het principe van energienotanul ook 

kunnen toepassen bij de verduurzaming van woningen in 

ons bestaande bezit.

Margaretha Kampen

In het laatste kwartaal van 2015 hebben we de laatste 

huurappartementen in woonzorgcentrum Margaretha 

opgeleverd. Vanaf 2012 werd gebouwd aan het complex 

in de binnenstad van Kampen. Hiervoor zijn grote delen 

van het oude Margaretha gesloopt. Het monumentale 

Broekema-pand uit 1932 is in de nieuwbouw behouden 

gebleven. Het woonzorgcentrum voorziet in diverse 

huurappartementen. DeltaWonen verhuurt op deze 

locatie 37 appartementen en parkeerplaatsen in de kelder. 

Inmiddels is een groot deel van de appartementen ver-

huurd. In het voorjaar wordt de binnentuin aangelegd.  

De	officiële	oplevering	vindt	in	de	zomer	van	2016	plaats.

Versnellingsactie

De forse nieuwbouwopgave met de doelstelling om voor 

het jaar 2023 netto 1.000 extra woningen aan ons bezit 

toe te voegen, is bedoeld om de wachttijden voor een 

sociale huurwoning niet verder te laten oplopen. Maar 

door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is de 

kans groot dat mensen steeds langer op een sociale huur-

woning moeten wachten. Allereerst is door het van kracht 

gaan van de nieuwe Woningwet (en de daarin wettelijke 

bepaling van passend toewijzen), de verwachting dat de 

vraag naar goedkopere huurwoningen gaat stijgen. Daar-

naast zien we dat de taakstelling die corporaties hebben in 

het huisvesten van statushouders, extra druk geeft op de 

sociale woningmarkt.

Versnellingsactie Zwolle

Om aan de groeiende vraag naar sociale huurwoningen te 

kunnen blijven voldoen, zijn we met de gemeente Zwolle 

overeengekomen om voor 2018, 313 extra sociale huur-

woningen versneld toe te voegen aan de Zwolse sociale 

woningvoorraad. DeltaWonen gaat de woningen ontwik-

kelen, maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor deze versnellingsactie wordt ook gedeeld door de 

Zwolse corporaties Openbaar Belang en SWZ. 

Op 3 juni 2015 hebben we met de gemeente Zwolle 

(wethouder René de Heer) de overeenkomst getekend 

op	de	jaarlijkse	vastgoedbeurs	Provada.	In	Zwolle	zijn	14	

locaties geselecteerd die in aanmerking komen voor de 

bouw van de woningen. Het doel van de versnellingsac-

tie is om de wachttijd voor sociale huurwoningen in de 

komende jaren niet verder te laten oplopen. Om dit doel 

waar te kunnen maken zijn we aan het onderzoeken of 

we de ambitie in het aantal woningen moeten en kunnen 

verhogen van 313 naar 400 woningen. Uiteraard gaat het 

hier in alle gevallen om woningen met hoge duurzaam-

heidskwaliteit.

Prefab seniorenwoningen

Een van de eerste projecten die uit de Zwolse versnel-

lingsactie is voortgekomen is de bouw van 16 senioren-

woningen in de Zwolse wijk Westenholte. Het bijzondere 

aan deze patiowoningen is dat ze prefab in de fabriek 

werden gebouwd. De uitvoering lag in handen van Hodes 

Bouwsystemen uit Enschede. Voor deltaWonen was het 

de eerste keer dat we voor deze bouwmethode kozen.  

Er zitten veel voordelen aan deze methode: de voortgang 

van de bouw is niet afhankelijk van weersinvloeden omdat 
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ze in de fabriek worden gebouwd, de bouwwijze is zeer 

milieuvriendelijk met hout als duurzaam product. Daar-

naast is de bouwtijd erg kort: wij zijn in juni 2015 gestart 

en de woningen konden in september 2015 al worden 

opgeleverd.

Het prefab bouwen is één van de nieuwe bouwmethodes 

die de woningmarkt de komende jaren kunnen vernieu-

wen en verrijken. Als deltaWonen blijven wij ruimte geven 

aan pilots waarmee de bouwende partijen (en ook wij 

als corporatie) kunnen leren van nieuwe bouwmethodes 

(hierbij denken we ook aan bijvoorbeeld het conceptueel 

en energiezuinig bouwen). Zo kunnen we kwalitatief hoog-

waardige en energiezuinige woningen bouwen en toch de 

huurprijzen betaalbaar houden.

Nieuwbouw voormalige Weezenlanden locatie

Eind 2015 tekenden we met Novaform Vastgoedontwik-

kelaars uit Best de overeenkomst voor de realisatie van 

41 huurappartementen en 9 grondgebonden huurwo-

ningen op de locatie tussen het voormalige ziekenhuis 

Weezenlanden en de nieuwe rechtbank in Zwolle. Ook dit 

nieuwbouwproject maakt deel uit van de Zwolse versnel-

lingsactie.

Projecten in aanbouw 

Naast de oplevering van 153 nieuwbouwwoningen zijn in 

2015 ook projecten gestart waarvan de woningen in 2016 

worden opgeleverd.

Hanzewijk Kampen

Eind 2015 zijn de winkels in het winkelcentrum Hanzewijk 

opgeleverd. De opleveringen van de woningen volgen in 

2016. Daarnaast is in 2015 de verkoop begonnen van de 

woningen in de derde fase Hanzewijk en is de bouw van 

deze fase begonnen. Hiermee komt ook langzaam een 

einde aan de ontwikkeling van de nieuwe Hanzewijk.

Van Heutszkazerne Kampen

In 2015 hebben we volop gewerkt aan de verbouwing van 

de monumentale Van Heutszkazerne naar zogenaamd 

‘cultuurcluster’. De toekomstige gebruikers zijn: de open-

bare bibliotheek, RTV IJsselmond, het gemeentearchief, 

de gemeentelijke afdeling archeologie en de Woonwinkel 

van deltaWonen. Begin 2016 is het gebouw in gebruik 

genomen.

Prinsenpoort Zwolle

In	Prinsenpoort	in	Zwolle	realiseren	wij	32	sociale	huur-

woningen in jaren ‘30 stijl. In 2015 is de bouw gestart.

Organisatie en werkprocessen

We	hebben	flinke	ambities	op	het	gebied	van	nieuwbouw	

en de verduurzaming van onze woningvoorraad. Alleen 

door kritisch te blijven kijken naar onze werkprocessen en 

de	efficiëntie	daarin	elke	keer	weer	te	verbeteren,	zijn	we	

in staat om deze ambities waar te maken. Al sinds 2013 

helpt de Lean-werkmethode ons om verbeterslagen te 

kunnen maken in de organisatie en uitvoering van ons 

werk.

Dit is in de buitenwereld niet onopgemerkt gebleven. 

Steeds vaker krijgen wij verzoeken van bedrijven en col-

lega-corporaties in het land, of ze mogen komen bekijken 

hoe wij de Lean-werkmethode hebben toegepast in onze 

processen. Wij zijn er trots op dat we zowel in productie 

als in dienstverlening aantoonbare resultaten kunnen 

laten zien.

Ketensamenwerking

Ook van onze samenwerkingspartners en leveranciers 

verwachten	we	efficiënte	en	effectieve	werkprocessen.	

In de uitvoering van (grote) projecten krijgen zij, naast 

de technische verantwoordelijkheid, ook steeds meer 

andere taken en verantwoordelijkheden, zoals bijvoor-

beeld de communicatie met bewoners. Het grote voordeel 

daarvan is dat er minder (tijdrovend) overleg plaats hoeft 

te vinden, wat de doorlooptijd van diverse uitvoeringen 

aanzienlijk verkort. Ook zijn we in 2015 gestart met het 

wegzetten van gebundeld werk in de markt. Zo worden 

E-renovaties nu gelijktijdig uitgevoerd met groot onder-

houd. Onze klanten worden door deze werkwijze sneller 

geholpen. Bovendien heeft het een gunstige werking op 

onderhoudskosten.
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Verbeterd mutatieonderhoud

In 2014 hebben we een pilot uitgevoerd waarbij we bij het 

mutatie-onderhoud van een woning (dus bij de werkzaam-

heden die plaatsvinden na verhuizing en voor inhuizing) 

meer in de ketensamenwerking met aannemers en 

installateurs hebben belegd. Deze werkwijze bleek zeer 

succesvol. Daarom hebben we in 2015 deze werkwijze 

als standaard gemaakt bij mutatieonderhoud. Daarmee 

hebben we de doorlooptijd van mutatiewerkzaamheden 

teruggebracht van 6 naar 2 weken. Voor de klant heeft 

dit voordelen. Zo kan de klant sneller de woning betrek-

ken. Bovendien is het door de korte periode die tussen 

de verhuizingen zit, ook mogelijk om eventuele spullen 

ter overname aan te bieden/aan te nemen. Ook voor ons 

heeft het voordelen: wij kunnen de woning sneller weer 

verhuren.

MQM-certificaat

De afdeling Dagelijks Onderhoud is aangesloten bij 

het kwaliteitsprogramma MQM (Maintenance Quality 

Management). In dit programma wordt de kwaliteit van de 

afdeling jaarlijks gemeten. Dit helpt ons om verbeteringen 

door te voeren en verder te professionaliseren. Eens per  

3 jaar volgt een uitgebreide audit, waarmee het MQM- 

certificaat	voor	de	opvolgende	3	jaar	verlengd	kan	

worden. Deze audit heeft plaatsgevonden in 2015 en 

we	zijn	er	in	geslaagd	om	het	MQM-certificaat	voor	de	

volgende jaren te mogen blijven voeren. Hiermee wordt 

de professionaliteit van de afdeling Dagelijks Onderhoud 

bevestigd, maar het helpt ons ook bij het behalen van een 

aantal andere belangrijke doelstellingen, namelijk:

 • Een verbeterde dienstverlening naar onze huurders;

 • een duurzamere manier van werken; 

 • een besparing op onze bedrijfskosten.
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Strategische personeelsplanning (SPP)

Als sinds 2013 werken we binnen deltaWonen met een 

Strategische	Personeelsplanning	(SPP).	Hierin	wordt	-	op	

basis van te verwachten ontwikkelingen (zowel in de sec-

tor als binnen deltaWonen zelf)- bepaald hoeveel fte’s de 

komende jaren nodig zijn. Ook kijken we of we nog steeds 

voldoende kennis en ervaring in huis hebben om onze 

doelstellingen te kunnen behalen.

Op 31 december 2015 had deltaWonen 157,8 fte’s in 

dienst.	Volgens	de	doelstellingen	in	het	SPP	hadden	dat	

er 160,10 mogen zijn. Dat betekent dat we ruim op koers 

liggen. Door de inzet van inleenkrachten en door tijdelijke 

contracten	behouden	we	flexibiliteit	in	de	personeelsplan-

ning.

Hebben we voldoende professionele kennis in huis om 

aan te sluiten bij de ontwikkelingen en ambities van 

deltaWonen? Die vraag beantwoorden we jaarlijks met 

behulp van de medewerkersscan. Vanaf 2016 gaan we de 

medewerkersscan koppelen aan de beoordelingscyclus. 

Het voordeel daarvan is dat de persoonlijke en professi-

onele ontwikkeling van de medewerkers nadrukkelijker 

aan de orde kan komen in de beoordelingsgesprekken 

met leidinggevenden. De leidinggevenden beoordelen het 

functioneren van medewerkers. Wij streven ernaar dat 

tenminste 90% van de medewerkers in die beoordeling 

een 2 (goed) of 3 (zeer goed) scoort. In 2015 was dat bij 

maar liefst 98% het geval. Dit toont aan dat deltaWonen 

een zeer professionele organisatie is.

Medewerkermobiliteit

In 2014 hebben we het Reglement Medewerkermobiliteit 

vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt in dit reglement 

is dat deltaWonen baangarantie, maar geen functiega-

rantie biedt. Daarbij hanteren we het principe ‘loon naar 

werk’. Het reglement biedt medewerkers kansen bij wijzi-

gingen in de organisatiestructuur.

In 2015 hebben we, samen met de Ondernemingsraad, 

het	reglement	geëvalueerd.	Omdat	het	voldoende	succes-

vol is gebleken, blijft het Reglement in 2016 van kracht.

In 2015 zijn minder medewerkers doorgestroomd naar 

een andere functie. Dat komt omdat zich minder organisa-

tiewijzigingen hebben voorgedaan dan de jaren ervoor.  

In dit jaar hebben 7 medewerkers de organisatie verlaten. 

Medewerkersonderzoek

Begin 2015 is een medewerkersonderzoek (MTO) gehou-

den, waarin we de tevredenheid van medewerkers over 

hun werk en werkgever hebben gemeten. Gelijktijdig kon-

den	medewerkers	vrijwillig	deelnemen	aan	een	Preventief	

Medisch	Onderzoek	(PMO).	 

1.5 

Medewerker in zijn kracht

 Doelstelling: ‘DeltaWonen richt zich op goed werkgever- en werknemerschap. 
 Hierbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerker, 
 werkplezier, zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.’

Het belangrijkste kapitaal van deltaWonen zijn de medewerkers. Zij zijn degenen die uiteindelijk de ambities 

waar moeten maken. Daarom worden medewerkers binnen deltaWonen op allerlei manieren ondersteund om het 

beste uit zichzelf te halen. Want een medewerker die in z’n kracht staat kan maximaal bijdragen aan de doelstel-

lingen van de organisatie. 
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82 % van de medewerkers heeft het medewerkerson-

derzoek ingevuld. Dat alleen al getuigt van een grote 

betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. 

Onze doelstelling is om elk medewerkersonderzoek gelijk 

of beter te scoren dan het onderzoek ervoor. Die doelstel-

ling hebben we in 2015 behaald. De uitkomsten waren 

positief. Ook in vergelijking met resultaten uit de branche 

en BV Nederland, scoort deltaWonen erg goed. Om deze 

goede scores ook in de toekomst te behouden (en waar 

mogelijk te verbeteren), heeft elke leidinggevende een 

plan van aanpak geschreven (lees hierover ook in het 

hoofdstuk 1.9: ‘de vooruitgang in beeld’).

Ziekteverzuim

In 2015 was het ziekteverzuim met 4,2% net iets hoger 

dan de norm (4%) die we daaraan gesteld hebben. Met 

name in de eerste helft van 2015 was het verzuim hoog.  

In de tweede helft van het jaar werd het ziekteverzuim 

wel iets lager. Leidinggevenden hebben een grote rol bij 

het terugdringen van het ziekteverzuim. Zo gaan zij bij 

ziektemeldingen eerder het gesprek aan met medewer-

kers om te kijken of er achterliggende oorzaken zijn voor 

het ziekteverzuim. En als iemand ziek is, kijkt de leiding-

gevende samen met de medewerker of er taken zijn die 

de medewerker tijdens zijn of haar ziekte nog wel kan 

uitoefenen.

Wijzigingen arbeidsrecht

In 2015 zijn er nieuwe regels van het arbeidsrecht van 

kracht geworden. Deze regels hebben het doel om het 

arbeidsrecht eerlijker, eenvoudiger, sneller en minder 

kostbaar te maken en daarnaast om het vinden van een 

nieuwe baan te stimuleren. De nieuwe regels in de Wet 

Werk en Zekerheid (WWZ) hebben inmiddels geleid tot 

aanpassingen in het ons vacaturebeleid en in het beleid 

tijdelijke contracten. 

Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet banenafspraak (partici-

patiewet). Zowel vanuit maatschappelijke betrokkenheid 

als vanwege uitgangspunten in de Wet banenafspraak zijn 

we 2015 gaan onderzoeken hoe we nog actiever kunnen 

bijdragen aan het bevorderen van werkgelegenheid en 

het	creëren	van	banen	voor	mensen	met	een	arbeidsbe-

perking. Met leveranciers maken we al afspraken over het 

inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. Dit is 

onderdeel van onze inkoopvoorwaarden.
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In 2014 hadden we al besloten dat we onze locaties 

zouden samenvoegen om als één groot deltaWonen-team 

te werken vanuit ons hoofdkantoor aan de Veerallee 30 

én aan de Veerallee 29 in Zwolle. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat we hierdoor interne kennis en capaciteit 

beter kunnen benutten. 2015 stond dan ook grotendeels 

in het teken van de voorbereiding op deze samenvoeging 

én op de nieuwe manier van werken en samenwerken.

Huisvesting

Om als groot team te kunnen samenwerken was het nood-

zakelijk om te kijken naar onze kantooromgeving zowel 

qua oppervlakte als qua inrichting. Die plannen hebben we 

uitgewerkt in 2014 en in 2015 zijn we van start gegaan 

met de uitvoering.

Van Heutszkazerne

Omdat het voor klanten vanuit Kampen te ver is om met 

vragen of huurzaken helemaal naar Zwolle te komen, 

stond vanaf het begin vast dat we hier een klantloket zou-

den behouden. Deze is gevestigd in de vernieuwde Van 

Heutszkazerne, dat in 2015 is verbouwd voor de func-

tie van cultuurcluster. Hierin worden ook de openbare 

bibliotheek, RTV IJsselmond, het gemeentearchief en de 

gemeentelijke afdeling archeologie in gehuisvest.

Veerallee 29

In 2015 is de verbouw van Veerallee 29 in volle vaart van 

start gegaan. Dit monumentale pand heeft voor Zwolle 

grote historische waarde, hetzij met een donker randje. In 

de Tweede Wereldoorlog heeft het namelijk gediend als 

verzamelplaats voor Joodse mensen uit de omgeving, die 

vanuit hier verder werden gedeporteerd naar de werk-

kampen. In dit pand realiseren wij vergaderzalen en een 

eet-/werkcafé. Het interieurconcept is door studenten 

van vakschool Cibap ontworpen met respect voor de 

geschiedenis. De buitenkant van het gebouw behoudt de 

monumentale waarde.

Het was de bedoeling dat het gebouw eind 2015 aan ons 

werd opgeleverd. Maar in de nacht van 20 op 21 septem-

ber, 3 weken voor de oplevering, sloeg het onheil toe met 

een grote brand op de bovenste verdieping.  

In korte tijd sloegen de vlammen uit het dak en ondanks 

dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden 

voorkomen dat het pand zeer grote schade opliep. Wij zijn 

erg blij dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd, 

maar uiteraard was dit voor iedereen in de organisatie een 

grote tegenslag. De oorzaak van de brand kon, ondanks 

uitgebreid technisch recherche-onderzoek, niet worden 

aangetoond.

Het was even spannend wat de brand zou betekenen in 

de uitvoer van de plannen die wij hadden met Veerallee 

29. Maar de architect zag kans om met behulp van oude 

tekeningen uit het gemeentearchief een plan uit te teke-

nen voor herbouw van het pand, waarin alle historische 

elementen volledig worden hersteld. Hiermee blijft de 

historische waarde en karakteristieke uitstraling van het 

pand behouden. Nadat de brandschade was opgeruimd, 

kon de verbouw van het pand worden herstart. Hoewel 

de brand natuurlijk voor grote vertraging zorgt, zijn wij 

blij dat we Veerallee 29 in 2016 alsnog in gebruik kunnen 

nemen volgens het oorspronkelijke concept.

Ook konden we redelijk snel na de brand concluderen dat 

we onze plannen voor de samenvoeging niet hoefden uit 

te stellen. In goede samenspraak met de gemeente en met 

de buren van de Veerallee hadden we de mogelijkheid 

om tijdelijk zogenaamde portacabins te plaatsen op onze 

1.6

Organisatie en processen

 Doelstelling: ‘Onze medewerkers werken continu aan het verbeteren van 
 onze productiviteit en kwaliteit van producten en diensten.’ 
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parkeerplaats, die dienst doen als vergaderzalen. De per-

sonele samenvoeging die gepland stond voor eind 2015 

kon dan ook gewoon doorgaan.

Veerallee 30

Onze kantooromgeving aan Veerallee 30 heeft in 2015 

een metamorfose doorstaan. In het kader van het ‘Nieuwe 

Werken’	hebben	we	verschillende	werkplekken	gecreëerd	

die zijn ingericht voor uiteenlopende taken. We hebben 

ruimtes ingericht waar we kunnen samenwerken, stilte- 

ruimtes waar medewerkers geconcentreerd kunnen 

werken en algemene werkruimtes waar medewerkers indi-

vidueel kunnen werken. Het nieuwe eet-/werkcafé, dat we 

wilden realiseren in Veerallee 29, laat door de brand nog 

even op zich wachten. Daarom heeft onze oude kantine 

tijdelijk de functie van eet-/werkcafé gekregen. Ontmoe-

ting staat hier centraal; met collega’s, maar ook met extern 

bezoek. De naam eet-/werkcafé zegt het al; medewerkers 

kunnen hier (al of niet met hun externe bezoek) wat eten 

en tegelijkertijd werken. De catering in het eet-/werkcafé 

hebben we per 1 december uitbesteed aan First Service 

One.

Magazijn Willemsvaart

Nadat we in 2014 gestart zijn met de sloop van het oude 

veilinghuis aan de Willemsvaart in Zwolle, is op die-

zelfde plek in 2015 gestart met de bouw van ons nieuwe 

duurzame en ultramoderne magazijn. Dit magazijn wordt 

geheel energieneutraal en zal, na de oplevering in 2016, 

worden uitgerust met een zogenaamde shuttle-kast. Door 

deze ‘intelligente voorraadkast’ kunnen de medewerkers 

van	Dagelijks	en	Planmatig	Onderhoud	nog	efficiënter	

werken, doordat benodigde materialen eenvoudig uit 

de voorraad kunnen worden gepickt. Ook is hierdoor in 

één oogopslag te zien welke voorraden moeten worden 

aangevuld. Hierdoor wordt verspilling weggenomen, wat 

uiteindelijk kostenbesparing oplevert.

Totdat het nieuwe magazijn klaar is, houden we ons oude 

magazijn in Wezep nog even in gebruik.

Cultuur en werkwijze

Het Nieuwe Werken

Op 14 december 2015 verhuisden de medewerkers uit 

Wezep naar het hoofdkantoor in Zwolle. Hiermee werd 

de samenvoeging een feit. Tegelijkertijd gingen we die dag 

organisatiebreed over op Het Nieuwe Werken. Kenmer-

ken van Het Nieuwe Werken zijn: niet meer voor iedereen 

een eigen werkplek maar wel voldoende gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Hierdoor 

worden medewerkers optimaal gefaciliteerd in hun werk-

zaamheden.

In 2015 zijn medewerkers voorbereid op de nieuwe 

manier van werken en samenwerken door uitgebreide 

interne communicatie-, voorlichting- en informatiesessies 

op de verschillende afdelingen. De eerste geluiden over 

deze nieuwe werkstijl zijn positief! Zo laten medewer-

kers weten dat ze nu sneller dingen met elkaar kunnen 

afstemmen en meer inzicht hebben in de werkzaamheden 

van collega’s. Hiermee draagt het Nieuwe Werken bij aan 

de verbinding in de organisatie en faciliteert deze werkstijl 

ons optimaal in het procesmatig en resultaatgericht (Lean) 

werken.

Nieuw intranet

Eind 2015 is ook ons nieuwe intranet live gegaan. Het is 

een interactief platform geworden waar medewerkers 

snel informatie en documenten met elkaar kunnen delen. 

Het nieuwe intranet verbetert onze interne nieuwsvoor-

ziening en communicatie.

Kernwaarden

Natuurlijk vinden wij het belangrijk wat wij doen. Maar 

hóe wij de dingen doen, vinden we minstens net zo belang-

rijk. In eerdere jaren hebben we met alle medewerkers 

vier kernwaarden benoemd die kenmerkend zijn voor de 

cultuur van deltaWonen. Toch zijn kernwaarden vrij alge-

mene principes. Daarom hebben we in 2015 gekeken hoe 

deze kernwaarden binnen deltaWonen van toepassing zijn 

en door medewerkers worden ingevuld. Daarmee hebben 

we een blauwdruk gemaakt van de kenmerken in houding 

en gedrag van onze medewerkers.
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 • Respectvol 

We laten iedereen in zijn of haar waarde en luisteren 

goed naar onze klanten en naar elkaar. We zijn eerlijk 

over wat we doen en hoe we het doen. We gaan bewust 

om met beschikbare middelen. 

 • Professioneel 

We hebben actuele kennis van ons vak. We komen onze 

afspraken na en zoeken altijd naar de beste oplossing. 

 • Verbindend 

Samenwerken vinden we belangrijk; met elkaar, met 

samenwerkingspartners, maar vooral ook met onze 

klanten. We zijn betrokken bij de samenleving en bij 

onze klanten. We gaan gesprekken aan op een open, 

duidelijke en respectvolle manier. 

 • Verrassend 

Wij streven vernieuwing na waarmee we de kwaliteit 

van onze producten en dienstverlening steeds opnieuw 

verbeteren. We durven dingen anders te doen en crea-

tiviteit te tonen.

In 2016 gaan we actief bezig met de bewustwording van 

de betekenis van de kernwaarden in de uitvoering van ons 

dagelijks werk.

Lean-werkprocessen

Al in 2013 zijn we binnen deltaWonen gestart met de 

Lean-werkmethode. Deze helpt ons om de kwaliteit van 

onze producten en dienstverlening continu te verbeteren 

en	de	efficiëntie	in	onze	werkprocessen	te	vergroten.	 

We hebben grote ambities, terwijl we tegelijkertijd – door 

natuurlijk verloop- het werk met steeds minder men-

sen	moeten	doen.	Efficiënt	werken	is	dan	ook	een	must	

geworden. Daarom hebben we in 2015, net als in 2014, 

resultaatgericht werken als intern thema benoemd.

Met de aanstelling van een Lean-consulent in 2015 heb-

ben we het Lean werken naar een hoger plan getild. Mede 

hierdoor hebben we duurzame verbeteringen kunnen 

doorvoeren in onze werkprocessen en is Lean werken nu 

echt tot in de haarvaten van de organisatie doorgedron-

gen. We zijn aan de slag gegaan met het meetbaar maken 

van processen, waardoor we al veel inzichten hebben 

gekregen om verdere verbeteringen door te voeren.

Deze professionaliseringsslag is in de buitenwereld niet 

onopgemerkt gebleven. Steeds meer bedrijven (en colle-

ga-corporaties) willen komen kijken hoe wij Lean hebben 

geïmplementeerd en er uitvoering aan geven.

In 2015 hebben verschillende afdelingen binnen delta- 

Wonen hun kennis en ervaring met Lean kunnen delen 

met de buitenwereld. Zo kreeg het team Dagelijks 

Onderhoud	bezoek	van	het	‘Platform	Onderhoudsmana-

gers en Onderhoudsbedrijven Woningcorporaties’ en van 

het	‘Platform	Operationeel	Leidinggevenden	Onderhoud	

Kjenning’. Met grote belangstelling hebben zij kennis 

genomen van de aantoonbare resultaten die wij geboekt 

hebben	door	Lean,	zoals	bijvoorbeeld	het	effect	op	de	effi-

ciëntie	door	een	goede	voorraadinrichting	in	de	werkbus-

sen, de optimalisatie van inkoopprocessen en de verder-

gaande samenwerking met aannemers en uitvoerders.

Successen

Lean werken heeft ook in 2015 geleid tot een aantal 

grotere en kleinere successen in de optimalisatie van onze 

werkprocessen. Graag geven we enkele voorbeelden van 

deze successen.

Op meerderde afdelingen is de week-/dagstart ingevoerd. 

Medewerkers kijken samen naar de werkvoorraad voor de 

week of de dag. Dit leidt tot een betere informatie-uitwis-

seling (iedere medewerker weet waar de ander mee bezig 

is), de samenwerking wordt bevorderd (er kan makkelijker 

kennis en ervaring worden gedeeld) en er is meer balans 

ontstaan in de verdeling van het werk tussen medewer-

kers onderling.

Onze crediteuren afdeling is gaan werken met een digitaal 

facturatieproces. Zij ontvangen nu ongeveer 90% van de 

facturen digitaal. Hierdoor kan een factuur al binnen een 

dag in omloop gebracht. Het positieve gevolg is dat 85% 

van de facturen nu binnen 30 dagen worden betaald.
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In verschillende complexen was het voor onze klanten niet 

altijd duidelijk wie de complexbeheerder was en bij wie zij 

terecht konden met vragen. Daarom heeft het team com-

plexbeheerders gekeken naar de werkverdeling binnen 

het team en over de verschillende complexen. Hiermee 

is het team beter bereikbaar geworden: voor de klant, 

maar ook voor elkaar. Het resultaat is dat de complexbe-

heerders meer structuur en rust in het werk ervaren en 

dat klanten tevreden zijn over de bereikbaarheid van de 

beheerder en de dienstverlening in hun complex.

Lean/procesmodellering

Eind 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen voor 

procesmodellering. Dit is een volgende stap in onze Lean 

werkwijze. Met procesmodellering gaan we alle werk-

processen die elkaar raken structureren. Hierbij brengen 

we ook de bijbehorende informatie- en ICT-systemen in 

beeld.

Processen	zijn	vaak	afdelingoverschrijdend.	Maar	binnen	

de verschillende afdelingen werden tot nu toe vaak ver-

schillende begrippen gehanteerd, voor feitelijk dezelfde 

processen. Dat gaan we nu stroomlijnen. Behalve dat we 

hierdoor nog makkelijker verbeteringen kunnen doorvoe-

ren, is het ook essentieel omdat we vanaf 2018 gaan wer-

ken met een nieuw primair systeem. Daarvoor is het nodig 

om te kijken welke ICT-applicaties wij gebruiken en hoe de 

onderlinge informatie-uitwisseling in deze systemen moet 

verlopen. In 2016 gaan we aan de slag met de uitvoer van 

procesmodellering binnen deltaWonen. 

Nieuwe Woningwet

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht 

gegaan. Deze dwingt ons om nog meer focus te houden op 

onze kerntaak, namelijk het bouwen, beheren en verhu-

ren van sociale huurwoningen. In dat opzicht betekent 

de nieuwe wetgeving voor ons niet dat we het ineens 

allemaal anders moeten gaan doen. Sterker nog, in ons 

strategisch document Durf en Duurzaamheid 2.0 hebben 

wij al beleidskeuzes gemaakt die wij nu terug zien in de 

nieuwe Woningwet. 

Toch vraagt de nieuwe Woningwet ook nieuwe dingen 

van ons: zo mogen we onder andere vanaf 1 januari 2016 

sociale huurwoningen alleen nog maar passend toewijzen, 

moeten we een keuze gaan maken of we ons niet-DAEB 

vastgoed juridisch gaan afsplitsen of dat we deze adminis-

tratief gaan scheiden, hebben we een nieuwe Governan-

ce-code en krijgen huurdersorganisaties een sterkere rol.

Het is duidelijk dat het doorvoeren van alle bepalingen uit 

de nieuwe wet meerdere afdelingen raakt. Daarom zijn 

we binnen deltaWonen een brede projectgroep gestart 

waarin we de doorvoering hebben opgedeeld in deelpro-

jecten. Veel regels van de nieuwe wet gingen in op 1 juli, 

maar andere regels werden/worden later ingevoerd.  

Uiteindelijk krijgt bijna iedere medewerker in de uitvoe-

ring van zijn/haar taken wel te maken met een verandering 

die voorkomt uit de nieuwe Woningwet. Om iedereen 

voldoende te informeren hebben we medewerkersbijeen-

komsten en verdiepende workshops per deelproject geor-

ganiseerd. Door deze brede projectmatige aanpak waren 

we in staat om in 2015 al veel bepalingen door te voeren 

in onze werkprocessen en beleid. Zo hebben wij bijvoor-

beeld de gevolgen van passend toewijzen al verwerkt in 

ons strategisch voorraadbeleid en zijn ook de (directe of 

indirecte)	financiële	gevolgen	van	de	wet	al	grotendeels	

doorberekend in onze meerjarenbegroting. In 2016 gaan 

we verder met implementatie van andere onderdelen uit 

de wet.

Aedes Benchmark

Wij	spannen	ons	in	om	steeds	beter	en	steeds	efficiënter	

te werken. De resultaten uit de Aedes Benchmark 2015 

laat zien dat dit z’n vruchten afwerpt. In november werden 

de resultaten bekend gemaakt. DeltaWonen krijgt in deze 

benchmark een AA-score en daarmee behoren we tot de 

‘koplopers in de branche’ van woningcorporaties.  

Natuurlijk zijn wij hier erg trots op!
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Met de Aedes Benchmark kunnen woningcorporaties hun 

prestaties meten, vergelijken en verbeteren. In de Bench-

mark tellen een aantal zaken mee: de beoordeling van de 

corporatie door huurders, de gemiddelde bedrijfskosten 

per verhuureenheid, het woningonderhoud, maar ook 

wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid onderzocht. 

Zo kunnen gemeenten, huurders en relaties inzicht krijgen 

in hoe de corporaties hun middelen besteden.

De belangrijkste verbetering voor deltaWonen zit in het 

feit dat huurders de corporatie beter zijn gaan beoordelen 

(van een 7,6 in 2014, naar een 7,9 in 2015). Hier zijn wij 

erg blij mee. Wij hechten veel waarde aan de mening van 

onze klanten. Zij staan voorop! Dit is voor ons dan ook een 

bevestiging dat we op de goede weg zitten en dat we doen 

wat onze klanten belangrijk vinden.

Het andere punt waarop we in de Benchmark goed scoren 

zijn onze bedrijfslasten per verhuurde woning. Gemiddeld 

komen collega-corporaties uit op € 925,- per verhuureen-

heid. Bij deltaWonen is dat met € 755,- een stuk lager. 

Deze tabel toont de Benchmark-scores van deltaWonen op de verschillende onderdelen:

Naam corporatie Stichting deltaWonen

Integrale benchmarkpositie AA Koplopers

    

 Uw score Gemiddelde sector Uw relatieve positie 

Huurdersoordeel 7,9 7,4 A

Nieuwe huurder 7,8 7,3 A

Huurders met een reparatieverzoek 7,9 7,4 A

Vertrekkende huurder 7,9 7,2 A

    

Bedrijfslasten € 755 € 925 A
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Planet

Duurzaam handelen begint in ieder geval met oog hebben 

voor het milieu. We willen niet alleen bijdragen aan een 

gezonde samenleving, maar ook aan een gezond klimaat. 

Dat doen wij op allerlei manieren. In onze vastgoedont-

wikkeling bijvoorbeeld. Door de duurzame maatregelen 

die wij treffen bij E-renovaties en de duurzame toepassin-

gen in nieuwbouwprojecten, zien we dat het gasverbruik 

in het woningwetbezit van deltaWonen nu al aanzienlijk 

lager is dan bij de gemiddelde corporatiewoning in Neder-

land. In 2015 zijn we begonnen met het in hoog tempo 

vervangen van gevaarlijke geisers in woningen voor duur-

zame ketels. We hebben de eerste energienotanul-wonin-

gen opgeleverd en we plaatsen zonnepanelen op zoveel 

mogelijk nieuwbouwwoningen. Daarnaast zijn we een 

pilot gestart met een app, die huurders van woningen met 

zonnepanelen meer inzicht geeft in hun energieverbruik.

Maar ook in onze eigen bedrijfsvoering voeren we steeds 

meer maatregelen door die bijdragen aan een gezond 

milieu. Zo heeft de afdeling Dagelijks Onderhoud in 2015 

twee volledig elektrische bedrijfswagens in gebruik geno-

men en wordt ons nieuwe magazijn aan de Willemsvaart, 

waarvan de bouw eind 2015 is gestart, helemaal energie-

neutraal.

Daarnaast zijn we in 2015 gestart met het duurzaam 

inzamelen van afval. Dit doen we samen met Ecosmart. 

In speciale afvalbakken kunnen we vanaf 2015 ons afval 

scheiden. Deze worden 3 keer per week geleegd door 

Ecosmart. Hierdoor zijn we beter in staat om te sturen op 

onze afvalstromen. Ook zijn we organisatiebreed overge-

stapt op het gebruik van recyclebare kartonnen bekers.

People

Duurzaamheid	op	het	gebied	van	People	betekent	dat	

wij meerwaarde willen bieden in de omgang met mensen 

en doen wat goed voor hen is. Intern betekent dit dat wij 

medewerkers in hun kracht zetten en sturen op goed 

werkgever- en werknemerschap (lees hierover meer in 

hoofdstuk 1.5: ‘medewerker in zijn kracht’). 

Extern betekent dit dat wij bijdragen aan een leefbare 

samenleving. Natuurlijk hebben we dit verankerd in onze 

leefbaarheidsprocessen en zien wij dit als een logische 

uitkomst van onze kerntaken, maar - waar mogelijk- willen 

we ook net dat beetje extra kunnen doen voor mens en 

maatschappij.

Sponsoring 2015

Tot 1 juli 2015 was sponsoring één van de manieren 

waarop wij konden bijdragen aan de samenleving. Helaas 

mogen we met de invoering van de nieuwe Woningwet 

niet langer sponsoren. Dat betekent dat we in 2015 alleen 

nog initiatieven gesponsord hebben, die we voor 1 juli 

hadden	toegezegd.	Zo	hebben	we	nog	financieel	kunnen	

bijdragen aan bijvoorbeeld een seniorenreisje van de 

bewoners aan de Vermuydenstraat in Kampen en aan 

de jaarlijkse kinderactiviteiten die in de zomer in diverse 

1.7

Bijdragen aan samenleving

 Doelstelling: ‘Wij richten onze bedrijfsvoering zo veel als mogelijk duurzaam 
 en maatschappelijk verantwoord in.’

Duurzaamheid staat al jaren aan de basis van al ons handelen. Steeds weer kijken wij naar de waarde die we 

toevoegen aan de maatschappij. Dat kan gaan over toegevoegde waarde voor het milieu (planet), of in de omgang 

met mensen (people) maar duurzaamheid gaat ook over de manier waarop wij onze processen inrichten en ons 

vermogen beheren (profit). 
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wijken worden georganiseerd voor kinderen die niet op 

vakantie kunnen gaan. Het bedrag dat we in 2015 hebben 

besteed aan sponsoractiviteiten is hierdoor met € 20.647,- 

lager dan in voorgaande jaren.

Interne sponsoring 2015

Veel medewerkers van deltaWonen zetten zich regelmatig 

in voor het goede doel. Als werkgever willen wij dit graag 

stimuleren. Daarom sponsorden wij (tot aan 1 juli) regel-

matig de inleggelden of startbewijzen voor allerlei sportac-

tiviteiten waaraan medewerkers deelnamen en waarvan 

de opbrengst bestemd was voor het goede doel. Helaas 

hebben we ook die mogelijkheid niet meer. Gelukkig zijn er 

medewerkers die zich hierdoor niet uit het veld laten slaan 

en gaan zij desondanks toch door met sportiviteiten voor 

het goede doel.

In 2015 kreeg iedere medewerker de mogelijkheid om een 

extra vrije dag op te nemen om vrijwilligerswerk te doen bij 

een organisatie of instelling naar keuze. Daar hebben zo’n 

50 medewerkers gebruik van gemaakt. De meeste mede-

werkers gingen in teamverband op pad. Onder andere 

hebben medewerkers van de afdeling Bestuurszaken 

samen een dag geholpen met tuinonderhoud bij het Ronald 

McDonald huis in Zwolle en hebben medewerkers van het 

Bedrijfsbureau pannenkoeken gebakken voor senioren in 

een zorginstelling.

Kerstactie 2015

Jaarlijks vragen wij aan onze samenwerkingspartners, leve-

ranciers en belanghouders om, in plaats van kerstattenties 

en/of kerstkaarten, een donatie te doen aan een (door ons 

gekozen) goed doel.

In 2015 hebben we onze relaties een donatie gevraagd 

voor de Voedselbanken in Kampen en Zwolle en voor 

de oprichting van twee opvanghuizen voor minderjarige 

asielzoekers door de Stichting Timon in Zwolle. Deze actie 

leverde dit jaar het mooie bedrag op € 4.910,-. 

Leer- werkervaring

Waar mogelijk dragen wij actief bij aan het bevorderen van 

werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking 

en bieden we kansen aan studenten om bij ons leer- en 

werkervaring op te doen. En bij de keuze voor leveran-

ciers en samenwerkingspartners, kijken we wat zij daarin 

bijdragen.

In 2015 zijn we overgestapt op een professionele cate-

raar voor ons nieuwe eet-/werkcafé. We hebben geko-

zen voor een samenwerking met First Service One, een 

facilitaire dienstverlener uit Zwolle. Zij werken veel samen 

met WEZO in Zwolle door arbeidsplaatsen te bieden 

aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Daarnaast bieden zij stageplekken aan, aan studenten van 

Landstede.

Samenwerking Cibap 

In 2014 hebben we studenten van het Cibap gevraagd een 

gevelsteen voor deltaWonen te ontwerpen. We waren zo 

onder de indruk van het professionele resultaat, dat we dit 

jaar weer een mooie opdracht hebben neergelegd bij Cibap 

Business. We hebben studenten van de studierichting 

Ontwerp en Ruimte gevraagd om voor ons een interieur-

concept te ontwerpen voor ons nieuwe eetwerk-café aan 

de Veerallee 29. Begin mei kregen wij 10 conceptpresen-

taties. Daar hebben we uiteindelijk 1 winnend ontwerp uit 

gekozen, dat we ook gaan uitvoeren. Voor de studenten 

was het een mooie kans om kennis te maken met het 

beroepsveld waar ze voor opgeleid worden. Behalve dat 

er een jury vanuit deltaWonen was, was ook de architect 

aanwezig bij de presentaties.

Profit

Wij beheren maatschappelijk vermogen en dat geeft ons 

de verantwoordelijkheid om dat zo goed mogelijk te doen. 

Wij geven dan ook op verschillende manieren vorm aan 

duurzaam	beheer	van	ons	vermogen	(profit).	Bij	investerin-

gen	kijken	we	goed	naar	de	financiële	gevolgen	en	risico’s,	

maar ook naar de maatschappelijke opbrengsten. Dat doen 

wij onder andere met behulp van het investeringsstatuut 

en door risicomanagement (lees hierover meer in hoofd-

stuk 1.8: ‘Financieel gezond’). 
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Business Intelligence 

In 2014 zijn we gaan rapporteren met behulp van een 

Business Intelligence tool. Om de voortgang van onze 

strategische doelstellingen te kunnen meten, hebben we 

per	doelstelling	KPI’s	(Kritische	Prestatie	Indicatoren)	

benoemd met bijbehorende interne normen. De Business 

Intelligence tool stelt ons met verschillende dashboards 

in staat om constant te monitoren of we ook aan deze 

normen voldoen.

In 2015 hebben we deze Business Intelligence tool verder 

verbeterd. Zo wordt informatie die nodig is om te meten 

of we op ‘peil’ liggen bij de verschillende doelstellingen, 

nu zoveel mogelijk rechtstreeks uit de bronsystemen 

gehaald. Daarnaast hebben we in 2015 ook het bestuurs-

verslag, de risicoparagraaf, de toelichting op vastgoed-

ontwikkelingen en de treasuryparagraaf geïntegreerd in 

de dashboard rapportage. De auditcommissie en de raad 

van commissarissen hebben directe toegang gekregen tot 

de digitale rapportages, zodat zij elk moment kunnen zien 

of we nog op peil liggen in de verwezenlijking van onze 

doelstellingen.

De dashboards hebben we in dit jaarverslag opgenomen 

in het hoofdstuk ‘Vooruitgang in beeld’.

Risicomanagement

Goed bedrijfsbeheer laat zich niet alleen meten door 

middel van dashboardrapportages. Het houdt ook in dat 

we zaken die risico’s met zich meebrengen, goed in beeld 

hebben. Wij hanteren twee methodieken van risicoana-

lyse. Een set aan risico’s die wij zelf beredeneren op 

basis van ‘professional judgement’ en een modelmatige 

risicoanalyse	gebaseerd	op	fluctuaties	in	(macro)economi-

sche parameters. Voor de 1e methode hebben we in 2015 

een brede risico-inventarisatie gehouden. Verder hebben 

we in dit kader de risicostrategie en het risicobeleid vast-

gesteld. We hebben hiermee de belangrijkste strategische 

risico’s voor de realisatie van Durf en duurzaamheid 2.0 in 

beeld. Daar waar nodig nemen we maatregelen om risico´s 

te reduceren. De modelmatige risicoanalyse stellen we 

jaarlijks vast bij de goedkeuring van de meerjarenbegro-

ting.	De	financiële	effecten	van	parameter	fluctuaties	wor-

den inzichtelijk gemaakt en beoordeeld bij het vaststellen 

van de begroting. De parameters, die we beoordelen 

komen mede voort uit de risico-inventarisatie. 

Risk appetite

De mate waarin we risico’s accepteren (‘risk appetite’) is 

in onderstaande tabel uiteengezet. Bij het inschatten van 

kans* impact wordt rekening gehouden met de beheers-

maatregelen die op het moment van beoordeling aanwe-

zig zijn om het risico te beperken. Voor de risico’s die in de 

rode en oranje gebieden vallen  moeten risicomaatregelen 

getroffen worden om het risico terug te brengen naar het 

witte gedeelte van de matrix (de zogenaamde risicotole-

rantiegrens).	In	ons	risicobeleid	zijn	de	grenzen	gedefini-

eerd voor kans en impact. Ten aanzien van de mate waarin 

we risico willen lopen typeren we onszelf als voorzichtig 

en terughoudend. 

1.8

Financieel gezond

 Doelstelling: ‘Gegeven onze maatschappelijke taak, realiseert deltaWonen 
	 een	maximaal	financieel	rendement.’

Om onze ambities nu en in de toekomst waar te kunnen maken, is het noodzakelijk om ons bedrijfsbeheer op 

zoveel mogelijk gebieden constant te monitoren. 
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Risicomatrix
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 Impact

Bij de beoordelen van de risico’s wordt voor de kans en de 

impact	uitgegaan	van	onderstaande	definities:

 Kans:

Klasse Kader Percentage

1 < of maximaal 1x per 5 jaar 10%

2 1 x per 2-5 jaar 30%

3 1 x per 1-2 jaar 50%

4 1 x per jaar 70%

5 Meerdere keren per jaar 90%

Impactscore imago:

Klasse Kader Imago 

gevolg

1 individueel Zeer klein

2 Persoonlijke	kring Klein

3 Plaatselijke	pers Midden

4 Regionale pers Groot

5 Externe toezichthouders en stake-

holders

Zeer Groot

6 Landelijke pers Zeer Groot

Impactscore	financieel:

Klasse Impact Financieel 

gevolg

1 < € 100.000 Zeer klein

2 > € 100.000 en < € 250.000 Klein

3 > € 250.000 en < € 400.000 Midden

4 > € 400.000 en < € 650.000 Groot

5 > € 650.000 en < € 800.000 Zeer Groot

6 > € 800.000 Zeer Groot

Op basis van een uitgebreide risico-inventarisatie heeft 

het Management Team in 2015 ruim 50 risico’s onder-

kend. Met de genomen maatregelen voor risicoreductie 

vallen verreweg de meeste risico’s binnen de risk appetite 

grenzen. Dat geldt niet voor de hierna beschreven risico’s.  

Daarvan wordt ingeschat, dat ze binnen de rode kaders 

vallen. Dit vraagt om extra maatregelen. Hieronder wordt 

dat	uitgewerkt.	De	classificatie	van	de	risico’s	is	tussen	

haakjes aangegeven.

Betaalbaarheid (strategisch en operationeel)

Om een aantal redenen kan het gebeuren dat huurders 

in de toekomst hun huurlasten niet meer kunnen betalen. 

Bijvoorbeeld als de overheid zou besluiten om te bezuini-

gen	op	huurtoeslag;	of	in	geval	van	financiële	tegenslagen	

zoals bijvoorbeeld ontslag (als gevolg van economische 

recessie); of wanneer er onvoldoende betaalbare wonin-

gen beschikbaar zijn voor de primaire doelgroep. 

We treffen daarom nu al onder andere door passend 

toewijzen maatregelen om de huurachterstanden niet 

verder op te laten lopen en ook besluiten we om in onze 

vastgoedontwikkeling kleiner te bouwen. Wat eventuele 

toekomstige overheidsbesluiten betreft, volgen we de 

ontwikkelingen op de voet zodat we tijdig maatregelen 

kunnen nemen als er aanpassingen komen in de wet. Bij 

het vaststellen van de meerjarenbegroting toetsen we de 

impact van opbrengstvermindering. Dat wordt hierna nog 

uitgewerkt. 

Overheidsmaatregelen (wet en regelgeving)

Als we vanuit de overheid geconfronteerd gaan worden 

met	nieuwe	heffingen	en	complexere	regelgeving,	lopen	

we	het	risico	dat	we	financieel	onder	druk	komen	te	staan	

en problemen krijgen in de bedrijfsvoering. Daarom 

houden we de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. We 

focussen daarbij op kansen en werken aan bedrijfslasten-

reductie. Dit doen we onder andere door het verder inzet-

ten op LEAN werken en het opleiden van medewerkers. 

Nu vanuit de nieuwe Woningwet gemeenten en huurders-

organisaties meer bevoegdheden krijgen, willen we ervoor 

zorgen dat we ons Strategisch Voorraadbeleid wel kunnen 

blijven uitvoeren en invloed blijven houden op volks-

huisvestelijk gebied. Dat doen we door open in gesprek 

te gaan met stakeholders en in te zetten op structurele 

succesvolle samenwerking.
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Automatisering (operationeel)

De klant staat bij deltaWonen voorop. Maar de klant 

verwacht steeds meer. Als we onze ICT systemen en 

procesinrichting niet in orde hebben, bestaat het risico dat 

onze processen te duur en kwalitatief onvoldoende zijn. 

Daarom zijn we binnen deltaWonen bezig met procesop-

timalisatie en programmamanagement. Hierbij kijken we 

onder andere welke ICT systemen en applicaties nodig 

zijn om in de toekomst onze processen optimaal te kunnen 

blijven ondersteunen.

De ICT ontwikkelingen gaan snel. Bij de implementatie 

van nieuwe systemen en applicaties, moeten we ervoor 

zorgen dat we dataverlies, uitval en hoge kosten voorko-

men. Ook moeten onze systemen in de toekomst veilig 

blijven voor toenemende internetcriminaliteit. 

Treasury (financieel)

Op dit moment is de rente laag. Maar deze zal niet altijd 

laag blijven. Gezien de relatief grote omvang van onze 

rentelasten, lopen we het risico dat bij rentestijging onze 

kasstromen onder druk komen staan. Het enige dat we 

kunnen doen is de actuele renteontwikkelingen (blijvend) 

op de voet te volgen om zo tijdig maatregelen te kunnen 

treffen. Verder werken we aan een gespreide leningen-

portefeuille (looptijden, renteherziening), zodat er bij een 

snelle rentesprong voldoende tijd is om bij te sturen.

Investeringen in vastgoed vallen binnen onze risico appe-

tite grenzen. In 2015 hebben we het investeringsstatuut 

vastgesteld.	Projecten	worden	bij	besluitvorming	getoetst	

aan strikte kaders. Daarmee worden bij besluitvorming de 

risico’s voor het project onderkend en worden daar waar 

nodig maatregelen getroffen om de risico’s te reduceren. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de regelgeving uit 

de nieuwe woningwet.

Modelmatige risicoanalyse

Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2016 – 

2025 is de modelmatige risicoanalyse opnieuw toegepast. 

Dit jaar hebben we beoordeeld, wat de impact is van een 

situatie waarin*:

 • Huurinkomsten gedurende 3 jaar niet verhoogd kunnen 

worden vanuit bijvoorbeeld betaalbaarheidsmaatrege-

len (min € 3,4 miljoen).

 • De berekende bezuinigingsmaatregelen maar voor 50% 

worden gerealiseerd (v.b. als gevolg van overheidsmaat-

regelen of onvoldoende doorontwikkeling in de ICT) 

(min € 0,8 miljoen).

 • De	impact	van	hogere	reële	rente	met	1%,	2%	of	3%	

(min € 4,1 miljoen bij 1%).

 • De	impact	van	een	stijging	van	de	Verhuurderheffing	

van € 1,7 miljard naar € 2,5 miljard voor de sector (min 

€ 3,4 miljoen).

Met de risico’s en de getroffen maatregelen zijn we naar 

verwachting in voldoende mate voorbereid om tegensla-

gen tijdig te kunnen signaleren en op te kunnen vangen. 

Naar verwachting kunnen we daarmee, ook in de toe-

komst, onze ambitie vastgelegd in Durf en Duurzaamheid 

2.0 realiseren.

Programmamanagement

Binnen deltaWonen lopen veel grote en kleine projecten 

bestaande uit allerlei werkprocessen. We hebben die 

projecten tot nu toe altijd individueel benaderd, terwijl 

er in de meeste gevallen een grote samenhang tussen de 

projecten is. Door middel van programmamanagement 

hebben we in 2015 deze samenhang tussen de projec-

ten in beeld gebracht. Dit leidt uiteindelijk tot betere 

prioritering en balans voor medewerkers. Bij het in beeld 

brengen van de samenhang, viel het op dat de achterlig-

gende processen niet altijd eenduidig beschreven worden. 

Daarom zijn we eind 2015 ook gestart met procesmodel-

lering (lees hierover meer in hoofdstuk 1.6: ‘Organisatie 

en werkprocessen’). 

Door middel van programmamanagement hebben we 

ook ons ICT-landschap in kaart gebracht. Zo hebben we 

goed overzicht op de verschillende ICT-applicaties die 

onze processen ondersteunen en op welke ICT-applicaties 

we nodig hebben in de toekomst. Dit gaat ons helpen in 

de uiteindelijke keuze voor een nieuw primair systeem. 

		*Tussen	haakjes	is	het	financiële	effect	op	de	verwachte	operationele	kasstromen	in	2025	weergegeven.
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Omdat ons huidige primaire systeem per 31 december 

2018 end-of-life is verklaard, zijn we inmiddels de markt-

verkenningen voor een nieuw systeem gestart.

 

Investeringsstatuut 2.0

Wat mag nieuwbouw kosten? Hoeveel rendement moeten 

onze investeringen opleveren? En hoe waarborgen we 

betaalbare huren, maar ook genoeg inkomsten uit investe-

ringen? Het investeringsstatuut biedt een afwegingskader 

voor dit soort vragen. Investeringen dienen maatschappe-

lijke	en	financiële	doelen.	Maatschappelijke	doelen	gaan	

met name over beschikbaarheid van betaalbare woon-

ruimte voor onze doelgroep. Daarnaast moet deltaWonen 

financieel	gezond	blijven.	In	het	investeringsstatuut	staat	

beschreven hoe deltaWonen, bij beleidsbeslissingen, wil 

balanceren tussen die twee doelen.

In 2015 hebben we het investeringsstatuut verbeterd. 

In versie 2.0 hebben we de regels en normen verder 

uitgewerkt, onder andere voor investeringen in bestaand 

vastgoed. Investeringen bij deltaWonen zijn bedoeld om: 

onze wensportefeuille te realiseren, betaalbare huren te 

garanderen,	maar	ook	om	voldoende	financieel	rende-

ment halen om ook onze doelstellingen in de toekomst te 

kunnen behalen.

Bedrijfsbeheer

Ontwikkelingen zoals onder andere Lean, programma-

management, risicobeleid en assetmanagement, hebben 

invloed op de werkprocessen en activiteiten van de 

afdeling Bedrijfsbeheer. Daarom hebben we in 2015 de 

organisatiestructuur van deze afdeling geoptimaliseerd.

Met de aanstelling van een senior-controller is de afdeling 

Control een volwassen businesspartner geworden, die op 

een pro-actieve wijze meedenkt, meestuurt en adviseert. 

De senior controller stuurt de controllers, een assistent 

controller en de medewerker informatievoorziening aan. 

Door aanstelling van een informatiecoördinator wordt 

regie gevoerd over de informatievoorziening. De informa-

tiecoördinator wordt ondersteund door een medewer-

ker informatievoorziening. Binnen ICT hebben we een 

programmamanager aangesteld die de samenhang tussen 

de projecten in beeld brengt en monitort.

Meerjarenbegroting 2016-2025

In de begroting zien we dat de Lean-werkmethode nu 

zijn vruchten begint af te werpen. We zijn goedkoper en 

efficiënter	gaan	werken,	doordat	we	onze	bedrijfsproces-

sen hebben verbeterd en geoptimaliseerd. De professi-

onalisering van onze werkprocessen, vertaalt zich, naast 

kostenbesparing, in een hogere kwaliteit van onze produc-

ten en diensten. Dat zien we ook terug in deze meerjaren-

begroting. Door inzet van de Business Intelligence tool, 

programmamanagement, het investeringsstatuut en Lean 

werken, waren we in staat om snel tot de kern te komen 

en konden we de cijfers nog beter onderbouwen. Ook 

konden we de meeste consequenties van de invoering van 

de nieuwe Woningwet al verwerken in de meerjarenbe-

groting 2016-2025.

Het resultaat

DeltaWonen	is	een	financieel	gezonde	organisatie.	In	

2015 behaalden we een totaal resultaat van € 58,6 

miljoen. Woningcorporaties zijn sinds de invoering van 

de nieuwe Woningwet verplicht om hun woningbezit te 

waarderen op marktwaarde. Dit deden wij ook al voor 

dat de nieuwe Woningwet van kracht was. Omdat de 

woningmarkt aantrekt, is de waarde van ons bezit geste-

gen met € 44,6 miljoen. Met de positieve waardestijgingen 

in 2014 en 2015 hebben we de waardevermindering 

van voorgaande jaren grotendeels ongedaan gemaakt. 

Ons genormaliseerde bedrijfsresultaat (het resultaat 

dat voortkomt uit onze reguliere bedrijfsuitvoering in 

het kader van verhuur) komt dit jaar uit op € 20 miljoen. 

Dat betekent dat we het ook in de uitvoering van onze 

verhuurtaken goed gedaan hebben. De totstandkoming 

van ons genormaliseerde bedrijfsresultaat lichten we toe 

in	het	financieel	jaarverslag.
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PLANET

Duurzaamheidsambitie

De ambitie wordt uitgedrukt in EI = energie index. Het 

doel is om in 2020 op een EI van gemiddeld 1,37 uit te 

komen voor het bezit van deltaWonen. Om aan deze ambi-

tie te kunnen voldoen dient er per jaar een programma 

te worden uitgevoerd van E-renovaties. Daarnaast loopt 

ook het geplande planmatig onderhoud door. Daar waar 

mogelijk worden deze werkzaamheden zo veel mogelijk 

gecombineerd.
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Omvang woningportefeuille

Het dashboard toont de transformatie-opgave en netto 

toevoeging van alle verhuureenheden aan de wensporte-

feuille van deltaWonen. Om aan deze ambitie te kunnen 

voldoen zullen er jaarlijks verhuureenheden dienen te 

worden toegevoegd, worden verkocht en of getransfor-

meerd. Op basis van deze totaalambitie wordt er jaarlijks 

een programmatoevoeging (sloop) nieuwbouw, verkoop 

en modernisering (transformatie) vastgesteld en uitge-

voerd.
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Vooruitgang in beeld

 Doelstelling: ‘Wij hebben onszelf interne normen opgelegd op een aantal 
 vaste meetpunten in onze bedrijfsvoering.’

De strategische doelstellingen uit ‘Durf en Duurzaamheid 2.0’ zijn de stippen op onze horizon. Om er zeker van te 

zijn dat we op koers liggen in het behalen van deze doelstellingen, hebben we onszelf interne normen opgelegd 

op een aantal vaste meetpunten (KPI’s) in onze bedrijfsvoering. Deze worden in onze Business Intelligence tool, 

weergeven in dashboards. Door middel van de dashboards hebben we direct inzicht in de verwezenlijking van 

onze doelstellingen. Zo blijven we gezond. De dashboardrapportages hebben we opgedeeld over de 3 gebieden 

van onze duurzaamheidsvisie, namelijk Planet, People en Profit.
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Realisatie E-renovatie/planmatig onderhoud

E-renovatie en planmatig onderhoud dragen bij aan de 

duurzaamheidsambitie. Om de duurzaamheidsambitie te 

bereiken worden projecten uitgevoerd. Het percentage 

van	de	financiële	realisatie	ten	opzichte	van	de	begroting	

bepaalt de voortgang en de bijdrage aan de duurzaam-

heidsambitie. Tevens wordt het percentage weergegeven 

van	het	financieel	aanbesteed	bedrag	ten	opzichte	van	

begroting. 
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Verkoop bestaand bezit  € x 1.000

 Q1 Q2 Q3 Q4

Norm E-renovatie en PO 5% 20% 50% 100%

Aanbesteed E-renovatie en PO 5% 36% 73% 94%

Realisate 1% 9% 29% 80%

Transformatie in begrotingsjaar

Het totaal aantal opgeleverde huurwoningen in 2015 

komt uit op 153 woningen. In de begroting 2015 is uitge-

gaan van 166 op te leveren huurwoningen. Dit betekent 

dat de werkelijke aantallen 2015 ten opzichte van de 

begroting 2015 met 13 woningen afwijken. 
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PEOPLE

Intern

Ziekteverzuim

Er is sprake van ziekteverzuim als een medewerker een 

(tijdelijke) lichamelijke of geestelijke beperking heeft én 

daardoor (gedeeltelijk) ongeschikt is voor de uitvoering 

van het (eigen of ander) werk. Het ziekteverzuimcijfer is 

gebaseerd op kalenderdagen en geeft de tijd in procenten 

weer dat medewerkers niet in staat zijn werkzaamheden 

te verrichten. In 2015 lag het ziekteverzuim iets boven de 

doelstelling.
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Verzuimfrequentie

De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmel-

dingen per werknemer over een periode. Door leidingge-

venden wordt nadrukkelijk ingezet op terugdringing van 

frequent verzuim. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat 

het aantal ziekmeldingen in 2015 zelfs lager was dan de 

norm die wij ons hebben gesteld. 

2%

1%

0%
1 2

2014 2015

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,8 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,21,4
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Fte-reductie

Voor	2015	hadden	we	in	de	Strategische	Personeelsplan-

ning 160,44 fte begroot. Op 31 december 2015 hadden 

we 157,8 fte in dienst. Hiermee is de doelstelling behaald.
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2020: 148,93 fte
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Medewerkersbeoordeling

Het functioneren van medewerkers wordt jaarlijks door 

de leidinggevenden van de medewerkers beoordeeld.  

De doelstelling is dat minimaal 90% van medewerkers een 

goed (2) of zeer goed (3) scoort. In 2015 is de realisatie 

98% en is daarmee hoger dan de doelstelling.

70% 80% 90% 100%

Score 0
Score 1
Score 2
Score 3

0
4

157
13

98%

Medewerkersonderzoek (MTO)

Eén keer in de 2 jaar meten wij hoe tevreden medewer-

kers zijn over hun werk en over de organisatie. In plaats 

van eind 2014 is het medewerkersonderzoek begin 2015 

uitgezet. Het is daarbij onze doelstelling dat elke meting 

gelijk of beter is dan de keer ervoor.
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2012 2015

Op de onderdelen zingeving, plezier, leiderschap, ont-

wikkeling en eigen verantwoordelijkheid, die allemaal zijn 

gelinkt aan onze strategische doelstelling ten aanzien van 

goed werkgever- en goed werknemerschap, scoort delta-

Wonen gelijk of hoger dan het MTO van 2012. Daarmee 

hebben we onze doelstelling behaald (In het dashboard 

beoordeeld met een +). De deelname aan het onderzoek 

was zeer hoog (82%).

In 2012 waren organisatiebreed 5 aandachtspunten 

benoemd (werktempo & werkhoeveelheid, zelfstandig-

heid in het werk, contactmogelijkheden, personeelsbezet-

ting en werk- en rusttijden). Ten opzichte van 2012 zijn 

alle scores in 2015 in meer of mindere mate verbeterd.

Door- en uitstroompercentage

In dit dashboard wordt weergegeven hoeveel procent 

van de medewerkers een andere functie binnen of buiten 

deltaWonen is gaan vervullen. Het doorstroompercen-

tage is lager dan voorgaande jaren. Dit is deels verklaar-

baar doordat zich in 2015 minder organisatiewijzigingen 

hebben voorgedaan, waardoor minder interne plekken 

beschikbaar waren. In een aantal gevallen was sprake van 

specifieke	vacatures,	die	niet	intern	in	te	vullen	waren	

(bijvoorbeeld assetmanager, inkoper) en die daarom door 

externe werving zijn ingevuld.

Norm doorstroom
Externe uitstroom
Interne doorstroom

7,00%
5,17%
1,48%
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Extern

Klantbeleving

Voor het laatste kwartaal van 2015 is het gemiddelde 

cijfer voor klantbeleving een 8.0. Dit ongewogen gemid-

delde is samengesteld uit de volgende deelresultaten: 

Klantcontact  8.0 

Reparatieverzoeken  8.1 

Dienstverlening  8.0 

Nieuwe Huurder  7.6 

Vertrekkende Huurder 8.0 

Dit is hoger dan norm die we onszelf hebben gesteld (7,5)

5

6

7 8

9

10
Realisatie 8,0
Norm 7,5

Interne meting klanttevredenheid

De interne meting klanttevredenheid meten we aan de 

hand	van	twee	interne	KPI’s:

1. het aantal bij het Klanten Service Centrum binnengeko-

men klantcontacten dat door het KSC worden afgehan-

deld > 75%. 

2. het aantal telefoontjes dat binnen 30 seconden wordt 

opgenomen > 80%.

In 2015 handelt het KSC 72,9% van de binnengekomen 

klantcontacten	zelf	af.	Daarmee	hebben	we	de	eerste	KPI	

niet gehaald. Onze nieuwe website, waar klanten veel 

meer informatie zelf kunnen vinden, gaat ons helpen om 

deze	KPI	wel	te	behalen.	Klanten	zullen	ons	minder	vaak	

bellen met hun vragen omdat ze het antwoord al gevon-

den hebben op de website.

De	tweede	KPI	is	ruim	gehaald.	Het	KSC	heeft	86,4	%	van	

het aantal telefoontjes binnen 30 seconden opgenomen.

Gemiddelde wachttijd in jaren

DeltaWonen volgt de ontwikkeling van de wachttijden als 

omgevingsindicator. DeltaWonen is als organisatie niet in 

staat zelfstandig de wachttijden te beïnvloeden.  

Ten eerste niet, omdat er meer factoren zijn die de 

wachttijden bepalen, zoals mutatiegraad en omvang van 

het aantal woningzoekenden. Ten tweede niet, omdat 

wachttijden afhankelijk zijn van de inspanningen van een 

aantal corporaties en de gemeente gezamenlijk.

De gemiddelde wachttijd na eerste reactie verdeeld over 

alle modules (spoed-, wens-, bemiddeling- en vrije sector-

module) bedraagt in Zwolle 4,69 jaar en in Kampen 2,75 

jaar. De theoretische slaagkans in de spoedmodule is 70% 

geweest dit kwartaal, dit ligt boven de doelstelling van 

66% die is afgesproken met de gemeentes.

Gemiddelde wachttijd Jaren

Zwolle 4,69

Kampen 2,75

Oldebroek(*) 2,9

* Gemiddelde wachttijd voor starters
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Toewijzing DAEB-woningen

We hebben 90% van onze sociale huurwoningen toege-

wezen aan de primaire doelgroep. Hiermee voldoen we 

aan de rijksregels.
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70%

Norm
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80,0%
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96,33%
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90,0%
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96,97%

Toewijzing aan inkomen
tot € 34.911,-

Toewijzing aan inkomen
tot € 38.950,-

PROFIT

Financiële dashboards

Binnen de context van onze maatschappelijke taak streven 

wij	naar	ook	naar	financieel	rendement.	Want	alleen	als	

we	financieel	gezond	zijn,	kunnen	wij	onze	(maatschappe-

lijke) ambities in de toekomst waar blijven maken. 

Wij	hebben	KPI’s	en	financiële	normen	opgesteld	waaraan	

wij	vinden	dat	we	moeten	voldoen.	De	KPI’s	en	de	normen	

staan in onze Business Intelligence tool met behulp van 

dashboards weergegeven. Deze dashboards geven ons 

snel en eenvoudig inzicht in hoe we ervoor staan. 

Gemiddelde bedrijfslasten

Door het verbeteren van onze werkprocessen en de  

opgeleverde nieuwbouw woningen hebben wij onze 

bedrijfslasten ten opzichte van 2014 met € 31,- per vhe 

verlaagd. Onze bedrijfslasten komen voor 2015 uit op  

€ 1.206,- per vhe. In de Aedes Benchmark wordt een 

ander bedrag genoemd. Dat komt door verschillen in 

definities;	in	de	Aedes	Benchmark	worden	correcties	

doorgevoerd om cijfers vergelijkbaar te maken met die 

van andere corporaties. Deze correcties voeren we niet 

door	in	onze	interne	KPI.
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1.400
Realisatie 1.206
Begroting 1.202

Solvabiliteit op bedrijfswaarde

De solvabiliteit op bedrijfswaarde betreft het eigen 

vermogen in verhouding tot het balanstotaal waarbij de 

materiële	vaste	activa	gewaardeerd	is	op	bedrijfswaarde.	

Onze norm is dat deze tenminste 25% bedraagt. In 2015 

komt de solvabiliteit op bedrijfswaarde uit op 31%.
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Realisatie 31,3%
Begroting 30,5%

Interest Coverage Ratio

De Interest Coverage Ratio (ICR) betreft de operationele 

kasstromen	in	verhouding	tot	de	financieringslasten.	Onze	

doelstelling	bij	ICR	zonder	aflossingsfictie	is	dat	deze	ten-

minste	1,5	bedraagt.	De	ICR	zonder	aflossingsfictie	komt	

voor 2015 uit op 2,26.

1,40 2,10

1,50 2,00

1,60 1,90

1,70 1,80

Realisatie 2,26
Begroting 1,90
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Gemiddelde bedrijfslasten

Door het verbeteren van onze werkprocessen en de  

opgeleverde nieuwbouw woningen hebben wij onze 

bedrijfslasten ten opzichte van 2014 met € 31,- per vhe 

verlaagd. Onze bedrijfslasten komen voor 2015 uit op  

€ 1.206,- per vhe. In de Aedes Benchmark wordt een 

ander bedrag genoemd. Dat komt door verschillen in 

definities;	in	de	Aedes	Benchmark	worden	correcties	

doorgevoerd om cijfers vergelijkbaar te maken met die 

van andere corporaties. Deze correcties voeren we niet 

door	in	onze	interne	KPI.
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Solvabiliteit op bedrijfswaarde

De solvabiliteit op bedrijfswaarde betreft het eigen 

vermogen in verhouding tot het balanstotaal waarbij de 

materiële	vaste	activa	gewaardeerd	is	op	bedrijfswaarde.	

Onze norm is dat deze tenminste 25% bedraagt. In 2015 

komt de solvabiliteit op bedrijfswaarde uit op 31%.
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Interest Coverage Ratio

De Interest Coverage Ratio (ICR) betreft de operationele 

kasstromen	in	verhouding	tot	de	financieringslasten.	Onze	

doelstelling	bij	ICR	zonder	aflossingsfictie	is	dat	deze	ten-

minste	1,5	bedraagt.	De	ICR	zonder	aflossingsfictie	komt	

voor 2015 uit op 2,26.
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Begroting 1,90

Omzet/kosten

De omzet/kosten betreft het totaal van de bedrijfsop-

brengsten in verhouding tot het totaal van de bedrijfslas-

ten. Onze doelstelling is dat deze verhouding tenminste 

groter dan 1,25 is. In 2015 komen we uit op 1,31 en 

hebben daarmee dus onze normstelling behaald.

1,10

1,15

1,20

1,25
1,30

1,35

1,40
Realisatie 1,31
Begroting 1,25

Loan to Value marktwaarde

De Loan to Value betreft de totale omvang van de 

leningportefeuille in verhouding tot de waarde van 

ons vastgoed. De waarde van ons vastgoed betreft de 

marktwaarde in verhuurde staat. De norm die wij onszelf 

gesteld hadden is dat deze niet hoger mag zijn dan 40%. 

In 2015 komen we uit op 32%. De uitkomst heeft zich 

in 2015 positief ontwikkeld door een toename van de 

waarde van ons vastgoed.
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Realisatie 31,8
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Loan to Value bedrijfswaarde

De Loan to Value betreft de totale omvang van de 

leningportefeuille in verhouding tot de waarde van ons 

vastgoed. De waarde van ons vastgoed betreft de bedrijfs-

waarde. De norm die wij onszelf gesteld hadden is dat 

deze niet hoger mag zijn dan 75%. In 2015 komen we uit 

op 67%.
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Realisatie 67,1%
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Saldo operationele kasstromen

Onze doelstelling voor de operationele kasstroom is dat 

de operationele kasstroom gemiddeld hoger moet zijn dan 

€ 2 miljoen, hierbij houden we er rekening mee dat 50% 

van de uitgaven voor E-renovatie en modernisering uit de 

operationele kasstroom betaald moet kunnen worden.  

In 2015 komt onze operationele kasstroom (na aftrek 

50% E-renovaties) uit op € 3,3 miljoen.
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Verkoop bestaand bezit  € x 1.000

Prognose/realisatie

   Realisatie Begroting

Inkomsten   85.596 86.188

  85.596 86.188
Personeel  - 11.542 - 11.738

Onderhoud  - 15.622 - 19.996

Heffingen  - 12.608 - 12.751

Overige bedrijfslasten  - 7.203 - 7.780

Rente  - 17.064 - 17.870

  - 64.039 - 70.135

Aflossingsfrictie  - 9.879 - 9.879

50% E-reno  - 7.800 - 6.304

Corr. balansmutatie  - 596 - 596

  - 18.275 - 16.779
  3.282 - 726

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

De DSCR geeft aan of er voldoende operationele kas-

stroom beschikbaar is om het vreemd vermogen af te 

kunnen lossen. De doelstelling van de DSCR is dat deze 

minimaal 1 is. In 2015 komt de DSCR uit op 1,22%.
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Huurderving

Ten	opzichte	van	alle	potentiële	huurinkomsten	(huursom)	

willen we het percentage huurinkomsten dat niet inbaar 

is in verband met leegstand, beperken tot maximaal 1,5% 

van de totale huursom. Leegstand kent vele oorzaken, 

zoals voorraadbeheer (reservering voor wisselwoningen 

of e-renovaties, douchewoningen, maar ook niet aanslui-

tende verhuur).

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%
Q1 Q2 Q3 Q4

Doelstelling

Mutatie onderhoud
Niet aansluitend verhuurd
Nieuwbouw
Ontruiming

Begroting 2015        1,59%

Te declareren
Verhuurbaarheid
Verkoop
Voorraadbeheer

De totale huurderving over 2015 is 1,53%. De totale 

leegstand laat een dalende trend zien. Voorraadbeheer 

blijft een aandachtspunt en zal - gelet op de verduurza-

mingsprojecten- aan de hoge kant blijven. Doel is een zo 

laag mogelijke leegstand, zodat woningen beschikbaar 

blijven en er geen extra druk op de huurmarkt ontstaat. 

We werken continu aan bewustwording en sturing op de 

leegstand bij de betrokken afdelingen. Daarnaast wordt 

continu gewerkt aan het optimaliseren van de processen, 

zodat bij mutaties de frictieleegstand tot een minimum 

beperkt wordt.

Huurachterstand

De huurachterstand bestaat uit de betaalachterstanden 

uit verhuur en vorderingen vanuit eindafrekeningen na 

mutatie en afrekening van de service- en stookkosten. 

Onze doelstelling is om de huurachterstanden te beper-

ken tot maximaal € 1,2 miljoen.

De betaalachterstanden uit verhuur is het gedeelte van 

de huur dat gefactureerd is, maar nog niet betaald door 

de huurder. Ten opzichte van 2014 laat de betaalachter-

standen een afname zien van € 60.000,-. Verder hebben 

we in 2015 ten opzichte van 2014 € 162.800,- minder 

vorderingen afgeboekt en is er in 2015, in tegenstelling 

tot 2014 en 2013, geen reden geweest om de voorziening 

voor debiteuren te verhogen.

1,8

2,0

2,2

1,6

1,4

1,2

1,0
Q1

Doelstelling

Q2 Q3 Q4

Realisatie

Dit zijn gunstige ontwikkelingen in een tijd waarin het 

Nibud juist aangeeft dat het percentage Nederlandse 

huishoudens met betalingsproblemen 22% bedraagt. 

Dit is in 2015 niet afgenomen. Waar in 2012 de belang-

rijkste reden voor een betalingsachterstand nog was dat 

men nalatig was geweest, geven mensen nu vooral aan dat 

men niet in staat is om te betalen. Dit soort betalingspro-

blemen zijn moeilijker op te lossen dan problemen die ont-

staan door nalatigheid. Een herkenbare ontwikkeling, die 

ook voor deltaWonen een uitdaging is om te beheersen.
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Over besturen en toezicht houden

1.1 Onze visie op besturen en toezicht houden

Governance structuur

DeltaWonen heeft haar Governancestructuur ingericht 

volgens het tweelagenbestuursmodel. Er is een raad van 

commissarissen, op 31 december 2015 bestaande uit zes 

leden en één directeur-bestuurder. De raad van commis-

sarissen had op 31 december 2015 één vacature.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de 

doelstellingen van deltaWonen, de strategie, het beleid 

en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de 

financiering	en	het	beleid	ten	aanzien	van	deelnemingen	

van de corporatie. Het bestuur legt hierover verantwoor-

ding af aan de raad van commissarissen. Het richt zich bij 

de vervulling van zijn taak naar het belang van deltaWo-

nen in het licht van haar volkshuisvestelijke, maatschap-

pelijke en statutaire doelstellingen en weegt daartoe 

de belangen van bij deltaWonen betrokkenen af. Het 

bestuur verschaft tijdig de informatie die nodig is voor de 

uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. 

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 deltaWonen. 

Hiertoe ontwikkelt, implementeert en onderhoudt het 

bestuur een intern risicobeheersing- en controlesysteem 

en bespreekt dit met de raad van commissarissen en zijn 

auditcommissie. De taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn in artikel 5 e.v. van de statuten van 

deltaWonen omschreven. Een en ander is verder uitge-

werkt in het bestuursreglement. Door het goedkeuren 

van de begroting door de raad van commissarissen, is de 

bestuurder gemandateerd tot het nemen van besluiten en 

interne	formalisatie.	Voor	een	aantal	(materiële)	besluiten	

van de bestuurder, die niet in overeenstemming zijn met 

de begroting, zijn aanvullende afspraken met de raad van 

commissarissen gemaakt over voorafgaande goedkeuring 

van de raad van commissarissen.

Raad van commissarissen: toezichthouder, werkgever, 

adviseur/klankbord

De raad van commissarissen van deltaWonen houdt toe-

zicht op (het beleid van) het bestuur van deltaWonen en 

de algemene gang van zaken binnen deltaWonen.  

De raad is verantwoordelijk voor de benoeming (en even-

tuele schorsing of ontslag) van de bestuurders en stelt 

hun beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast 

geeft de raad het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. 

De raad van commissarissen geeft opdracht aan de ac-

countant om de jaarstukken te controleren en geeft goed-

keuring aan de opdracht voor de visitatie die deltaWonen 

elke vier jaar laat uitvoeren. Bij de vervulling van hun taak 

richten de commissarissen zich naar het belang van de 

toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden 

onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke 

belang en naar het belang van de betrokken belangheb-

benden.

Legitimatie

De raad van commissarissen handelt op basis van de 

bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven.  

De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement 

raad van commissarissen. Hierin is opgenomen dat de 

raad werkt met separate commissies die werken op basis 

van separate reglementen. Deze commissies adviseren 

de raad over de onderwerpen die binnen hun taakgebied 

vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor.  

2.0

Governance
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Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming 

van en door de raad onverlet.

Onderstaand toezichtkader heeft de raad van commissa-

rissen in 2015 gehanteerd bij het nemen van beslissingen, 

het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking 

van de realisatie van de corporatiedoelstellingen.

Extern toezichtkader

 • Aedescode

 • Governancecode Woningcorporaties

 • Woningwet en bijbehorende regelgeving

 • Overige wet- en regelgeving.

Intern toezichtkader

 • Strategisch ondernemingsplan ‘Durf en Duurzaamheid 

2.0’

 • Meerjarenbegroting 2015-2024

 • Statuten

 • Governance documenten

 • Investeringsstatuut

 • Verbindingenstatuut

 • Treasurystatuut 

 • Integriteitcode

 • Afspraken met externe belanghebbenden

 • Aanbevelingen van de externe accountant

 • Concrete	normen	voor	financiële	continuïteit.

De raad van commissarissen is voornemens de visie op 

besturen en toezicht en het bijbehorende toezicht- en 

toetsingskader in het licht van de nieuwe wetgeving nader 

uit te werken. 

Commissies

De raad van commissarissen kende in 2015 3 commissies, 

namelijk de auditcommissie, de selectie- en remunera-

tiecommissie en de (strategie- en) vastgoedcommissie. 

In april 2015 heeft de raad van commissarissen besloten 

de strategie- en vastgoedcommissie voortaan vastgoed-

commissie te noemen. In dit jaarverslag wordt dan ook 

verder gesproken over vastgoedcommissie. De raad van 

commissarissen wil namelijk onderwerpen die van belang 

zijn voor de strategische koers van deltaWonen, behande-

len binnen de totale raad. In vervolg hierop is in oktober 

2015 besloten de vastgoedcommissie op te heffen omdat 

er (te) weinig onderwerpen voor de agenda overblijven die 

instandhouding legitimeren. De bevindingen en adviezen 

van de commissies worden gerapporteerd aan de raad van 

commissarissen (via onder andere de verslaglegging van 

de vergaderingen).

Verderop in het Governance jaarverslag volgt een 

beschrijving van het aantal vergaderingen, met hierin 

de belangrijkste onderwerpen die daar aan de orde zijn 

gekomen en de bevindingen. In hoofdstuk 4 (‘verslag 

vanuit werkgeversrol’) voor wat betreft de selectie- en 

remuneratiecommissie en in hoofdstuk 3 (‘verslag vanuit 

toezichthoudende rol’) voor wat betreft de auditcommis-

sie. Er is geen beschrijving van de vergaderingen van de 

vastgoedcommissie opgenomen omdat deze commissie 

in 2015 niet heeft vergaderd. De personele samenstelling 

van de commissies is opgenomen in paragraaf 5.1.3 ‘Sche-

ma samenstelling’.

De selectie- en remuneratiecommissie is op basis van haar 

reglement namens de raad van commissarissen onder 

meer belast met de selectie en benoeming van de leden 

van de raad van commissarissen en het bestuur en het 

bezoldigingsbeleid en de beoordeling van het bestuur. 

Uit het reglement van de auditcommissie volgt dat de 

auditcommissie onder meer is belast met het toezicht op 

de werking van de interne risicobeheersings- en contro-

lesystemen,	de	financiële	informatieverschaffing	door	

deltaWonen, de naleving van aanbevelingen en opvolging 

van opmerkingen van de externe accountant en de relatie 

met de externe accountant.

1.2 Governancecode woningcorporaties 2015

1.2.1 Een vernieuwde code

Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor 

woningcorporaties ingevoerd. De vorige code uit 2011 is 

volledig vervallen.

 

De Governancecode geeft richtlijnen voor goed, verant-

woord en transparant bestuur en toezicht. 

De vernieuwde code is niet vrijblijvend; het is verplicht de 
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code te volgen voor leden van Aedes en de VTW en dus 

ook voor deltaWonen en haar raad van commissarissen.

 

De raad van commissarissen en de bestuurder onder-

schrijven de Governancecode. In de volgende paragraaf 

wordt uiteengezet hoe de code wordt toegepast binnen 

deltaWonen.

1.3 Implementatie governance in verslagjaar

DeltaWonen is vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe 

regelgeving (de vernieuwde Woningwet per 1 juli 2015 

en de nieuwe Governancecode per 1 mei 2015) begonnen 

met de implementatie. In juni 2015 zijn het MT en de raad 

van commissarissen geïnformeerd over de inwerkingtre-

ding van de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 

(per 1 mei 2015) en de herziene Woningwet (per 1 juli 

2015) en de consequenties/actiepunten hiervan voor 

deltaWonen. Ook hebben het MT en de raad van commis-

sarissen in juni 2015 het plan van aanpak implementatie 

governance goedgekeurd. Dit plan van aanpak (waarvan 

de raad van commissarissen de gewijzigde planning heeft 

goedgekeurd op 11 december 2015) stuurt op herziening 

van de governancedocumenten van deltaWonen vóór  

1 januari 2017. Op 9 oktober 2015 vond de implementa-

tiesessie met bestuur, MT, concerncontroller en de raad 

van commissarissen plaats waarbij “doorleving” plaats-

vond van de nieuwe governance regelgeving. Daarnaast 

zijn eind 2015 diverse keuze-opties aan het MT (in de 

vergadering van 10 november) en raad van commissaris-

sen (11 december) voorgelegd, die van belang zijn voor de 

verdere uitwerking van de governance documenten. Aan-

vullend zijn aan het MT (in de vergadering van 19 januari 

2016) keuze-opties voorgelegd die betrekking hebben op 

de statuten. Deze keuzes worden verwerkt in de concept-

statuten die op 18 maart 2016 ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de raad van commissarissen.

DeltaWonen voldoet (al) aan de meeste bepalingen uit de 

Governancecode. De (nog) openstaande actiepunten c.q. 

afwijkingen hebben voornamelijk betrekking op veranke-

ring van voorschriften in reglementen,(beleids)notities, 

het (strategisch) ondernemingsplan en processen.  

Het is wenselijk om verdere invulling te geven aan de visie 

op besturen en toezicht houden, het toezichtkader en 

het toetsingskader. Bestuur en raad van commissarissen 

ronden in 2016 de implementatie van de nieuwe code af.

1.4 Governance documenten

De door deltaWonen gehanteerde governance principes 

zijn neergelegd in afzonderlijke documenten, namelijk:

 • Het reglement Werkwijze voor de raad van commis-

sarissen	en	de	daarbij	behorende	bijlagen	(de	profiel-

schets voor de raad van commissarissen, het rooster 

van aftreden van de leden van de raad van commissaris-

sen, het reglement van de auditcommissie, het regle-

ment van de selectie- en remuneratiecommissie, het 

reglement van de vastgoedcommissie).

 • Het	bestuursreglement	en	de	profielschets	van	het	

bestuur.

 • Het protocol inzake de onafhankelijkheid van de ac-

countant.

 • Het introductie- en opleidingsprogramma voor de leden 

van de raad van commissarissen.

 • Het reglement (her)benoeming lid raad van commissa-

rissen met en zonder bindende voordracht huurdersor-

ganisaties.

 • Het reglement (her)benoeming lid van het bestuur.

2. Verslag vanuit toezichthoudende rol

2.1 Toezicht op strategie 

Onafhankelijk onderzoek

In maart 2015 heeft de toenmalige voorzitter van de 

raad van commissarissen melding gedaan bij de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (tegenwoordig Autoriteit wo-

ningcorporaties). De melding betrof enerzijds een geschil 

tussen de voorzitter en de overige leden van de raad van 

commissarissen en anderzijds dat zijns inziens sprake was 

van mogelijke onregelmatigheden waar het de declaraties 

van de bestuurder betrof, alsmede de wijze waarop met de 

btw-compensatie werd omgegaan in relatie tot commissa-

risvergoedingen.
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Daarop heeft de raad van commissarissen opdracht 

gegeven aan bureau Integis tot het uitvoeren van een 

onafhankelijk forensisch onderzoek naar de uitgaven die 

in de periode 2012 tot en met 2015 zijn gedaan met de 

2 binnen deltaWonen aanwezige creditcards. Ook is in 

dit onderzoek de wijze onderzocht waarop de verreke-

ning van de btw over de vergoedingen van de leden van 

de raad van commissarissen in de door de accountant 

goedgekeurde verslaglegging (jaarverslag) is opgenomen. 

Daarnaast is gekeken of de verantwoording aansluit bij de 

daadwerkelijk verstrekte vergoedingen. Dit onderzoek is 

in juni 2015 afgerond. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat door de bestuurder in 

2012 1 keer ten onrechte privékosten zijn gedeclareerd 

voor een totaalbedrag van € 382,- . Dit bedrag is door de 

bestuurder terugbetaald. Voor het overige is in 2 gevallen, 

in situatie van overmacht, sprake geweest van een privé-

betaling met de bedrijfscreditcard waarbij aansluitend 

contact is geweest met de raad van commissarissen en 

terugbetaling heeft plaatsgevonden.

De raad van commissarissen heeft hieruit geconcludeerd 

dat het proces van declaratie en controle verbeterd kon 

en moest worden. Daarnaast was er behoefte aan een 

duidelijker omschrijving wat er wel en wat er niet gedecla-

reerd kan worden. Deze maatregelen zijn doorgevoerd. 

Daarnaast richtte het onderzoek zich op mogelijke 

onregelmatigheden ten aanzien van btw en de commissa-

risvergoedingen. Integis stelt vast dat de honorering van 

de commissarissen over de onderzochte periode voldoet 

aan de kaders vanuit de VTW en de WNT. En dat delta-

Wonen de btw-compensatie op een rechtsgeldige wijze 

heeft toegepast. Wel constateert Integis vóór 2013 een 

verschil tussen de verantwoording in de jaarstukken en de 

daadwerkelijke uitbetaling zoals deze uit de administratie 

blijkt. De feitelijke uitbetaling was daarbij overigens lager 

dan verantwoord. 

De uitkomsten van het onderzoek, alsmede de genomen 

maatregelen naar aanleiding van dit onderzoek, zijn ge-

deeld met de Autoriteit Woningcorporaties. Op 5 oktober 

2015 heeft de Autoriteit woningcorporaties aan deltaWo-

nen laten weten dat de raad van commissarissen adequaat 

heeft opgetreden naar aanleiding van de uitkomsten van 

het onderzoek en de juiste maatregelen heeft genomen.

Durf en Duurzaamheid

De missie, visie en strategie van deltaWonen liggen vast 

in het strategisch ondernemingsplan Durf en Duurzaam-

heid	2.0.	De	operationele	en	financiële	doelstellingen	en	

de strategische koers van Durf en Duurzaamheid 2.0 zijn 

verankerd in het ondernemingsplan “Durf en Duurzaam-

heid 2010-2015”. De raad van commissarissen houdt 

toezicht op de inhoud van de strategie en de mate waarin 

de strategie wordt gerealiseerd. Indien nodig gebruikt de 

raad van commissarissen “Durf en Duurzaamheid 2.0” bij 

het maken van afwegingen. Hierbij zijn de uitgangspunten 

uit dit ondernemingsplan steeds leidend.

 

Beleidsdag

Tijdens de beleidsdag op 26 juni 2015 is gesproken over 

de herziene Woningwet, het thema leefbaarheid (dat 

in 2015 en 2016 centraal staat) en passend toewijzen. 

Daarnaast zijn voor de komende 1,5 jaar de thema’s voor 

de strategische agenda benoemd. Bij de beleidsdag waren 

de bestuurder, het managementteam, de concern control-

ler, de raad van commissarissen en de voorzitter van de 

ondernemingsraad aanwezig.

Implementatie Woningwet

De hernieuwde Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht 

geworden. Met de Woningwet worden belangrijke 

hervormingen doorgevoerd, die er op zijn gericht dat wo-

ningcorporaties hun rol kunnen voortzetten en zich hierbij 

richten op hun kerntaak: het huisvesten van de doelgroep. 

Corporaties krijgen een sterkere legitimatie vanuit huur-

ders en gemeenten, een sterkere lokale verankering en er 

komt meer ruimte voor marktpartijen op de huurmarkt. 

Ook worden de risico’s in de sociale huurmarkt beperkt 

door verscherping van intern en extern toezicht. De Wo-

ningwet 2015 biedt hiervoor kaders die verder worden 

uitgewerkt in het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting	2015)	en	de	ministeriële	regelingen.

Omdat de nieuwe wet halverwege het boekjaar 2015 in 
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werking treedt, is in een aantal overgangsmaatregelen 

voorzien. Andere belangrijke maatregelen zijn al per  

1 juli 2015 ingegaan. In de raad van commissarissen- 

vergadering van december 2015 heeft het bestuur de 

raad van commissarissen (verder) geïnformeerd over de 

wijze waarop de implementatie van de Woningwet bij 

deltaWonen plaatsvindt, welke projecten er lopen, wat 

de status is van de projecten en welke risico’s er zijn. In 

elke raad van commissarissenvergadering zal vervolgens 

worden gerapporteerd over de voortgang.

Scheidingsvoorstel DAEB niet-DAEB 

Corporaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd voor het 

indienen van een ontwerpvoorstel voor de scheiding. Dit 

ontwerpvoorstel dient de strategische uitgangspunten te 

omvatten, waaronder de verdeling van bezit in DAEB en 

niet-DAEB. Om hier naar toe te werken heeft deltaWonen 

eerst met het MT de impact van de Woningwet op Durf en 

Duurzaamheid 2.0 geïnventariseerd. Hier is de conclusie 

uit voortgekomen dat deltaWonen verder kan met het 

vastgestelde (strategisch) ondernemingsplan. Tijdens een 

gezamenlijke sessie eind 2014 van de raad van commis-

sarissen, de bestuurder, het managementteam en de 

gemeenten is verkend wat de impact is van de Woningwet 

en zijn verschillende standpunten en wensen gedeeld.  

Tijdens de beleidsdag op 26 juni heeft de raad van com-

missarissen kennis genomen van de aanpak met betrek-

king tot de implementatie van de Woningwet.  

In de vergadering van de raad van commissarissen van  

11 december is de voortgang van het plan van aanpak toe-

gelicht. Binnen de organisatie is een werkgroep gevormd 

om het scheidingsvoorstel uit te werken.

Passend toewijzen

In het kader van de herziene Woningwet moest eind 2015 

de voorbereiding voor passend toewijzen worden afge-

rond om de implementatie per 1 januari 2016 te realise-

ren. Op de beleidsdag is met de raad van commissarissen 

stil gestaan bij de effecten van passend toewijzen op het 

beleid van deltaWonen.

2.2 Toezicht op financiële en operationele presta-

ties 

Financiële continuïteit

Jaarlijks wordt beoordeeld of het voorgenomen beleid 

dient te worden bijgesteld om te voldoen aan de benoem-

de	doelstellingen	aangaande	de	financiële	continuïteit	en	

het behoud van het vermogen. In december 2015 heeft 

de raad van commissarissen goedkeuring verleend aan het 

beleid	‘financieel	toetsingskader’.	Ten	opzichte	van	2014	

vindt beperkt herijking van de kaders plaats.

Meerjarenbegroting

De raad van commissarissen ontvangt jaarlijks informa-

tie over het investeringsprogramma door middel van de 

meerjarenbegroting. Hierin wordt aangegeven welke 

initiatieven deltaWonen de komende 10 jaar wil ontplooi-

en op het gebied van onder andere nieuwbouw, renovatie, 

sloop, aankoop, samenvoeging en verkoop van woningen 

en eventueel ander vastgoed, om zo de gewenste opbouw 

van de vastgoedportefeuille te bereiken. De begroting 

bevat	de	operationele	en	financiële	doelstellingen	van	

deltaWonen voor het komende jaar. Hierbij wordt ook 

gerapporteerd over de wijze waarop deltaWonen voldoet 

aan	de	financiële	ratio’s	van	AW	en	WSW.	De	doelstellin-

gen en uitgangspunten worden getoetst aan het vastge-

stelde	financiële	toetsingskader.	In	de	raad	van	commissa-

rissen vergadering van 11 december 2015 heeft de raad 

van commissarissen de meerjarenbegroting 2016-2025 

behandeld en de begroting 2016 goedgekeurd. De doel-

stellingen van deltaWonen zijn erop gericht om maximaal 

maatschappelijk rendement te behalen onder de rand-

voorwaarde	van	financiële	continuïteit.

Treasurystatuut en investeringsstatuut

Het bestuur heeft in 2015 het treasurystatuut (waar-

onder ook het beleggingsstatuut) en het investerings-

statuut geactualiseerd en besproken met de raad van 

commissarissen. De raad van commissarissen heeft deze 

documenten goedgekeurd. Het treasurybeleid kent geen 

winstoogmerk, maar staat ten dienste van het risicobeleid. 

In het statuut worden het renterisico, het beschikbaar-

heidsrisico en het tegenpartijrisico beschreven.
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In het verslagjaar is door de raad van commissarissen 

geen goedkeuring gegeven voor nieuwe garanties en/of 

leningen voor verbindingen en deelnemingen.

Auditcommissie

De auditcommissie komt voorafgaand aan de vergaderin-

gen van de raad van commissarissen bij elkaar. In 2015 

heeft dit overleg 4 keer plaatsgevonden. Alle leden van 

de auditcommissie zijn bij de vergaderingen aanwezig ge-

weest. De bestuurder, de adjunct-directeur Vastgoed, de 

concern controller en de manager Bedrijfsbeheer hebben 

de vergaderingen van de auditcommissie bijgewoond.  

De externe accountant was bij 2 vergaderingen (gedeelte-

lijk) aanwezig, namelijk bij de vergadering in juni, waarbij 

de jaarrekening 2014 en het accountantsverslag zijn 

besproken en bij de vergadering in november, waarbij de 

uitkomsten van de interim-controle 2015 aan de orde 

kwamen. Daarnaast hebben de leden van de auditcommis-

sie in 2015 eenmaal zonder aanwezigheid van de bestuur-

der overleg gehad met de externe accountant. 

Belangrijke besluiten die in 2015 door de auditcommissie 

zijn voorbereid zijn:

 • De jaarlijkse planning en control documenten (meer-

jarenbegroting	2016-2025,	financieel	toetsingskader	

2016, jaarrekening 2014, kwartaalrapportages laatste 

kwartaal 2014 en kwartaal 1 t/m 3 van 2015, treasury 

jaarplan 2015).

 • Bedrag waarmee investeringen ten opzichte van 

begroting 2016 overschreden mogen worden zonder 

goedkeuring vooraf door de raad van commissarissen.

 • Investeringsstatuut 1.0.

 • Diverse fasebesluiten met betrekking tot investeringen.

 • Evaluatie huurverhoging 2014 en huurbeleid 2015.

 • Nieuwe Woningwet.

 • Opheffing	stichting	Gereglementeerd	Eigendom	Zwol-

le.

 • Afwikkeling grondpositie Berkum-Veldhoek.

 • Verkoop	WIF	certificaten.

 • Beoordeling onafhankelijkheid accountant.

 • Governance (naleving, implementatie nieuwe governan-

ce regelgeving en keuze-opties statuten).

 • Risicothema’s vanuit de raad van commissarissen (voor 

2015 en 2016).

Verder heeft de Auditcommissie diverse documenten 

besproken die ter kennisgeving aan de auditcommissie 

waren voorgelegd en heeft, op verzoek van de auditcom-

missie, een medewerker van deltaWonen een presentatie 

aan de auditcommissie gegeven over het onderwerp 

huurderving.

2.2.1 Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag

In de vergadering van de raad van commissarissen, op  

19 juni 2015, zijn de jaarrekening en het jaarverslag 2014 

en het accountantsverslag (inclusief de reactie van de be-

stuurder) besproken met de bestuurder, in aanwezigheid 

van de accountant. De accountant is tijdens deze verga-

dering bevraagd over zijn controleverklaring betreffende 

de jaarrekening. In deze vergadering heeft de raad van 

commissarissen de jaarrekening en het jaarverslag 2014 

goedgekeurd en is décharge verleend aan de bestuurder 

voor het door hem gevoerde bestuur over het boekjaar 

2014.

2.2.2 Managementletter

Op 11 december zijn in de raad van commissarissen-ver-

gadering de bevindingen van de interim-controle 2015 

(en de reactie hierop van de bestuurder) besproken. De 

auditcommissie heeft deze interim-controle in het bijzijn 

van de externe accountant besproken en heeft de bevin-

dingen hierover in de raad van commissarissen-vergade-

ring teruggekoppeld. De bevindingen worden opgenomen 

in een actiepuntenlijst. De voortgang hiervan wordt 

periodiek ter kennisgeving aan de raad van commissaris-

sen beschikbaar gesteld. 

2.3. Toezicht op volkshuisvestelijke en maat-

schappelijke prestaties 

De raad van commissarissen heeft in 2015 op meerdere 

terreinen toezicht gehouden op de volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke prestaties van deltaWonen door middel 

van onder meer:

 • Het kennisnemen (op de beleidsdag) van het proces om 

te komen tot nieuwe prestatieafspraken die aansluiten 

bij de nieuwe Woningwet in Oldebroek, Kampen en 

Zwolle met ingang van 2016.  
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 • Het kennisnemen (op de beleidsdag) van de wijze waar-

op deltaWonen door middel van haar marktstrategie 

anticipeert op de wetgeving rondom passend toewijzen.

 • Het volgen van een incompany-training over het nieuwe 

Strategisch Voorraad Beleid van deltaWonen (op 27 

november 2015).

 • Deelname aan de belanghoudersbijeenkomst over 

leefbaarheid (13 november 2015).

Door de betrokkenheid van de raad van commissarissen 

bij voornoemde onderwerpen kon zij beoordelen dat  

deltaWonen op de juiste wijze invulling geeft aan het 

bieden van voldoende beschikbare, betaalbare woningen 

van een goede (energetische) kwaliteit. Daarbij besteedt 

deltaWonen voldoende aandacht aan leefbare wijken en 

geeft op de juiste wijze zeggenschap aan huurders, ge-

meenten en andere belanghouders bij het realiseren van 

de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave.

2.3.1 Klachtenbehandeling

De raad van commissarissen heeft kennis genomen van 

het jaarverslag 2014 van de klachtenadviescommissie. 

Het bestuur heeft hierbij een toelichting gegeven over de 

aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een 

gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd. 

In het jaarverslag van deltaWonen is hiervan een samen-

vatting opgenomen.

2.3.2 Visitatie

Om verantwoording af te leggen aan de maatschappij en 

om eigen prestaties te kunnen verbeteren laat delta-

Wonen zich, conform de Woningwet, eens in de 4 jaar 

visiteren door een geaccrediteerd visitatiebureau. Begin 

2014 heeft de visitatie bij deltaWonen plaatsgevonden. 

DeltaWonen rapporteert over de voortgang van de 

bevindingen en aanbevelingen uit het visitatierapport in 

de AO/IC-rapportage en de raad van commissarissen volgt 

de voortgang en de realisatie daarvan. Het rapport van de 

visitatie en de reactie van deltaWonen daarop zijn terug te 

vinden op de website van deltaWonen.

2.4 Toezicht op stakeholderdialoog

Sinds 2012 bespreekt de bestuurder jaarlijks (de update 

van) het belanghoudermanagement met de raad van 

commissarissen. In plaats van vooral deltaWonen als 

organisatie centraal te stellen vormen sinds enkele jaren 

inhoudelijke thema’s de verbindende factor. In de raad van 

commissarissenvergadering van december 2015 zijn zij 

akkoord gegaan met voortzetting van het thema leef-

baarheid in 2016. In dat jaar wordt de visie aangescherpt 

aan de hand van de uitkomsten van de door deltaWonen 

geïnitieerde belanghoudersbijeenkomst “de leefbare 

wereld van morgen”. Deze vond plaats op 13 november 

2015 in aanwezigheid van de raad van commissarissen, 

huurders, de Centrale Bewonersraad, afgevaardigden van 

de gemeente Kampen en Zwolle, bestuurders van zorg- en 

welzijnsinstellingen, aannemers, architecten alsmede cor-

poratiedirecteuren. Tevens wordt in 2016 een uitvoerings-

programma ontwikkeld. Deze wordt in maart 2016 aan de 

raad van commissarissen gepresenteerd.  

In het jaar 2014 had de raad van commissarissen al goed-

keuring verleend aan de lijst met belanghouders die op het 

thema leefbaarheid wordt betrokken.

De	raad	van	commissarissen	oriënteert	zich	periodiek	

over wat er onder stakeholders leeft. Zo schuift een 

delegatie van de raad van commissarissen een aantal keer 

per jaar aan bij een vergadering van de Centrale Bewo-

nersraad (in 2015 3 keer) en voert een afvaardiging van 

de raad van commissarissen minimaal één keer per jaar 

overleg met de ondernemingsraad van deltaWonen.

De raad van commissarissen heeft een rol gehad in de sta-

keholderdialoog door in de voorbereiding mee te denken 

over de opzet van de belanghoudersbijeenkomst “de leef-

bare wereld van morgen” maar ook door er bij aanwezig te 

zijn en het gesprek te voeren met belanghouders. Ook in 

de komende jaren houdt de raad van commissarissen een 

belangrijke rol bij de (keuze van) de onderwerpen en de 

wijze waarop belanghouders worden betrokken. In 2016 

zullen de prestatieafspraken met de drie gemeenten ter 

besluitvorming aan de raad van commissarissen worden 

voorgelegd.
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2.5 Toezicht op risicobeheersing 

In 2015 heeft de organisatie verdere invulling gegeven 

aan de doorontwikkeling van risicomanagement. In het 

vierde kwartaal 2014 en in het eerste kwartaal van 2015 

heeft het MT in meerdere sessies stilgestaan bij de strate-

gische risico’s die deltaWonen loopt bij het realiseren van 

haar ambitie. In dezelfde periode is de risicostrategie en 

het risicobeleid van deltaWonen vastgesteld. Hiermee is 

de risicotolerantie van deltaWonen bepaald. De onder-

kende strategische risico’s zijn voor 2015: betaalbaarheid, 

uitvoeringsorganisatie overheid en wendbaarheid organi-

satie vanuit automatisering en treasury. Voor de strategi-

sche risico’s zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Die zijn 

in 2015 voor een belangrijk deel geïmplementeerd. 

De raad van commissarissen heeft vanuit haar toezicht-

houdende rol de belangrijkste risico’s voor deltaWonen 

vastgesteld. Het gaat dan om ICT, projectrisico’s, continu-

iteitsrisico’s en betaalbaarheid. In 2016 wordt aandacht 

besteed aan de risico’s die we lopen voor wat betreft de 

technische infrastructuur. De projectrisico’s worden ge-

monitord door toepassing van het in 2015 goedgekeurde 

investeringsstatuut.  

Bij continuïteitsrisico’s gaat het vooral om competenties 

en de competentie-ontwikkeling op termijn en bij betaal-

baarheid gaat het om passend toewijzen, leegstand en 

huurachterstanden. Deze onderwerpen worden volgens 

een vastgestelde planning behandeld in de vergaderingen 

in 2016. Eenmaal per jaar ontvangt de raad van commis-

sarissen een voortgangsrapportage van de verbeterpun-

ten van diverse (externe) onderzoeken ten aanzien van 

de beheersing van de processen en risico’s. De raad van 

commissarissen ontving deze AO/IC-lijst in de raad van 

commissarissenvergadering van april 2015.

De belangrijkste componenten van de reguliere interne 

risicobeheersing- en controlesystemen in het verslagjaar 

waren:

 • Systeem van periodieke monitoring via maand- en kwar-

taalrapportages. 

 • Het goedkeuren van het treasuryjaarplan 2015 door de 

raad van commissarissen.

 • Het (goedkeuren van het) investeringsstatuut en het 

toetsen van de rendementseisen voor nieuwe investe-

ringen. 

 • Het bespreken van diverse fasedocumenten van nieuw-

bouwprojecten in de auditcommissie.

 • Het uitvoeren van een onderzoek naar declaraties en 

het creditcardgebruik.

 • Het toetsen van de voortgang naar de maatregelen uit 

de frauderisico-analyse 2014.

 • Het uitvoeren van health checks op de inrichting van de 

ICT-infrastructuur en de back-up en uitwijkfaciliteiten.

 • Verschillende controles in het kader van het interne 

controlplan.

2.6 Toezicht op verbindingen

De raad van commissarissen heeft toezicht gehouden op 

het beleid van het bestuur waarin de afbouw van de ver-

bindingenstructuur centraal staat. In dat kader heeft de 

raad van commissarissen in 2015 goedkeuring verleend 

aan	de	voorstellen	van	het	bestuur	over	het	beëindigen	

van de stichting Gereglementeerd Eigendom Zwolle, vof 

Berkum-Veldhoek en Tussen de Verlaten BV.

2.7 Opdrachtgeverschap externe accountant 

Vóór het boekjaar 2015 heeft een nieuwe selectieronde 

van de accountant plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze 

selectie heeft in 2014 een evaluatie plaatsgevonden van 

de dienstverlening van de huidige accountant. Hieruit is 

naar voren gekomen dat de huidige accountant, Deloitte, 

mee kon doen in het selectietraject. Bij de selectie van de 

nieuwe accountant zijn namens de raad twee leden van 

de auditcommissie betrokken geweest namens de raad. 

Zij hebben tijdens het selectietraject gesprekken gevoerd 

met drie accountantskantoren. Op basis hiervan heeft de 

raad, na advies van de bestuurder, Deloitte opnieuw be-

noemd als accountant voor de boekjaren 2015 en 2016. 

Na deze periode heeft Deloitte acht jaar de controles 

uitgevoerd en wordt dit kantoor, in lijn met de Governan-

cecode, niet uitgenodigd voor een volgend selectietraject. 
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Eind 2015 hebben de bestuurder en de auditcommissie, 

elk afzonderlijk, aan de raad van commissarissen gerap-

porteerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de 

externe accountant (in het bijzonder over de onafhanke-

lijkheid). De accountant is door de auditcommissie en het 

bestuur als onafhankelijk beoordeeld. 

3. Verslag vanuit werkgeversrol

3.1. Topstructuur, profielen bestuurder en benoe-

ming

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een 

goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, 

ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2015 is 

de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. In 2015 

bestond het bestuur uit één directeur-bestuurder, de heer 

Evert Leideman. Hij is per 1 oktober 2008 benoemd voor 

een periode van 4 jaar en is per 1 oktober 2012 herbe-

noemd voor opnieuw een periode van 4 jaar.

In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn 

per 1 oktober 2016 heeft de raad van commissarissen 

eind 2015 het proces rondom de herbenoeming vastge-

steld. Onderdeel van dit proces is het vragen van input bij 

stakeholders (ondernemingsraad, Centrale Bewoners-

raad, wethouders van de drie gemeenten en het MT) op 

de	profielschets	van	het	bestuur.	Verder	worden	het	MT,	

de ondernemingsraad en de centrale Bewonersraad door 

de raad van commissarissen gevraagd naar hun zienswijze 

ten aanzien van de herbenoeming. 

3.1.1 Beoordelingskader en beoordeling

De raad van commissarissen bespreekt tenminste een-

maal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het 

functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan 

moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies 

met het bestuur. In 2013 heeft de raad van commissa-

rissen de beoordelingscyclus 2013-2016 vastgesteld, 

waarin per jaar is aangegeven op welke onderdelen de 

bestuurder wordt beoordeeld.

Eind 2015 is de bestuurder, conform de vastgestelde 

beoordelingscyclus, beoordeeld op de volgende 2 onder-

delen:

 • De uitkomsten van de 360 graden competentie feed-

back onder leden van de raad van commissarissen, MT, 

ondernemingsraad en Centrale Bewonersraad. 

 • De realisatie van de prestatieafspraken 2015.

De raad van commissarissen is zeer tevreden over het 

behaalde resultaat en de wijze waarop dit is gerealiseerd. 

De selectie- en remuneratiecommissie heeft de (conclu-

sie) van de beoordeling en de prestatieafspraken voor 

2016 besproken met de bestuurder waarna één en ander 

schriftelijk is bevestigd aan de bestuurder.

3.1.2 Beloningskader en beloning

De vigerende wet- en regelgeving van de bezoldiging van 

bestuurders is leidend voor het te voeren bezoldigings-

beleid. In 2015 gold de Wet Normering Topinkomens 

(WNT).	Per	1	januari	2015	is	conform	de	WNT,	op	basis	

van het aantal eenheden en de omvang van de gemeente, 

de bezoldigingsklasse G van toepassing voor deltaWonen 

met een bezoldigingsmaximum van € 167.000,-. Ten aan-

zien van de bestuurder is sprake van een overschrijding 

van dit bezoldigingsmaximum. De hoogte van de bezoldi-

ging van de bestuurder bedroeg in 2015 € 193.629,-. 

Het overgangsrecht staat deze afwijking van de WNT-

norm	(tijdelijk)	toe.	Een	specificatie	en	verdere	toelichting	

van de bezoldiging van de bestuurder is opgenomen in de 

jaarrekening 2015.

Op grond van de beoordeling over 2014 is conform de 

arbeidsovereenkomst en conform WNT aan de bestuur-

der per 1 januari 2015 een loonsverhoging toegekend van 

3%. De beoordeling is vastgelegd in de beoordelingsbrief 

die de bestuurder begin 2015 van de Raad van commissa-

rissen heeft ontvangen. Op grond van de beoordeling over 

2015 is er geen loonsverhoging toegekend in verband met 

het bereiken van het maximum binnen WNT.

3.1.3 Aandelen, leningen en garanties

De woningcorporatie heeft aan bestuursleden geen 

persoonlijke	leningen,	financiële	garanties	of	andere	

financiële	voordelen	verstrekt	die	niet	vallen	onder	het	

beloningsbeleid.
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3.1.4 Selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie heeft in 2015 3 

keer vergaderd. Alle leden van de selectie- en remunera-

tiecommissie zijn bij de vergaderingen aanwezig geweest. 

De bestuurder en de bestuurssecretaris hebben de 

vergaderingen van de selectie- en remuneratiecommissie 

bijgewoond.

Belangrijke besluiten die in 2015 door de selectie- en 

remuneratiecommissie zijn voorbereid zijn:

 • Remuneratierapport 2014.

 • Procedure	werving	en	selectie	inzake	vacatures	2015	

en	2016	(aanpassing	profielschets	raad	van	commis-

sarissen, bijstelling (her)benoemingsreglementen en 

opdrachtverlening extern bureau).

 • Taakverdeling leden raad van commissarissen (na aftre-

den voorzitter).

 • Samenstelling commissies raad van commissarissen 

(onder andere voorzitterschap selectie- en remunera-

tiecommissie en vastgoedcommissie, en aanwijzen lid 

raad van commissarissen dat aanschuift voor het over 

overleg met OR en raad van commissarissen en aanwij-

zen lid dat raad van commissarissen vertegenwoordigt 

bij VTW-vergaderingen. Opheffen vastgoedcommissie).

 • Benoemen commissarissen (mevrouw H. Diender-van 

Dijk en de heer J.E. van Driel).

 • Aanpassingen introductie- en opleidingsprogramma.

 • Opleidingsbudgetten.

 • Procesvoorstel	opleidingsplan	raad	van	commissarissen	

2016 en incompany-trainingen 2016.

 • Proces	beoordeling	bestuurder	2015.

 • Beoordelen functioneren bestuurder (over 2015) en 

vaststellen bezoldiging bestuurder.

 • Proces	zelfevaluatie	raad	van	commissarissen	2015.

 • Honorering leden raad van commissarissen.

 • Keuze-opties nieuwe statuten deltaWonen.

Verder heeft de selectie- en remuneratiecommissie diver-

se documenten besproken die ter kennisgeving aan deze 

commissie waren voorgelegd.

3.2 Organisatiecultuur en integriteit

3.2.1 Cultuur

De cultuur van deltaWonen kenmerkt zich door de 

kernwaarden professioneel, verbindend, respectvol en 

verrassend. Dit brengt een open en transparante cultuur 

met zich mee, waarbinnen voldoende ruimte is voor 

reflectie	en	tegenspraak.	Het	bestuur	is	zich	bewust	van	

de voorbeeldfunctie.

3.2.2 Integriteit

Binnen deltaWonen is een integriteitscode en een 

klokkenluiderregeling van kracht. Beide documenten zijn 

gepubliceerd op de website. De integriteitscode bevat een 

omschrijving van de (kern)waarden en normen die gelden 

voor de medewerkers van deltaWonen. Ook van stakehol-

ders van deltaWonen wordt verwacht dat zij zich houden 

aan de normen en waarden die staan bij beschreven in de 

code. In 2016 vindt een herijking van de integriteitscode 

plaats waarbij de medewerkers van deltaWonen, bestuur 

en raad van commissarissen worden betrokken bij de 

nadere invulling van de begrippen uit de integriteitscode. 

De klokkenluiderregeling is bedoeld voor die gevallen 

waarin de geadviseerde routes voor het bekend maken 

van misstanden, zoals in de integriteitscode omschreven, 

niet effectief blijken. Deze regeling maakt het mogelijk 

dat iedere medewerker misstanden kan melden, dat alle 

meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure 

worden behandeld én dat de medewerker die “aan de 

bel trekt” (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve 

gevolgen van zijn melding ondervindt. Er is in 2015 geen 

gebruik gemaakt van de klokkenluiderregeling.

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen 

deltaWonen en de bestuurder wordt vermeden. Het 

bestuursreglement bevat een verdere uitwerking van 

dit belangrijke uitgangspunt. In dit document is tevens 

de handelswijze in geval van belangenverstrengeling 

geregeld. In 2015 zijn geen transacties met de bestuurder 

geweest die tegenstrijdige belangen hebben opgeleverd. 

Tevens vervult de bestuurder geen nevenfunctie die on-

verenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.
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De bestuurder vervulde in 2015 de volgende nevenfunc-

ties:

 • bestuurslid van het Ronald McDonald Huis in Zwolle 

(vanaf 2010) .

 • lid van de raad van commissarissen van Cogas Holding 

N.V. in Almelo (vanaf 18 mei 2011). 

 • voorzitter Stichting Regio Zwolle United (vanaf 1 juli 

2014).

 • lid van de raad van toezicht van The Event Foundation 

(vanaf 1 september 2014).

4. Het verslag over de invulling van de  
adviesrol en klankbordfunctie

Eén van de taken van de raad van commissarissen is de 

advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder. Dit komt 

onder andere tot uiting in de betrokkenheid bij strategie-

ontwikkeling maar bijvoorbeeld ook door met de bestuur-

der van gedachten te wisselen over diverse (beleids-)

vraagstukken. Daarbij wordt de noodzakelijke afstand 

bewaard.

5. Over de raad van commissarissen

5.1.1 Samenstelling

De	raad	van	commissarissen	werkt	met	een	profielschets,	

gerelateerd aan zijn omvang, samenstelling en activiteiten, 

voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de 

leden van de raad van commissarissen. In verband met va-

catures in de raad van commissarissen heeft medio 2015 

een	evaluatie	van	de	profielschets	plaatsgevonden.	Dit	

heeft	geleid	tot	een	actualisatie	van	de	profielschets.	In	

deze	profielschets	zijn	een	aantal	algemene	functie-eisen	

voor alle leden van de raad van commissarissen opgeno-

men. Daarnaast is opgenomen dat in de raad van com-

missarissen	diverse	specifieke	deskundigheden	aanwezig	

moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorpo-

ratie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad 

van commissarissen is gediend bij een goede teamsamen-

stelling	en	diversiteit.	Ook	op	dit	gebied	bevat	de	profiel-

schets	diverse	criteria.	De	profielschets	is	gepubliceerd	op	

de website van deltaWonen. 

De raad van commissarissen van deltaWonen bestond op 

31 december 2015 uit 6 leden, waaronder 2 leden die op 

voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd.  

De raad van commissarissen had op 31 december 2015 1 

vacature.

5.1.2 Benoeming

In verband met een aantal vacatures in de raad van com-

missarissen nam in 2015 het werving- en selectietraject 

veel tijd in beslag. De openbare werving- en selectiepro-

cedures vonden plaats op basis van de door de raad van 

commissarissen	vastgestelde	profielschetsen	en	de	daarin	

benoemde deskundigheden. 

In 2015 waren er 2 vacatures binnen de raad van commis-

sarissen. De vacatures zijn geplaatst op de website van 

deltaWonen en openbaar gesteld via een advertentie in 

een landelijk en regionaal dagblad. 

Conform de nieuwe zetelverdeling betrof 1 vacature 

(namelijk de vacature die is ontstaan als gevolg van het 

reglementair aftreden van de heer Dragt per 31 decem-

ber 2015) een zetel voor een lid dat op bindende voor-

dracht van de Centrale Bewonersraad wordt benoemd. 

Een extern bureau heeft de raad van commissarissen 

en de Centrale Bewonersraad bij de werving en selectie 

begeleid. Namens de raad van commissarissen zijn de 

gesprekken met de kandidaten gevoerd door de selectie- 

en remuneratiecommissie.

Het bestuur had een adviserende rol. Dit heeft geleid tot 

de benoeming van de heer J.E. van Driel (per 15 maart

2016) op het deskundigheidsgebied “marketing en com-

municatie”. De heer Van Driel is benoemd op voordracht

van de Centrale Bewonersraad. 

Het proces  rondom de vacature van voorzitter van de 

raad van commissarissen was op 31 december 2015 nog 

lopende.

Tijdens de procedures is besloten tot een tijdelijke uitbrei-

ding van de raad van commissarissen (van 7 naar 8 leden), 

ten	behoeve	van	de	continuïteit	op	termijn	in	de	raad.	Per	

1 maart 2016 is mevrouw H. Diender- van Dijk benoemd 

op	het	profiel	‘openbaar	bestuur’.	
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Bij het reglementair vertrek van twee commissarissen in 

2017 wordt het aantal commissarissen weer op 7 gesteld. 

Ten aanzien van deze benoemingen is een positieve 

zienswijze ontvangen van het ministerie. Ook de onderne-

mingsraad heeft ten aanzien van deze benoemingen een 

positief advies uitgebracht.

De raad van commissarissen heeft de heer Hammer per 

30 april 2015 benoemd tot vice-voorzitter van de raad

van commissarissen. In deze rol neemt hij, tot de datum 

waarop de nieuwe voorzitter van de raad van commissa-

rissen is aangetreden, de taken van de voorzitter waar 

voor zover het gaat om coördinatie, de voorbereiding van 

de raad van commissarissenvergaderingen en het tekenen 

van eventuele stukken.

5.1.3 Schema samenstelling 

Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 waren 

de volgende commissarissen lid van de raad van commis-

sarissen van deltaWonen:

 

De heer B.J. ten Doeschate 

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar:  1949

Laatste functie:  Directeur en sinds 1986 CEO van  

 Koninklijke Reesink N.V.

Nevenfuncties: Lid en voorzitter raad van commis- 

 sarissen Kroon 

 Handelsgroep B.V.

 Lid raad van commissarissen Krone  

 Holding GmbH & Co. KG (‘Beirat’)

Educatie met betrekking tot de functie: 

	 PE-punten	in	verslagjaar:	onbekend

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming:  Aanvang eerste termijn: 

 1 januari 2015

 Aftreden (op eigen verzoek): 

 9 april 2015

Rol:  Voorzitter tot 9 april 2015 

 Voorzitter selectie- en  

 remuneratiecommissie  

 tot 9 april 2015

Profiel:		 Openbaar	bestuur	

	 Communicatie/PR
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De heer B. Hammer 

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar:  1979

Functie: Lid raad van bestuur Stichting  

 Hilverzorg

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Vrienden van  

	 Puur	Smaeck	

	 Bestuurslid	Stichting	SPZ

Educatie met betrekking tot de functie:

	 PE-punten	in	verslagjaar:	13,5

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming:  Aanvang eerste termijn: 

 3 november 2009

 Aanvang tweede termijn: 

 3 november 2013

 Einde huidige termijn: 

 3 november 2017

 Herbenoembaar: nee

 Benoemd op voordracht Centrale  

 Bewonersraad

Rol:  Vice voorzitter m.i.v. 30 april 2015

 Voorzitter selectie- en 

 remuneratiecommissie vanaf  

 29 april 2015 

 Lid vastgoedcommissie tot  

 29 april 2015

 Vertrouwenspersoon onder- 

 nemingsraad 

	 Periodiek	overleg	met	

 ondernemingsraad 

	 Periodiek	bijwonen	

 bestuursvergadering 

 Centrale Bewonersraad

Profiel:	 Sociaal	domein

 HRM

 

De heer L. Dragt 

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar: 1943

Laatste functie:  Voorzitter groepsdirectie 

 woningbouw bij BAM 

 Woningbouw B.V., tevens lid  

 hoofddirectie

Nevenfuncties: Voorzitter raad van 

 commissarissen van Rijssenburg  

 Invest B.V.

 Voorzitter gepensioneerden BAM  

 company

Educatie met betrekking tot de functie:

	 PE-punten	in	verslagjaar:	7

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming: Aanvang eerste termijn: 

 1 januari 2009

 Aanvang tweede termijn: 

 1 januari 2013

 Aftreden: 1 januari 2016*

 Herbenoembaar: nee

Rol:  Vice-voorzitter tot 30 april 2015

 Lid auditcommissie

 Lid vastgoedcommissie tot 

 9 oktober 2015

Profiel:	 Vastgoed	

 Management en organisatie

 Communicatie

*De heer Dragt treedt een jaar eerder af, teneinde ge-

lijktijdig aftreden van commissarissen in 2017 zo veel 

mogelijk te voorkomen.
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De heer E.L.M. de Bruijn 

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar: 1963

Functie: Zelfstandig professional

 Directielid Actor Bureau voor  

 sectoradvies

Nevenfuncties: Lid raad van toezicht Stichting  

	 Proo	

	 Lid	Provinciaal	bestuur	

 Vereniging De Zonnebloem

Educatie met betrekking tot de functie:

	 PE-punten	in	verslagjaar:	19

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming: Aanvang eerste termijn: 

 1 september 2009

 Aanvang tweede termijn: 

 1 september 2013

 Einde huidige termijn: 

 1 september 2017

 Herbenoembaar: nee

Rol: Voorzitter auditcommissie

Profiel:	 Financiën

 Bedrijfseconomie

Mevrouw J.A. Braam 

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar: 1967

Functie: Managing Consultant bij Bureau de  

 Bont

Nevenfuncties: Lid raad van toezicht Stichting  

 Ludens

Educatie met betrekking tot de functie:

	 PE-punten	in	verslagjaar:	24

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming: Aanvang eerste termijn: 

 1 januari 2014

 Einde huidige termijn: 

 1 januari 2018

 Herbenoembaar: ja

 Benoemd op voordracht Centrale  

 Bewonersraad  

Rol:  Lid selectie- en remuneratiecom- 

 missie 

 Lid vastgoedcommissie 

 tot 9 oktober 2015 

	 Periodiek	bijwonen	bestuursver- 

 gadering Centrale Bewonersraad

Profiel:	 Klant	en	wonen	(volkshuisvesting)

 HRM
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De heer G.J. Dezentjé  

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar: 1953

Functie: Dezentjé Management &

 Consultancy B.V.

Nevenfuncties: Geen

Educatie met betrekking tot de functie:

	 PE-punten	in	verslagjaar:	20

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming: Aanvang eerste termijn: 

 11 september 2014

 Einde huidige termijn: 

 11 september 2018

 Herbenoembaar: ja

Rol: Lid auditcommissie 

 Voorzitter vastgoedcommissie  

 vanaf 29 april 2015 tot  

 9 oktober 2015

Profiel:	 Financiën

 Bedrijfseconomie

 Vastgoed

De heer B.L.M.T. van Moerkerk 

Persoonlijke	gegevens

Geboortejaar: 1962

Functie: Business consultant en 

 ondernemer Bluez Corporate  

 Finance & Advise

Nevenfuncties: Lid raad van commissarissen  

 Stichting Volkshuisvesting   

 Arnhem 

 Lid raad van commissarissen  

 Stichting De Woonmensen 

 Lid raad van toezicht Stichting 

 Cultuurmij Oost 

 Toezichthouder Stichting   

 Beheer Roset

Educatie met betrekking tot de functie:

	 PE-punten	in	verslagjaar:	33

Gegevens met betrekking tot de raad van commissaris-

sen deltaWonen

Benoeming: Aanvang eerste termijn: 

 1 maart 2014

 Einde huidige termijn: 

 1 maart 2018

 Herbenoembaar: ja

Rol: Lid auditcommissie 

	 Periodiek	overleg	met	

 ondernemingsraad 

Profiel:	 Financiën

 Bedrijfseconomie
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De raad van commissarissen is van oordeel dat de raad 

voldoende divers is samengesteld wat deskundigheid en 

competenties betreft. De samenstelling en deskundigheid 

van de raad sluit aan bij de beschrijving daarvan in de 

profielschets	van	de	raad	van	commissarissen.

5.1.4 Stagiaires

In	de	profielschets	van	de	raad	van	commissarissen	is	

opgenomen dat binnen de raad van commissarissen plek 

is voor 1 commissaris in opleiding. Deze commissaris is 

(formeel) geen lid van de raad van commissarissen en 

heeft geen stemrecht. De raad van commissarissen heeft 

eind 2015 besloten in 2016 geen commissaris in oplei-

ding te benoemen. In 2016 zullen eerst de net benoemde 

commissarissen hun plek in de raad van commissarissen 

moeten vinden.

5.2 Functioneren

5.2.1. Onafhankelijkheid en integriteit

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat 

de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk 

deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen func-

tioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De 

leden van de raad hebben geen nevenfuncties die tegen-

strijdig zijn aan het belang van deltaWonen. Met andere 

woorden: er is een waarborg dat de leden van de raad op 

onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen. Begin 

2015 hebben de leden van de raad van commissarissen 

een zogenaamde “onafhankelijkheidsverklaring” getekend, 

waarin de bepalingen uit de toen geldende Governance-

code waren opgenomen. In de vergadering van 29 april 

2015 heeft de raad de onafhankelijkheid van de leden van 

de raad van commissarissen vastgesteld. Vervolgens heb-

ben de leden van de raad van commissarissen begin 2016, 

op basis van de criteria van de Herzieningswet, opnieuw 

een ‘onafhankelijkheidsverklaring’ getekend waarna de 

raad van commissarissen in de vergadering van 18 maart 

2016 de onafhankelijkheid van de leden van de raad van 

commissarissen heeft vastgesteld. Nieuwe commissaris-

sen van deltaWonen ondertekenen vóór hun aantreden 

de zogenaamde onafhankelijkheidsverklaring.

De raad van commissarissen hecht veel waarde aan een 

goede reputatie en integriteit. De leden van de raad 

van commissarissen die vóór inwerkingtreding van de 

Herzieningswet zitting hadden in de raad van commissa-

rissen, zijn benoemd nadat een pre-employmentscreening 

(op het gebied van onafhankelijkheid en integriteit) had 

plaatsgevonden door een extern bureau. Vanaf inwerking-

treding van de Herzieningswet vindt benoeming van leden 

plaats na een positieve zienswijze van de minister (dus na 

een	goed	doorlopen	fit-	en	propertest).	Aanvullend	op	de	

fit	en	propertest	hebben	de	commissarissen	die	in	2015	

zijn benoemd een extra (integriteits)screening doorlopen, 

welke is uitgevoerd door een extern bureau. Verder wordt 

de raad van commissarissen in 2016 betrokken bij inte-

griteitssessies die met medewerkers worden gehouden in 

het kader van de herijking van de integriteitscode. Hier-

mee wil de raad van commissarissen een bijdrage leveren 

aan voorbeeldgedrag, bewustwording en risicomanage-

ment binnen deltaWonen.

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen 

deltaWonen en de leden van de raad van commissarissen 

wordt vermeden. Het reglement van de raad van commis-

sarissen bevat een verdere uitwerking van dit belangrijke 

uitgangspunt. In dit document is tevens de handelswijze 

in geval van belangenverstrengeling geregeld. In 2015 

zijn geen transacties met leden van de raad van commis-

sarissen geweest die tegenstrijdige belangen hebben 

opgeleverd. Ook vervult geen van de leden van de raad 

van commissarissen een nevenfunctie die onverenigbaar 

is met het lidmaatschap van de raad.

De woningcorporatie heeft aan de raad van commissaris-

sen-leden	geen	persoonlijke	leningen,	financiële	garanties	

of	andere	financiële	voordelen	verstrekt	die	niet	vallen	

onder het bezoldigingsbeleid.

5.2.2. Aanspreekbaarheid

De raad van commissarissen hecht grote waarde aan aan-

spreekbaarheid. Een ieder is uitgenodigd zich tot de raad 

van commissarissen te wenden als daartoe aanleiding is. 
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5.2.3. Informatievoorziening 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen 

heeft de raad van commissarissen zich regelmatig mon-

deling en schriftelijk door de bestuurder laten informeren 

over	de	maatschappelijke	prestaties	en	de	financiële	

resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante 

externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van 

belanghouders. De raad van commissarissen ontvangt 

ieder	kwartaal	een	rapportage	met	financiële,	operatio-

nele en volkshuisvestelijke informatie. De prestaties van 

de organisatie worden zichtbaar gemaakt met behulp van 

een digitaal toegankelijke rapportagetool. Via deze tool 

kan elk moment van de dag informatie verkregen worden 

over de realisatie en de eindejaarsprognose in relatie tot 

de ambitie.

De raad van commissarissen laat zich ook informeren 

door relevante stakeholders binnen en buiten de organi-

satie (zoals de huurdersorganisatie, de ondernemingsraad 

en de accountant). Tevens halen de leden van de raad van 

commissarissen zelf informatie op, onder andere bij de 

VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorpora-

ties) en Aedes, bij diverse (sector-gerelateerde) bijeen-

komsten en bij eigen netwerkcontacten.

5.2.4. Introductieprogramma

Het introductieprogramma voor nieuwe leden van de raad 

van commissarissen maakt onderdeel uit van het intro-

ductie- en opleidingsprogramma van de raad van com-

missarissen. In de raad van commissarissenvergadering 

van juni zijn aanpassingen van dit programma vastgesteld. 

Deze worden meegenomen bij de (integrale) wijziging van 

dit document in 2016, waarbij het programma in lijn wordt 

gebracht met de Herzieningswet en de Governancecode. 

Nieuwe commissarissen volgen het aangepaste introduc-

tie- en opleidingsprogramma. 

5.2.5. Lidmaatschappen

De leden van de raad van commissarissen zijn lid van 

de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties 

(VTW). 

5.2.6. Zelfevaluatie

De raad van commissarissen bespreekt tenminste een-

maal in het jaar buiten aanwezigheid van het bestuur, het 

eigen functioneren en dat van individuele leden van de 

raad van commissarissen. De raad van commissarissen 

vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur en 

betrekt deze in de bespreking. In 2013 heeft de raad van 

commissarissen een beoordelingscyclus van 4 jaar (2013-

2016) vastgesteld. 

De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden tijdens de interne 

vergadering van 11 december 2015. Als input voor de 

zelfevaluatie zijn de volgende instrumenten gehanteerd:

 • 360° competentie feedback aan de hand van vra-

genlijsten die zijn ingevuld door commissarissen, de 

bestuurder, MT-leden, de Centrale Bewonersraad en de 

ondernemingsraad. Op 22 januari 2016 heeft de selec-

tie- en remuneratiecommissie de uitkomsten besproken 

met een delegatie van het MT, de ondernemingsraad en 

de Centrale Bewonersraad.

 • Visie van de bestuurder.

 • Gezien de bezetting/samenstelling van de raad (het ont-

breken van een voorzitter) is besloten om de beoorde-

ling van de individuele leden dit jaar anders in te vullen. 

Er is voor gekozen om de vice-voorzitter na oplevering 

van de resultaten van de 360º competentie feedback 

telefonisch contact op te laten nemen met de commis-

sarissen om individuele aandachtspunten en/of opmer-

kingen door te nemen, als voorbereiding op de plenaire 

bespreking in de interne vergadering van 11 december 

2015. Daarmee kreeg de individuele beoordeling voor 

dit jaar meer een procesmatige rol en geen inhoudelijk 

beoordelende rol.

Tijdens de zelfevaluatie stond het thema “werkgeversrol 

richting bestuurder” centraal.

De zelfevaluatie resulteert in een raad van commissaris-

sen die tevreden is over het eigen functioneren. Gecon-

stateerd is dat er voldoende countervailing power in de 

raad aanwezig is. Ontwikkelpunten worden binnen de 

raad van commissarissen verder opgepakt.  
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In 2016 wordt een nieuw meerjaren beoordelingscyclus 

voor de raad opgesteld.

5.2.7 Permanente educatie (PE)

De bestuurder en de leden van de raad van commissa-

rissen blijven hun kennis ontwikkelen door middel van 

trainingen en cursussen. De raad van commissarissen-le-

den en de bestuurder hebben in 2015 de incompanytrai-

ningen “Kennissessie novelle Woningwet” (19 juni) en 

de “Bewustwordingssessie governance” (op 9 oktober) 

bijgewoond. Daarnaast hebben de commissarissen en 

de bestuurder diverse trainingen/opleidingen gevolgd. 

Iedereen	heeft	voldaan	aan	de	Permanente	Educatie-sys-

tematiek van Aedes/VTW.

De	bepaalde	PE-punten	van	commissarissen	staan	in	het	

overzicht in paragraaf 5.1.3 van dit verslag. De bestuurder 

heeft	in	2015	4	PE-punten	behaald.

5.3 Bezoldiging

De bezoldiging van commissarissen bij deltaWonen vindt 

plaats volgens de beroepsregel ‘Bezoldiging commissaris-

sen in 2015 en 2016’. Deze regeling van de VTW (Vereni-

ging toezichthouders in Woningcorporaties) is op 20 april 

2015 door de algemene ledenvergadering vastgesteld 

als een voor alle leden algemeen geldende en bindende 

beroepsregel.

De raad van commissarissen van deltaWonen onder-

schrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden 

gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die 

een raad van commissarissen van een woningcorporatie 

dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van 

zijn eigen bezoldiging. Soberheid en doelmatigheid zijn 

gepast vanwege de publieke taak van de corporatie. De 

maximale bezoldiging die de beroepsregeling hanteert ligt 

daarom onder de maximale bezoldiging die op basis van 

de wettelijke bepalingen van de WNT 2 (Wet normering 

topinkomens) geldt.

De bezoldigingsmaxima in de beroepsregeling zijn 

gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de raad van 

commissarissen, die verband houdt met de zwaarte van 

de corporatie. Op basis van het aantal verhuureenheden 

en het aantal inwoners van de gemeente is deltaWonen 

ingedeeld in bezoldigingsklasse G. Op basis van de VTW 

beroepsregel bedraagt de maximale bezoldiging op jaar-

basis (excl. btw):

- Voorzitter raad van commissarissen .................. € 19.289,-. 

- Lid raad van commissarissen  ................................. € 12.859,-.

De bezoldiging van de commissarissen van deltaWonen 

bedroeg in 2015 op jaarbasis (excl. btw):

- Voorzitter raad van commissarissen.................... € 12.525,-

conform afspraken zoals vastgelegd in de aanstellingsbrief

- Lid raad van commissarissen  .................................. € 12.500,-

conform bezoldigingsbeleid 2015.

De bezoldiging is onafhankelijk van de prestaties van de 

corporatie. Dit is een voorwaarde om het onafhankelijk 

functioneren van de raad van commissarissen te waarbor-

gen.

Commissarissen zijn ondernemer voor de btw. De btw die 

zij in rekening brengen komt voor rekening van de corpo-

ratie. Naast de bezoldiging stelt deltaWonen middelen ter 

beschikking voor activiteiten op het gebied van professi-

onalisering en deskundigheidsbevordering (permanente 

educatie), evaluatie en onbelaste kosten die de individuele 

commissaris, uit hoofde van zijn/haar functie bij deltaWo-

nen, maakt. DeltaWonen voldoet ook de kosten voor de 

aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering die zij 

heeft afgesloten voor de commissarissen in verband met 

het uitoefenen van de functie.

5.4 Vergaderingen

5.4.1 Behandelde onderwerpen

De raad van commissarissen heeft in 2015 3 keer volgens 

een vooraf vastgesteld schema vergaderd. Bij deze verga-

deringen was ook de bestuurder van deltaWonen aanwe-

zig. De raad van commissarissenvergadering van oktober 

2015 heeft niet plaatsgevonden, in verband met het ont-

breken van een meerderheid van de raad van commissa-

rissen. In plaats daarvan heeft over diverse onderwerpen 

besluitvorming buiten vergadering plaatsgevonden. 
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Daarnaast heeft er 1 interne vergadering plaatsgevonden 

waarbij onder andere is gesproken over de beoordeling 

en beloning van de bestuurder en het functioneren en de 

bezoldiging van de raad van commissarissen. Agendering 

van de onderwerpen vindt plaats op basis van een gover-

nance jaaragenda die jaarlijks door de raad van commissa-

rissen wordt vastgesteld. Geen van de leden van de raad 

van commissarissen is frequent afwezig geweest bij de 

vergaderingen. 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de onder-

werpen die de raad van commissarissen in 2015 heeft 

behandeld. 

Ter goedkeuring:

 • Jaarverslag en jaarrekening 2014.

 • Jaarrekening NV Wonen boven Winkels Zwolle 2014.

 • Treasury jaarplan 2015 (en de latere aanpassingen).

 • Investeringsstatuut 1.0.

 • Notitie dynamiek van de NAR-methodiek.

 • Kwartaalrapportages (vierde kwartaal 2014 en eerste, 

tweede en derde kwartaal 2015).

 • Financieel toetsingskader deltaWonen.

 • Begroting 2016 (kennisname meerjarenbegroting 

2016-2025 en vaststelling bedrag overschrijding be-

groting 2016 zonder goedkeuring vooraf door raad van 

commissarissen).

 • Plan	van	aanpak	(implementatie)	governance	en	voor-

stel herziening governancedocumenten.

 • Keuze-opties nieuwe statuten deltaWonen.

 • Voorstellen	beëindiging	GE-stelsel	en	Stichting	GE	en	

verlenging leningsovereenkomst met Stichting GE. 

 • Afwikkeling grondpositie Berkum-Veldhoek.

 • Verkoop	WIF	certificaten.

 • Ondersteunen	“Street	League”	(onderdeel	van	PEC	

Zwolle United). 

 • Update belanghouders 2016 en voortzetten thema 

leefbaarheid in 2016.

 • Diverse (fase)documenten vastgoedprojecten (incl. 

voorgenomen aan- en verkopen).

Ter vaststelling:

 • Verlenen décharge bestuurder voor het gevoerde 

bestuur over boekjaar 2013 en 2014.

 • Remuneratierapport 2014.

 • Bedrag waarmee investeringen ten opzichte van 

begroting 2016 overschreden mogen worden zonder 

goedkeuring vooraf door de raad van commissarissen.

 • Notitie autonome mutatie marktwaarde.

 • Risicothema’s 2015 en 2016.

 • Onderwerpen strategische agenda en samenhangende 

besluiten.

 • Onafhankelijkheid leden raad van commissarissen.

 • Onafhankelijkheid accountant voor de wettelijke con-

trole van de jaarrekening.

 • Procedure	werving	en	selectie	inzake	vacatures	2015	

en	2016:	aanpassing	profielschets	raad	van	commis-

sarissen, bijstelling (her)benoemingsreglementen en 

opdrachtverlening extern bureau.

 • Taakverdeling leden raad van commissarissen (na aftre-

den voorzitter).

 • Samenstelling commissies raad van commissarissen 

(onder andere voorzitterschap selectie- en remunera-

tiecommissie en vastgoedcommissie, aanwijzen lid raad 

van commissarissen dat aanschuift voor het over over-

leg met OR en raad van commissarissen en aanwijzen 

lid dat raad van commissarissen vertegenwoordigt bij 

VTW-vergaderingen.

 • Opheffen vastgoedcommissie.

 • Benoemen commissarissen (mevrouw H. Diender-van 

Dijk en de heer J.E. van Driel).

 • Niet benoemen van commissaris in opleiding in 2015.

 • Benoemen twee leden Bewonersraad per 1 maart 

2015.

 • Aanpassingen introductie- en opleidingsprogramma.

 • Opleidingsbudgetten.

 • Procesvoorstel	opleidingsplan	raad	van	commissarissen	

2016 en incompany-trainingen 2016.

 • Proces	beoordeling	bestuurder	2015.

 • Beoordelen functioneren bestuurder (over 2015) en 

vaststellen bezoldiging bestuurder.

 • Proces	zelfevaluatie	raad	van	commissarissen	2015.

 • Honorering leden raad van commissarissen.

 • Vergaderschema 2016.
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Ter kennisname/bespreking (onder andere):

 • Verslagen commissies raad van commissarissen.

 • Voortgang AO/IC 2014.

 • Jaarverslag klachtenadviescommissie 2014.

 • Evaluatie huurverhogingsbeleid 2014 en beleid huur-

verhoging 2015.

 • Naleving Governancecode in 2014.

 • Autonome mutatie marktwaarde. 

 • WSW vaststelling borgingsplafond en borgbaarheids-

verklaring.

 • Rapportage implementatie herziene Woningwet.

 • Aedes	Benchmark	(2014)	en	Corporatie	in	Perspectief	

(2014).

 • Analyse	CIP	2014.

 • Interim-controle 2015 (incl. reactie bestuurder).

 • Stand van zaken controleplan 2015.

 • Oordeelsbrief 2014 ILT.

 • Toezichtbrief 2015 ILT.

5.4.2. Overleg met (huurders)vertegenwoordiging

Het contact met de Centrale Bewonersraad verloopt in de 

regel via de commissarissen die op voordracht van de Be-

wonersraad zijn benoemd. In 2015 hebben deze commis-

sarissen 3 bestuursvergaderingen van de Bewonersraad 

bijgewoond. In deze vergaderingen is gesproken over het 

verhuurbeleid, de werving en selectie van commissarissen 

en lopende (advies)aanvragen. Als gevolg van de nieuwe 

Woningwet wordt er een toenemend beroep gedaan op 

de professionele inbreng van de Centrale Bewonersraad. 

De raad van commissarissen hecht eraan dat de Centrale 

Bewonersraad naar behoefte ondersteuning krijgt bij 

deze ontwikkeling en is te spreken over de professionele 

samenwerking tussen de Centrale Bewonersraad en 

deltaWonen.

5.4.3. Overleg OR

Een delegatie van de raad van commissarissen in heeft 

2015 2 keer overleg gevoerd met de ondernemingsraad. 

Hierbij is gesproken over onder andere de samenwerking 

tussen de ondernemingsraad en de bestuurder, ontwik-

kelingen binnen de ondernemingsraad en de raad van 

commissarissen en toekomstige advies- en instemmings-

aanvragen.  

De raad van commissarissen is content met de goede 

samenwerking tussen de ondernemingsraad en de 

bestuurder en het aanwezige vertrouwen bij de onderne-

mingsraad.

5.4.4. Overleg met overige stakeholders

Leden van de raad van commissarissen waren aanwezig 

bij de belanghoudersbijeenkomst “de leefbare wereld van 

morgen” op 13 november 2015. Ook huurders, de Cen-

trale Bewonersraad, afgevaardigden van de gemeenten 

Kampen en Zwolle, bestuurders van zorg- en welzijnsin-

stellingen, aannemers, architecten, corporatiedirecteuren 

en medewerkers van deltaWonen waren aanwezig. 

6. Tot slot

6.1 Slotverklaring

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2015 opgesteld, 

waarin ook de jaarrekening is opgenomen. Deloitte heeft 

de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goed-

keurende controleverklaring. De raad van commissarissen 

kan zich verenigen met het jaarverslag van het bestuur.  

De raad van commissarissen verleent het bestuur déchar-

ge voor het gevoerde beleid en stelt de jaarrekening vast. 

De middelen van deltaWonen zijn uitsluitend in het belang 

van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten hebben uit-

sluitend plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisves-

ting en leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten 

van deltaWonen. De woongelegenheden liggen binnen 

het statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen en 

verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen. 

De raad van commissarissen en zijn individuele leden ver-

klaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld.
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1.17 Inleiding

1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering

De resultaten

Als woningcorporatie zien we dat het herstel in de vastgoedmarkt 

zich doorzet. Het consumentenvertrouwen wordt groter en er is 

aanhoudende interesse van binnen- en buitenlandse beleggers 

voor woningen in Nederland. Voor ons als corporatie uit zich dit in 

de waardeontwikkeling van ons bezit. 

DeltaWonen heeft voor 2015 een positief resultaat behaald van  

€ 58,6 miljoen. In 2014 was dat € 65,1 miljoen positief. In het resul-

taat is een positieve waardeontwikkeling van onze niet-gerealiseer-

de waardeverandering opgenomen van € 44,6 miljoen (3% van de 

waarde van ons vastgoed), de waardeverandering is een recht-

streekse uiting van de positieve ontwikkeling op de vastgoedmarkt. 

In 2014 was onze niet-gerealiseerde waardeverandering  

€ 50,1 miljoen positief. Met de positieve waardestijging in 2015 en 

2014 hebben we de waardevermindering van voorgaande jaren 

grotendeels gecompenseerd.

Om u een beeld te geven van de resultaten uit onze kosten en 

opbrengsten die te maken hebben met de gewone bedrijfsvoering 

in het kader van verhuur, presenteren we een genormaliseerd 

bedrijfsresultaat. Voor 2015 komt dit genormaliseerde bedrijfs-

resultaat uit op € 20 miljoen positief. In 2014 was dit een bedrag 

van € 15,2 miljoen positief. In het genormaliseerde bedrijfsre-

sultaat laten we alle kosten en opbrengsten met betrekking tot 

verkoopopbrengsten, niet-gerealiseerde waardeveranderingen, de 

onrendabele toppen (projectontwikkeling), vennootschapsbelas-

ting en deelnemingen buiten beschouwing, zodat een beter inzicht 

ontstaat in het resultaat uit onze verhuuractiviteiten. 
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In onderstaande tabel is de totstandkoming van het genormaliseerde bedrijfsresultaat weergegeven. 

(x € 1.000) 2015 begroting 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 84.352 84.476 79.814

Opbrengsten servicecontracten 3.697 4.500 3.709

Overige bedrijfsopbrengsten 448 184 541

Totaal bedrijfsopbrengsten 88.497 89.160 84.064

Bedrijfslasten

Afschrijvingen	(im)materiële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille 990 848 763

Lonen en salarissen 8.769 8.795 8.769

Sociale lasten 1.324 1.345 1.367

Pensioenlasten 1.449 1.598 1.588

Onderhoudslasten 15.622 19.996 13.332

Leefbaarheid 535 755 496

Lasten serviceontracten 3.442 4.134 3.942

Overige bedrijfslasten 19.276 19.776 21.414

Totaal bedrijfslasten 51.408 57.247 51.670

Bedrijfsresultaat 37.090 31.913 32.393

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20 0 179

Rentelasten en soortgelijke kosten - 17.084 - 17.870 - 17.362

Saldo financiële baten en lasten - 17.064 - 17.870 - 17.183

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 20.026 14.043 15.210

De resultaten ten opzichte van de begroting

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat van € 20 miljoen komt € 6 miljoen hoger uit dan we hadden begroot, wat met name wordt veroor-

zaakt	door	de	lager	uitgevallen	onderhoudslasten	(€	4,4	miljoen),	lagere	financiële	baten	en	lasten	(€	0,8	miljoen),	lager	uitgevallen	overige	

bedrijfslasten (€ 0,5 miljoen) en hogere overige bedrijfsopbrengsten (€ 0,3 miljoen). Ten aanzien van onze onderhoudslasten merken wij 

op dat door onze duurzaamheidsambitie in 2015 en opvolgende jaren een deel van ons budget hiervoor is gereserveerd; de werkelijke on-

derhoudslast komt lager uit dan begroot maar hoger dan 2015, de nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden begroot in 2015 zullen in 

het eerste gedeelte van 2016 worden uitgevoerd. 

Het resultaat na belasting bestaat uit ons genormaliseerd bedrijfsresultaat plus het resultaat uit verkoop van vastgoed en projectontwik-

keling, vennootschapsbelasting, resultaat deelneming en de verandering in de marktwaarde van ons vastgoed. Dit is in de onderstaande 

tabel weergegeven, waarbij zichtbaar is hoe het resultaat zich verhoudt ten opzichte van de begroting. 
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(x € 1.000) 2015 begroting 2014

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 20.026 14.043 15.210

Resultaat verkoop en projectontwikkeling - 5.972 - 7.847 3.806

Fiscale aspecten en resultaten deelneming - 1.561 - 3.353 - 4.001

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 44.613 33.463 50.070

Waardeveranderingen	van	financiële	vaste	activa 1.532 0 0

Resultaat na belasting 58.638 36.306 65.085

In de begroting was uitgegaan van een positief resultaat van € 36,3 miljoen. Het werkelijke resultaat komt daarmee € 22,3 miljoen hoger 

uit dan verwacht. Het hogere resultaat wordt voor € 11,2 miljoen veroorzaakt door de niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Dit is met 

name als gevolg van een positievere autonome mutatie. De autonome mutatie betreft de waarde waar deltaWonen als corporatie geen 

invloed op heeft. Deze mutatie komt tot stand op basis van externe, niet door deltaWonen beïnvloedbare factoren. Gezien de voorspel-

baarheid van de autonome mutatie heeft deltaWonen voor de begroting 2016 besloten om de autonome mutatie niet meer te voorspellen. 

De totstandkoming van de marktwaarde wordt toegelicht in de jaarrekening onder het onderdeel ‘vastgoedbeleggingen’.

De resultaten ten opzichte van voorgaand boekjaar

Hieronder worden de relevante afwijkingen tussen de resultaten van 2015 en 2014 toegelicht. Voor de volledige toelichting op de winst- 

en verliesrekening en de gegevens van de balans verwijzen wij naar de jaarrekening 2015.

De daling van het jaarresultaat ten opzichte van voorgaand boekjaar is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Meer resultaat (x € 1.000) wegens:

Hogere huuropbrengsten 4.538

Hoger resultaat servicecontracten 489

Lagere lonen en salarissen, pensioenen en sociale lasten 181

Lagere overige bedrijfslasten 2.138

Lagere	financiële	baten	en	lasten 120

Hogere	waardeveranderingen	van	financiële	vaste	activa	en	effecten 1.532

Lagere vennootschapsbelasting 1.745

Hoger resultaat deelnemingen 695

11.437

Minder resultaat (x € 1.000) wegens:

Lager verkoopresultaat 5.693

Lagere geactiveerde productie eigen bedrijf 327

Lagere overige bedrijfsopbrengsten 92

Hogere afschrijvingen 227

Hogere	overige	waardeveranderingen	(im)materiële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille 3.758

Hogere onderhoudslasten 2.290

Hogere leefbaarheidsuitgaven 39

Lagere niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.457

17.883

Per saldo lager resultaat 2015 - 6.446
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Toelichting bij de resultaten

Het resultaat voor 2015 ligt met € 58,6 miljoen lager dan voor-

gaand boekjaar (€ 65,1 miljoen). Hieronder worden de belangrijk-

ste verschillen per onderdeel toegelicht.

Huren en vergoedingen

De stijging in de huuropbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de oplevering van 153 nieuwbouwwoningen, passend in onze 

groeiambitie, en de jaarlijkse huurverhoging. In 2015 bedroeg deze 

2,19%. In de jaarrekening wordt de mutatie verder toegelicht.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten komen € 2,1 miljoen lager uit dan 

voorgaand boekjaar. Belangrijkste oorzaak hiervan is de in 2014 in 

rekening	gebrachte	sectorspecifieke	heffing	(saneringsheffing)	van	

€ 2,7 miljoen; in 2015 is deze niet in rekening gebracht. Daarnaast 

vallen de overige bedrijfslasten per saldo met € 1 miljoen lager uit, 

met name door minder afboekingen, oninbare debiteuren en lagere 

vergoeding voor uitverhuis- en sloopkosten herstructurering. 

Deze lagere kosten worden deels teniet gedaan door de in 2015 

in	rekening	gebrachte	verhuurderheffing	welke	in	2015	met	€	1,3	

miljoen is toegenomen tot € 8,1 miljoen. De verwachting is dat de 

verhuurderheffing	de	komende	jaren	verder	oploopt	tot	ongeveer	

€ 11 miljoen in 2020. Om de komende jaren deze kosten op te van-

gen werken wij met de Lean-methode. Op de onderdelen algemene 

beheer- en administratiekosten en de huisvestingskosten zien we 

de effecten van deze methode terug, door de lager uitgevallen 

bedrijfskosten ten opzichte van voorgaand jaar.

 

Financiële baten en lasten

Door de positieve renteontwikkeling zien wij in 2015 de rentelas-

ten afnemen. De gemiddelde rentevoet is ten opzichte van 2014 

gedaald met circa 21 basispunten. Het verloop van de langlopende 

leningen wordt toegelicht in de paragraaf ‘Treasury’.

Waardeverandering van financiële vaste activa

In	2013	hebben	wij	de	certificaten	Woon	Investerings	Fonds	(WIF)	

afgewaardeerd	naar	nihil.	In	2015	zijn	de	certificaten	van	het	WIF	

verkocht. Dit heeft geleid tot een voorlopige uitkering van € 1,8 

miljoen. Dit voordeel is in het resultaat over 2015 opgenomen. 

In	2016	vindt	de	definitieve	afrekening	van	het	WIF	plaats,	nadat	

duidelijk is hoeveel liquide middelen er bij het WIF overgebleven 

zijn na de liquidatie.

Verder heeft op de lening verstrekt aan de stichting Gereglemen-

teerd Eigendom een afboeking plaatsgevonden van € 300.000,-.

Vennootschapsbelasting

De lagere last voor de vennootschapsbelasting wordt met name 

veroorzaakt	door	een	lager	fiscaal	resultaat	in	2015	ten	opzichte	

van	2014.	Voor	2015	komt	het	fiscaal	resultaat	uit	op	een	verlies	

van € 69.000,- in 2014 was dit een winst van € 2,1 miljoen.  

De mutatie houdt verband met de verkoop van nieuwbouwwonin-

gen,	de	Willem	de	Zwijgerkazerne,	de	fiscale	afwikkeling	van	de	 

N.V. Wonen boven Winkels Zwolle en het WIF.

Resultaat deelnemingen

In het eerste kwartaal van 2015 is N.V. Wonen boven Winkels 

Zwolle vereffend en op 26 maart 2015 is N.V. Wonen boven Win-

kels Zwolle uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het batige 

saldo is uitgekeerd aan deltaWonen.

Verkoopresultaat

Het lagere verkoopresultaat houdt enerzijds verband met een lager 

resultaat op de verkoop van huurwoningen, effect € 748.000,-.  

De opbrengsten op de verkoop van woningen zijn hoger, echter 

ook de boekwaarde van de verkochte woningen is hoger, met 

name als gevolg van het feit dat de voorraad op 31 december 2014 

leegstaande huurwoningen met label verkoop is opgewaardeerd 

naar (ingeschatte) verkoopprijs. Deze ligt materieel hoger dan de 

marktwaarde in verhuurde staat. Bij de begroting is geen rekening 

gehouden met deze opwaardering omdat deze ten tijde van de 

begroting niet in te schatten was. Daarnaast komt het resultaat 

op koopprojecten € 4,3 miljoen lager uit dan in het voorgaand 

boekjaar. In 2014 is het positieve resultaat van € 1,7 miljoen 

verantwoord van de Vogelbuurt. In 2015 hebben we met name het 

negatieve verkoopresultaat op ons project Margaretha verant-

woord (€ 2,1 miljoen).
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Maatschappelijke investeringen

(overige	waardeveranderingen	(im)materiële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille)

Specificatie	maatschappelijke	investeringen	2014	(x € 1.000)

Frankhuis midden (Zwolle) 262

Frankhuis Noord (Zwolle) 18

Transitorium (Zwolle) 919

Prinsenpoort	(Zwolle) 1.612

Pastorie	-	Buiten	Nieuwstraat	(Kampen) 123

Hanzewijk cluster 4 (Kampen) - 45

Hanzewijk cluster 6AB (Kampen) 1.193

Spoorlaan (Oldebroek) 172

Maatschappelijke investeringen in lopende projecten 4.253

Studentenhuisvesting (Zwolle) 428

Frankhuis (Noord) - 18

Westenholte patio (Zwolle) - 19

Margaretha fase II (Kampen) 686

Hanzewijk cluster 4 (Zwolle) - 57

Maatschappelijke investeringen in opgeleverde projecten 1.020

Afwaardering Rondweg 55

Afwikkeling oude projecten 225

Totaal 5.554

De hierboven vermelde maatschappelijke investeringen (onrenda-

bele toppen) komen € 4,1 miljoen lager uit dan in 2014. Bij nieuw-

bouwprojecten wordt de maatschappelijke investering vastgesteld 

op het moment van de goedkeuring fasedocumentrealisatie.  

In 2015 is voor 8 projecten (201 woningen) de goedkeuring 

gegeven aan de fasedocumentrealisatie. Het bijbehorende totaal 

bedraagt € 4,3 miljoen. De maatschappelijke investeringen in 

opgeleverde projecten komt voor 2015 uit op € 1,1 miljoen. Het 

resultaat is ontstaan door een combinatie van actualisatie van de 

marktwaarde in verhuurde staat bij oplevering, vergeleken met de 

marktwaarde op het moment van fasedocumentrealisatie en de 

werkelijke stichtingskosten.

Onderhoud

De onderhoudskosten zijn uitgesplitst naar de onderdelen dagelijks 

onderhoud, planmatig onderhoud, en contractonderhoud en 

worden verminderd met de dekking onderhoud in eigen beheer. 

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen van de ontwikke-

ling werkelijke onderhoudsgaven ten opzichte van de werkelijke 

onderhoudsuitgaven 2014 en de meerjarenonderhoudsbegroting 

jaarschijf 2015.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De waardeverandering komt € 5,5 miljoen lager uit dan in 2014. 

De niet-gerealiseerde waardeverandering is in 2015 € 45 mil-

joen positief. De belangrijkste factor in deze betreft de autonome 

mutatie: voor 2015 was dit een bedrag van € 63,7 miljoen positief, 

ten opzichte van € 65,4 miljoen positief in 2014. Van invloed op 

de waardeverandering zijn onder andere: de leegwaarde, muta-

tiegraad, restwaarde (op basis van een exit yield), huuropbrengst, 

VTW-normen voor onderhoud- en beheerlasten en de disconte-

ringsvoet. Vanuit ons onderhoudsprogramma is het effect van het 

geactiveerde onderhoud € 12,4 miljoen (negatief). In 2014 was dat 

€ 16,6 miljoen (negatief).  
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Een deel van onze onderhoudsuitgaven wordt geactiveerd op com-

plexniveau, deze activering leidt niet tot een evenredige stijging van 

de marktwaarde van het betreffende complex. Derhalve wordt deze 

post als last meegenomen in de niet-gerealiseerde waardeverande-

ring vastgoedportefeuille. In de niet- gerealiseerde waardeverande-

ring 2015 is een bedrag ad. € 2,1 miljoen verantwoord als correctie 

op de ten onrechte onder de vastgoedbeleggingen in exploitatie 

opgenomen waarde per 1 januari 2015.

 

Financiële kaders

Zoals	ieder	bedrijf	wil	deltaWonen	financieel	gezond	blijven.	Om	

dit	te	toetsen	hanteren	we	een	vaste	set	met	financiële	toetsings-

kaders.	De	financiële	resultaten	en	de	meerjarenbegroting	worden	

hierop beoordeeld. Jaarlijks wordt het toetsingskader herijkt. Bij dit 

herijken wordt onder andere rekening gehouden met bijstellingen 

in de normen van de toezichthouders zoals het ILT en het WSW. 

Verder houden we rekening met de eisen die banken hanteren voor 

het	aangaan	van	commerciële	financiering.	Met	de	aanpassingen	

heeft	deltaWonen	een	financieel	toetsingskader	dat	strenger	is	dan	

dat van de externe toezichthouders.

Het	financiële	toetsingskader	van	deltaWonen	voor	2016	is	eind	

2015 als volgt vastgesteld:

 • De	operationele	kasstromen,	inclusief	aflossingsfictie,	zijn	

gedurende de eerste 5 jaar gemiddeld groter dan € 2 miljoen. 

Hierbij wordt 50% van de uitgaven voor E-renovatie betaald uit 

de operationele kasstroom.

 • De	Interest	Coverage	Ratio	zonder	aflossingsfictie	is	groter	dan	

1,5.

 • De Debt Service Coverage Ratio (op basis van WSW-grondsla-

gen) is groter dan 1.

 • De loan to value, op marktwaarde in verhuurde staat, is kleiner 

dan 40%.

 • De loan to value op bedrijfswaarde, is kleiner dan 75%.

 • De solvabiliteit op bedrijfswaarde is groter dan 25%.

 • De bedrijfslasten zijn gedurende de komende 10 jaar gemiddeld 

niet hoger dan € 1.240,- per vhe.

 • De onderhoudslasten zijn gedurende de komende 10 jaar gemid-

deld niet hoger dan € 1.090,- per vhe.

 

De meerjarenbegroting 2016-2025 is getoetst aan bovenstaande 

financiële	kaders.	Uit	de	jaarrekening	2015	blijkt	dat	aan	het	finan-

cieel toetsingskader is voldaan.

Toezichtsbrief 2015

Op 21 september 2015 hebben we van de nieuw opgerichte Au-

toriteit woningcorporaties (Aw) de toezichtbrief 2015 ontvangen. 

In deze brief ontvangen we het oordeel van de Aw op een zestal 

toezichtterreinen,	die	van	invloed	zijn	op	de	financiële	continuïteit	

van onze corporatie.

Het gaat om:

 • De	kwaliteit	van	de	financiële	verantwoording;

 • het behoud van het maatschappelijk gebonden vermogen;

 • financieel	risicobeheer;

 • liquiditeit;

 • solvabiliteit;

 • draagkracht vermogen.

De	toezichtsbrief	geeft	aan,	dat	de	financiële	beoordeling	niet	leidt	

tot opmerkingen en interventies. Verder geeft de brief aan, dat 

deltaWonen	niet	geselecteerd	is	voor	specifiek	onderzoek	op	het	

gebied van derivaten, zorgvastgoed en het beleggingsbeleid.

Oordeelsbrief 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Trans-

port van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Op 27 november 2015 hebben we van de Inspectie Leefomgeving 

en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de 

oordeelsbrief verslagjaar 2014 ontvangen. Deze brief is voor de 

laatste keer op grond van de Bbsh tot stand gekomen. Er is aan-

dacht besteed aan grondposities langer dan 10 jaar, de WNT, activi-

teiten in het buitenland, dienstverlening aan derden en sponsoring. 

Verder wordt aangegeven in welke mate wet- en regelgeving is 

nageleefd. In de brief wordt aangegeven, dat er geen opmerkingen 

gemaakt worden over in eerdere verslagjaren genoemde onrecht-

matigheden.

Verder wordt in de brief aangegeven dat deltaWonen een goed-

keurend oordeel krijgt ten aanzien van de toepassing van de WNT. 

Ten aanzien van leningen en garantstellingen aan derden wordt 

aanvullende informatie gevraagd. Deze informatie is met de brief 

van 19 januari 2016 verstrekt. In de brief van de minister zijn geen 

tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van rechtmatigheid, 

governance en integriteit. 
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1.17.2 Treasury

Algemeen

Een	groot	gedeelte	van	het	bezit	van	woningcorporaties	is	gefinan-

cierd met aangetrokken leningen. Treasury vormt daardoor een 

belangrijk	onderdeel	van	de	financiële	huishouding	bij	woningcor-

poraties. Doel van de treasuryfunctie is het indekken en spreiden 

van	renterisico’s,	het	toetsen	van	de	financierbaarheid	van	alle	

(geplande)	activiteiten,	het	aantrekken	van	benodigde	financiering,	

optimalisatie	van	de	financieringsstructuur	van	deltaWonen	en	het	

minimaliseren van de rentelasten.

DeltaWonen heeft een aantal organisatorische maatregelen geno-

men om de treasuryfunctie op een goede wijze te laten functione-

ren.

Treasurystatuut

Het beleid, dat deltaWonen voert op het gebied van treasury is 

vastgelegd in het treasurystatuut. Binnen dit statuut staat de 

organisatie van de treasuryfunctie, de wijze van besluitvorming, de 

verantwoording en de informatievoorziening beschreven.

Treasurycommissie

Er is een treasurycommissie samengesteld die de treasuryfunctie 

waarneemt. Deze commissie bestaat uit de directeur-bestuurder, 

de manager Bedrijfsbeheer, de concern controller, een controller 

en een extern adviseur. De treasurycommissie handelt binnen de 

kaders van het treasurystatuut en het treasuryjaarplan.

Treasuryjaarplan

Op basis van de kasstroomprognose uit de meest recente goed-

gekeurde begroting wordt het treasuryjaarplan opgesteld. Binnen 

dit plan worden de operationele acties met betrekking tot de 

treasury van deltaWonen voor het komende jaar beschreven, zoals 

het	aflossen	en	aantrekken	van	leningen.	Het	treasurystatuut	

en de AO/IC van deltaWonen bepalen de spelregels waarbinnen 

treasury-activiteiten mogen worden uitgevoerd. Indien acties in dit 

treasuryjaarplan strijdig zijn met vigerende wet- en regelgeving en/

of het treasurystatuut en/of de AO/IC van deltaWonen, dan is het 

treasuryjaarplan hieraan ondergeschikt.

In het treasuryjaarplan worden de belangrijkste treasury-acties van 

deltaWonen voor het komende jaar beschreven. Acties die voort-

vloeien uit externe en interne wet- en regelgeving, worden niet 

altijd	als	specifiek	actiepunt	benoemd,	maar	worden	verondersteld	

inherent te zijn aan het werken binnen de vigerende ‘spelregels’.

Het treasuryjaarplan is gebaseerd op de goedgekeurde meerjaren-

begroting en meerjarenprognoses en wordt vastgesteld door de 

directeur-bestuurder en goedgekeurd door de raad van commis-

sarissen (raad van commissarissen). Door goedkeuring van het 

treasuryjaarplan , geeft de raad van commissarissen toestemming 

aan de directeur- bestuurder om, ten behoeve van de DAEB-ac-

tiviteiten (en binnen de van toepassing zijnde externe en interne 

‘spelregels’),	financiering	aan	te	trekken,	tot	maximaal	het	door	het	

WSW afgegeven borgingsplafond.

Vanaf het moment dat het nieuwe borgingsplafond wordt vrijge-

geven door het WSW, zal dit leidend worden voor bepaling van de 

beschikbare ruimte onder het borgingsplafond.

Vanwege de beleidsregel derivaten woningcorporaties en een 

raamovereenkomst	financiële	derivaten,	waar	banken	niet	mee	

akkoord gaan, worden naar verwachting geen nieuwe derivaten 

afgesloten ter afdekking van het renterisico. Mocht dit wel mogelijk 

blijven en deltaWonen dit wel wenselijk achten, dan zal een besluit 

hiertoe voorafgaand aan de raad van commissarissen worden 

voorgelegd. Vanwege de WSW-beleidsregel dat alleen leningen 

met maximaal een stortingsdatum van 6 maanden vooruit mogen 

worden aangetrokken, zijn de voordelen van eventuele nieuwe 

payer-swaps überhaupt niet meer substantieel.

Acties die niet binnen de kaders van dit treasuryjaarplan vallen, 

moeten ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorge-

legd te worden. Uitzondering hierop zijn acties die een expliciet 

uitvloeisel zijn van het voldoen aan wet- en regelgeving; daarvoor 

bestaat een informatieplicht aan de raad van commissarissen.

 

Financieringsbevoegdheid treasury

DeltaWonen	moet	te	allen	tijde	aan	haar	financiële	verplichtingen	

kunnen voldoen. Zij trekt hiertoe, indien noodzakelijk, leningen aan 

met borging door het WSW (mits ten behoeve van DAEB).  

Het WSW stelt borgingsruimte beschikbaar door middel van het 

door haar vastgestelde borgingsplafond. Dit borgingsplafond be-

treft	het	maximale	bedrag	aan	door	het	WSW	te	borgen	financie-

ring, in het van toepassing zijnde jaar. De hoogte van het borgings-

plafond	is	(mede)	afhankelijk	van	de	financieringsbehoefte	conform	

de	dPi-opgaaf.	DeltaWonen	heeft	in	2015	een	borgingsplafond	van	 

€ 532 miljoen voor ultimo 2017 ontvangen.
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Treasuryactiviteiten in 2015

In 2015 zijn de volgende transactievoorstellen uitgevoerd:

• 12 januari 2015: per 1 maart 2015 is een nieuwe opslag over-

eengekomen op een basisrentelening bij NWB Bank ter grootte 

van € 15 miljoen. De basisrentelening loopt tot maart 2061 (46 

jaar). De nieuwe opslag is overeengekomen voor 4 jaar op 0,30%. 

Inclusief de basisrente van 2,998% komt het tarief hiermee tot  

1 maart 2019 uit op 3,298%.

• Op 23 maart 2015 is met de NWB Bank een nieuwe opslag over-

eengekomen op een roll-over lening van € 15 miljoen.  

De nieuw overeengekomen opslag bedraagt per 1 juni 2015 tot  

1 juni 2018 + 0,13%. Hierbij is de lening omgezet van een roll-

over lening met variabele hoofdsom naar een roll-over lening met 

een vaste hoofdsom.

• Op 24 juni 2015 is bij BNG Bank een roll-over lening met varia-

bele hoofdsom van € 15 miljoen afgesloten. Looptijd 3 augustus 

2015 tot 1 september 2034. De opslag is vastgelegd tot 1 sep-

tember 2017 op + 0,22%.

• Op	3	augustus	2015	is	bij	BNG	Bank	een	fixe	lening	van	€	15	

miljoen afgesloten. Looptijd 1 februari 2016 tot 1 februari 2022 

tegen een tarief van 0,809%.

• Op	27	juli	2015	is	bij	BNG	Bank	een	fixe	lening	van	€	15	miljoen	

afgesloten. Looptijd 1 september 2015 tot 1 september 2031 

tegen een tarief van 1,68%. Tevens is ten behoeve van de opscho-

ning van de portefeuille overeengekomen een drietal leningen 

met een totale restant hoofdsom van € 3,8 miljoen op rentecon-

versiedatum	in	2016	en	2017	boetevrij	te	mogen	aflossen.

• Op 26 augustus 2015 is aan de NWB Bank verzocht om een 

viertal leningen met een totale restant hoofdsom van  

€ 1.046.084,-, die per eind 2015 een renteconversie zouden 

moeten	ondergaan,	boetevrij	te	mogen	aflossen.	NWB	Bank	

heeft, ondanks de bindingsclausules in de contracten, hiermee 

ingestemd.

• Op 25 augustus 2015 is met het Nationaal Restauratiefonds 

overeengekomen om ten behoeve van de opschoning van de 

portefeuille een lening met een restant hoofdsom van € 18.300,- 

boetevrij per 1 september 2015 af te mogen lossen.

• Op 28 september 2015 is een nieuwe opslag overeengekomen 

op een basisrentelening bij de BNG Bank ter grootte van € 10 

miljoen. De basisrentelening loopt tot december 2058 (43 jaar). 

De nieuwe opslag is overeengekomen voor vier jaar op 0,22%. 

Inclusief de basisrente van 3,089% komt het tarief hiermee tot  

1 maart 2019 uit op 3,309%.

• Op 11 november 2015 is bij Nationale Nederlanden Levensver-

zekeringen	een	fixe	lening	van	€	15	miljoen	per	4	januari	2016	tot	

4 januari 2036 afgesloten. Tarief 1,92%.

• De belegging bij het Wooninvesteringsfonds is vanwege de over-

dracht van de portefeuille aan Round Hill afgewikkeld.

In 2015 hebben geen transacties plaatsgevonden die buiten het 

mandaat van de organisatie vielen. 

Daarnaast zijn de volgende acties uitgevoerd:

 • De treasurycommissie is in 2015 4 keer bijeen geweest. Tijdens 

deze bijeenkomsten kwamen onder andere marktontwikkelingen, 

beschikbaarheid	van	financiering,	borgingsplafond,	liquiditeits-

prognoses, schuldrest per verhuureenheid, beoordelingskader 

WSW en renterisico’s aan de orde. Bovendien zijn de voorgeno-

men transactievoorstellen besproken.

 • De op 27 januari 2015 door de minister uitgevaardigde beleids-

regels verantwoord beleggen zijn geïntegreerd in het treasury- 

statuut.

 • Er is op 19 juni 2015 een presentatie over de treasury bij delta-

Wonen verzorgd voor de raad van commissarissen.

 • ABN AMRO wenst tot nu toe niet mee te werken aan aanpassing 

van het derivatencontract ten aanzien van de toezichtbelemme-

rende bepalingen. Ook dit jaar is dit onderwerp bij ABN AMRO 

weer aan de orde gesteld, zij heeft echter aangegeven geen 

aanleiding te zien om hierin aanpassingen te doen. De voortgang 

is eind 2015 gemeld aan de Autoriteit Woningcorporaties.

Ontwikkelingen 2015

Liquiditeit en financieringsruimte

Onder borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) zijn in 2015 4 nieuwe leningen ontvangen voor een totaal-

bedrag van € 60 miljoen. In 2015 is voor een bedrag van € 48,2 

miljoen aan leningen afgelost.

In	de	eerste	maanden	van	2015	hebben	de	finale	gesprekken	

plaatsgevonden met de Rabobank rondom de bestaande kredietfa-

ciliteit.	Per	juni	2015	is	de	faciliteit	van	€	25	miljoen	teruggebracht	

naar € 12,5 miljoen. Tevens zijn de voorwaarden en tarifering 

marktconform aangepast.
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De komende jaren worden wederom grote uitgaven gedaan op 

het gebied van projectontwikkeling en herstructurering. Deze 

inspanningen kunnen niet verricht worden zonder het aantrekken 

van	aanvullende	leningen.	Eind	2016	bedraagt	de	financieringsbe-

hoefte, volgens de in november 2015 opgestelde prognose,  

€	56	miljoen.	Deze	financieringsbehoefte	loopt	op	tot	circa	€	262	

miljoen aan het eind van 2020. In de planningsperiode 2016 - 2020 

heeft deltaWonen voor € 217 miljoen aan netto (des-)investeringen 

begroot	en	wordt	circa	€	184	miljoen	op	financieringen	afgelost.	

De	benodigde	financiering	kan	worden	aangetrokken	door	het	

inzetten van borgstelling op toekomstige nieuwbouwinvesteringen 

en op bestaand huidig bezit. Het faciliteringsvolume op basis van de 

laatste faciliteringsbrief van het WSW na de beoordeling over 2014 

bedraagt ultimo boekjaar 2015 € 145 miljoen tot en met het jaar 

2017. Additionele borging op bestaand bezit kan worden verkre-

gen tot een maximum van 50% van de WOZ-waarde van het bezit. 

Op dit moment ligt de WOZ-waarde van het woningbezit op bijna  

€ 1,9 miljard. Borging is dus mogelijk tot een bedrag bijna  

€ 1,0 miljard, waarvan al € 449 miljoen is ingezet voor de bestaande 

leningportefeuille. Er bestaat dus, afgezien van de toevoeging door 

nieuwbouw,	een	additionele	theoretische	financieringsruimte	van	

ongeveer € 550 miljoen. Als randvoorwaarde wordt gesteld dat de 

kasstromen uit exploitatie voldoende moeten zijn voor de rente- en 

aflossingsbetalingen.	Door	de	integrale	vennootschapsbelasting-

heffing	en	de	verhuurderheffing	aan	het	ministerie	van	Financiën	

BZK en/of Autoriteit woningcorporaties, wordt het voor actief 

investerende corporaties zoals deltaWonen steeds moeilijker om 

aan deze voorwaarde te voldoen. Het WSW verwacht dat meer en 

meer woningcorporaties met ‘maatwerk’ zullen moeten worden 

bediend.

Toezichtbelemmerende bepalingen

In 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties	haar	“beleidsregels	financiële	derivaten	door	toegelaten	

instellingen volkshuisvesting” bekend gemaakt.

DeltaWonen heeft haar derivatencontracten getoetst op de aanwe-

zigheid van ‘toezichtbelemmerende bepalingen’. In de documentatie 

van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en ABN AMRO zijn deze 

bepalingen geconstateerd. Voor wat betreft BNG is een standaard-

oplossing bewerkstelligd die acceptabel is voor BNG, corporaties, 

het CFV en het ministerie van BKZ. De oplossing is gezocht in een 

door BNG en corporatie te tekenen wijzigingsovereenkomst op de 

bijlage van de derivatenraamovereenkomst.

DeltaWonen heeft er voor gekozen deze wijzigingsovereenkomst 

met BNG aan te gaan. De betreffende overeenkomst is door 

deltaWonen getekend in augustus 2014. Hiermee zijn de Toezicht-

belemmerende bepalingen in de derivatencontracten met BNG 

geëlimineerd.

Met de ABN AMRO bank hebben in de afgelopen jaren diverse ge-

sprekken plaatsgevonden. Ondanks dat ABN AMRO al enkele jaren 

een staatsbank is, weigert de bank om de bepalingen te schrappen 

of de contracten aan te passen. De door de bank aangedragen 

oplossingen, zoals het unwinden van de portefeuille, zijn voor del-

taWonen niet acceptabel, aangezien op dit moment hieraan (hoge) 

kosten verbonden zijn om de huidige negatieve marktwaarde af 

te kopen. De conclusie voor deltaWonen is dat wij de acties zullen 

aanhouden en daar waar mogelijk, bijvoorbeeld bij een stijgende 

rente, alsnog maatregelen kunnen nemen om de bepalingen te eli-

mineren. Deze situatie heeft overigens niet tot maatregelen geleid 

door de toezichthouder.

Financiële instrumenten/derivaten

Swapportefeuille:

DeltaWonen heeft een payer swapportefeuille van € 75 miljoen. De 

swaps zijn al voor 2008 afgesloten met verschillende ingangsdata 

en bij diverse banken: BNG (2 keer € 15 miljoen), ABN AMRO 2 

keer € 15 miljoen) en Fortis (€ 15 miljoen). Met het gebruik van 

deze swaps wisselt deltaWonen rentebetalingen uit met de bank. 

DeltaWonen ontvangt de rente gebaseerd op de marktrente van de 

bank en betaalt een vaste rente aan de bank.

Hierdoor wordt het (toekomstig) renterisico verminderd. Alle 

swaps die deltaWonen in haar bezit heeft, zijn gekoppeld aan le-

ningen met een variabele rente gebaseerd op de marktrente. Door 

het gebruik van deze derivaten heeft deltaWonen haar renterisico 

voor deze leningen afgedekt voor de onderliggende waarde van de 

derivaten (zie ook: hedge effectiviteit). De derivaten van delta-

Wonen bestaan uit payer swaps welke uitsluitend zijn ingezet om 

renterisico’s af te dekken.

Een payer swap is een rente-instrument met een waardeontwik-

keling, afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit resulteren in 

een positieve of een negatieve marktwaarde. Kort gezegd zal bij 

een stijgende rente de swap een positieve waarde krijgen en bij een 

dalende rente een negatieve waarde. De belangrijkste modaliteiten 

van de afgesloten swaps zijn hierna weergegeven:
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Op de swap bij Fortis is een NRL (Negative Rescontre Limiet) van  

€ 3,2 miljoen van toepassing. Dit houdt in dat wanneer de negatieve 

marktwaarde van de swap de drempel van € 3,2 miljoen over-

schrijdt, er door de tegenpartij om aanvullende zekerheden zou 

kunnen worden gevraagd.

Conform de beleidsregels derivaten dient deltaWonen een liquidi-

teitsbuffer aan te houden om een rentedaling van 2% op te kunnen 

vangen. De marktwaarde van de betreffende swap bedroeg per 31 

december 2015 € 2,2 miljoen negatief. Bij een rentedaling van 2% 

zou deze € 3,4 miljoen negatief bedragen. Na aftrek van de NRL 

(drempel) resulteert dit in een aan te houden liquiditeitsbuffer van

€ 0,2 miljoen. Op dit moment is een margin call (bijstorten) niet 

aan de orde. In het kader van het Eigen Middelen Beleid van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), is aangegeven dat de 

positieve operationele kasstroom en verkoopopbrengsten mogen 

worden ingezet om te kunnen voldoen aan de genoemde liquidi-

teitsbuffer. DeltaWonen heeft voldoende middelen uit operatio-

nele kasstromen en verkoopopbrengsten gegenereerd om aan het 

aanhouden van de liquiditeitsbuffer te kunnen voldoen.

De in de afgelopen jaren door het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(nu Autoriteit woningcorporaties) uitgevoerde stresstesten deriva-

ten hebben voor deltaWonen nooit tot opmerkingen geleid.

DeltaWonen is niet voornemens om in 2016 nieuwe derivaten 

af te sluiten. Eventuele derivatentransacties die voortvloeien uit 

het ‘beheer’ van de bestaande portefeuille, zullen aan de raad van 

commissarissen voorgelegd worden.

Verantwoording over interne organisatie rondom derivaten:

De interne organisatiestructuur betreffende aanschaf en gebruik 

van	financiële	derivaten,	waaronder	in	elk	geval	regels	betreffende	

bevoegdheden en mandatering, interne controle, interne verant-

woording, rol en betrokkenheid van de externe accountant, en 

rol en betrokkenheid van het orgaan waaraan het toezicht op het 

bestuur is opgedragen, ligt vast in ons treasurystatuut en ons jaar-

lijkse treasuryjaarplan. Voor wat betreft het afsluiten en eventueel 

aanpassen van derivaten zijn alle acties die buiten het operationele 

gebeuren van de reeds afgesloten derivaten vallen, onderhevig aan 

goedkeuring van de raad van commissarissen.

 

In de treasurybijeenkomsten worden de derivatenrapportages 

en de risicoanalyses behandeld. Diverse onderdelen van deze 

uitgebreide rapportage en risicoanalyses worden opgenomen en 

behandeld in de kwartaalrapportages voor de auditcommissie en de 

raad van commissarissen.

Waarborging van voldoende interne professionaliteit betreffende 

financiële derivaten

De waarborging vindt met name plaats door een stevige lijn met 

onze professionele treasury-adviseur Thésor, bekend in en met de 

sector. Thésor heeft meer dan 100 woningcorporaties als klant en 

was overigens geen adviseur bij Vestia. Ook binnen de organisatie 

zijn er medewerkers die diverse treasury-opleidingen en -trai-

ningen hebben gevolgd. Er is voldoende kennis aanwezig over de 

huidige bij deltaWonen aanwezige derivaatproducten. DeltaWonen 

heeft in het verleden vijf payer-swaps afgesloten. Hierover wordt 

regelmatig in een CFV/Aw-stresstest gerapporteerd. Bij de diverse 

opgaves komt duidelijk naar voren dat het risico op “margin-calls” 

marginaal is.

Daarnaast heeft deltaWonen al jaren als beleid om geen nieuwe 

swaps meer af te sluiten. De laatste transactie heeft op 22 juli 2007 

plaatsgevonden. Eén van de leden van de raad van commissarissen 

(de	heer	mr.	E.L.M.	de	Bruijn)	heeft	een	gedegen	financiële	achter-

grond dankzij diverse management- en directiefuncties binnen de 

ABN AMRO bank. De heer De Bruijn is tevens voorzitter van de 

auditcommissie. Op afroep wordt de auditcommissie en/of raad van 

commissarissen bijgepraat door Thésor. Zo is aan de voltallige raad 

van commissarissen door Thésor in juni 2015 voorlichting gegeven 

Tegenpartij Hoofdsom Startdatum Einddatum Te betalen 

vaste rente

Marktwaarde 

31-12-2015

FORTIS € 15 mln. 03-12-07 02-12-19 3,80% - € 2,2 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-12-06 03-12-18 3,70% - € 1,7 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-09-08 01-09-20 3,86% - € 2,8 mln.

BNG € 15 mln. 01-11-09 01-11-27 5,00% - € 6,9 mln.

BNG € 15 mln. 01-06-10 01-06-29 5,00% - € 7,7 mln.

Totaal € 75 mln. - € 21,3 mln.
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over de actualiteiten op het gebied van treasury bij woningcor-

poraties. Hierbij is ook stilgestaan bij de risico’s, die deltaWonen 

loopt ten aanzien van de door ons in gebruik zijnde producten. Ook 

tijdens andere vergaderingen is en wordt meermaals stilgestaan bij 

dit onderwerp.

Kredietrisico/ tegenpartijrisico

Momenteel heeft deltaWonen beperkt middelen uitstaan (spaar-

rekening) bij huisbank Rabobank. Het treasurystatuut geeft aan 

dat middelen alleen weggezet mogen worden bij partijen met een 

minimaal	als	‘Very	Strong’	gedefinieerde	kredietwaardigheid	(AA/

Aa2). De huidige rating van Rabobank is A+/Aa2, waarmee aan de 

ratingeisen wordt voldaan. De ratingeis voor derivaten, opgenomen 

in het treasurystatuut, is minimaal een “single A”. Omdat onze payer 

swaps nu een negatieve marktwaarde kennen, wordt in de praktijk 

geen tegenpartijrisico gelopen.

Basisrenteleningen

DeltaWonen heeft een viertal basisrenteleningen in haar leningen-

portefeuille. Dit is een type lening dat veel voorkomt in de woning-

corporatiesector. De te betalen rente op een dergelijke lening be-

staat uit twee componenten: de basisrente en de kredietopslag. De 

basisrente staat vast voor de looptijd van de leningsovereenkomst. 

De looptijd van de kredietopslag is korter dan de looptijd van de ba-

sisrente en wordt periodiek herzien op basis van de marktprijs voor 

krediet die op het moment van herziening geldt. Deze herziening 

wordt gezien als een embedded derivaat.

Overzicht basisrenteleningen

In de onderstaande basisrenteleningen is een embedded derivaat 

besloten. Deze wordt in de jaarrekening van deltaWonen niet 

gescheiden van het basiscontract vanwege het feit dat er een nauw 

verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van 

het in het contract besloten derivaat en de economische kenmer-

ken en risico’s van het basiscontract.

 

Als bij opslagherziening geen overeenstemming met de bank wordt 

bereikt over de aanpassing van de kredietopslag, kan de leningover-

eenkomst	worden	beëindigd.	Er	vindt	in	dat	geval	op	de	herzie-

ningsdatum een verrekening plaats van de dan geldende markt-

waarde. Deze marktwaarde wordt berekend door het verschil 

tussen de contractuele basisrente en de op dat moment geldende 

marktrente. De eventuele marktwaardeverrekening brengt voor 

deltaWonen een liquiditeitsrisico met zich mee.

Hedge documentatie payer swaps

Doel van de hedge

DeltaWonen maakt gebruik van kostprijs hedge-accounting, zoals 

opgenomen in de ‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 

290	Financiële	Instrumenten’.	De	richtlijn	voorziet	in	de	mogelijk-

heid om hedging instrumenten te waarderen op kostprijs, over-

eenkomstig de waardering voor de herziening van deze standaard 

en is daarmee in lijn met voorgaande verslagjaren. Dit generieke 

document is opgesteld om te voldoen aan de vereisten die binnen 

Richtlijn 290 worden gegeven om hedge-accounting te kunnen 

toepassen.

Tegenpartij Totale

rente

Opslag Basisrente Startdatum Einddatum MW excl

opg. rente

Opg. rente MW incl

opg. Rente

Nominale

waarde

BNG BANK 3,310% 0,4500% 2,8600% 02-07-2012 01-07-2059 -17.434.437 -180.219 -17.614.656 -12.500.000

BNG BANK 3,210% 0,3800% 2,8300% 01-03-2012 01-03-2062 -17.561.715 -296.568 -17.858.284 -12.500.000

NWB BANK 3,298% 0,3000% 2,9980% 01-03-2013 01-03-2061 -21.779.292 -375.777 -22.155.068 -15.000.000

BNG BANK 3,309% 0,2200% 3,0890% 01-12-2014 02-12-2058 -14.619.543 -26.235 -14.645.778 -10.000.000

-71.394.987 -878.800 -72.273.787 -50.000.000
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Hedge strategie, hedged item en hedging instrument

In het verleden zijn payer swaps aangegaan om de rente op 

toekomstig	aan	te	trekken	financiering	te	fixeren,	zonder	dat	de	

onderliggende	financiering	reeds	werd	aangetrokken.	Op	een	later	

moment	is	de	onderliggende	financiering	aangetrokken.	Payer	

swaps boden daarmee de mogelijkheid om de rente op belangrijke 

investeringsprojecten langdurig te ‘verzekeren’. Doordat de te ont-

vangen kasstroom uit de swap wegvalt tegen de variabele rente op 

de	onderliggende	financiering,	ontstaat	per	saldo	een	financiering	

met een vaste rente. 

Type hedge 

DeltaWonen past kostprijs hedge-accounting toe. De effecten van 

een eventuele hedge ineffectiviteit worden in voorkomende geval-

len in het resultaat verwerkt.

Hedge effectiviteit

Aan de hand van de kritische kenmerken (renteconventie, -coupon-

data, looptijd en nominale waarde) van de leningen en de derivaten 

wordt hedge-effectiviteit bepaald. De hedge-effectiviteit wordt 

minimaal 4 keer per jaar beoordeeld aan de hand van de kritische 

kenmerken van de leningen en de derivaten. Er is sprake van een 

volledige hedge-effectiviteit als bij een renteswap het referentie-

bedrag en de hoofdsom, de looptijd, de renteherzieningsdata, de 

data	van	ontvangst	en	betaling	van	rente	en	aflossingen,	en	de	basis	

voor het bepalen van de rentevoet voor het hedge-instrument en 

de afgedekte positie gelijk zijn. In onderstaande tabel zijn alle payer 

swaps en de onderliggende roll-over leningen in beeld gebracht. 

Hierbij wordt vastgesteld dat de hedge-effectiviteit van deltaWo-

nen op balansdatum 100% bedraagt. In het kader van de ‘Wijzigin-

gen	RJ290	Financiële	Instrumenten’	is	het	daarom	niet	noodzake-

lijk kwantitatieve berekeningen uit te voeren en/of te verwerken of 

toe te lichten.

Tegenpartij Type Hoofdsom Startdatum Einddatum Variabele 
rente 

Coupondata 
rente

Conventie Vaste rente Coupondata 
rente

Conventie

Fortis Payer	swap - 15.000.000 03-12-2007 01-12-2019 Eur 6M 01-06, 01-12 actual/360 3,8025% 01-12 30/360

NWB bank Roll-over 
variabel

15.000.000 01-08-2008 02-12-2019 Eur 6M + 
0,5bp

01-06, 01-12 actual/360    

AAB Payer	swap - 15.000.000 01-12-2006 03-12-2018 Eur 3M 01-03, 01-06  
01-09, 01-12

actual/360 3,6975% 01-12 30/360

NWB bank Roll-over 
variabel

15.000.000 01-06-2006 03-12-2018 Eur 3M 
+1bp

01-03, 01-06  
01-09, 01-12

actual/360    

AAB Payer	swap - 15.000.000 01-09-2008 01-09-2020 Eur 3M 01-03, 01-06 
01-09, 01-12

actual/360 3,8575% 01-09 30/360

NWB bank Roll-over 
variabel

15.000.000 01-12-2008 01-09-2020 Eur 3M 
+5,5bp

01-03, 01-06  
01-09, 01-12

actual/360    

BNG bank Payer	swap - 15.000.000 01-11-2009 01-11-2027 Eur 3M 01-02, 01-05  
01-08, 01-11

actual/360 4,9970% 01-11 30/360

BNG bank Roll-over 
vast

15.000.000 01-11-2013 01-11-2027 Eur 3M 
+34bp

01-02, 01-05
01-08, 01-11

actual/360    

BNG bank Roll-over 0  01-11-2011 01-11-2013 Eur 3M 
+30bp

 actual/360    

BNG bank Payer	swap - 15.000.000 01-06-2010 01-06-2029 Eur 3M 01-03, 01-06 
01-09, 01-12

actual/360 4,9950% 01-06 30/360

NWB bank Roll-over 
vast

15.000.000 01-06-2015 01-06-2029 Eur 3M 
+13bp

01-03, 01-06 
01-09, 01-12

actual/360    

NWB bank Roll-over 
variabel

0 01-06-2012 01-06-2015 Eur 3M 
+48bp

 actual/360    
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Renterisicospreiding

De per 1 januari 2011 in werking getreden EU-beschikking betreffende staatssteun is in 2015 regelmatig de revue gepasseerd. Voor 

zover informatie over de implementatie van deze beschikking beschikbaar was, heeft deltaWonen zo goed mogelijk op de praktische gevol-

gen hiervan geanticipeerd.

Alle	activiteiten	zijn	gericht	op	(rente)risicospreiding,	het	voorzien	in	de	financieringsbehoefte	en	verlaging	van	de	gemiddelde	rentekos-

tenvoet.	Onderstaande	grafiek	geeft	een	beeld	van	het	verloop	van	het	renterisico.	Aantrekken	van	leningen	voor	nieuwe	projecten	en	

andere treasuryactiviteiten zijn erop gericht het renterisico in 2016 en verder omlaag te brengen.

De	hiervoor	genoemde	transacties	zijn	in	de	grafiek	verwerkt:

In 2016 tot en met 2018 wordt het renterisico grotendeels veroorzaakt door de voorgenomen investeringen. Zonder rekening te houden 

met de investeringen bedraagt het risico in deze jaren tussen de 7% en 9%.

De jaren 2016 tot en met 2018 laten in eerste instantie een overschrijding zien op de norm van 15%. Het is echter te verwachten dat 

investeringen later dan gepland plaatsvinden en dat daardoor de norm niet daadwerkelijk overschreden gaat worden. Gedurende de 

komende jaren worden transacties afgesloten om het renterisico te verlagen tot onder de 15%.
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Beleggingen en leningen u/g 

Aan stichting Gereglementeerd Eigendom (GE), in 1999 opgericht 

door de Zwolse corporaties, is tot en met 2015 voor een totaal van 

€ 400.000,- leningen verstrekt ten behoeve van de aankoop van 

woningen van eigenaren binnen de GE. Het aankopen van deze 

woningen is noodzakelijk, zodat de overwaarde op de GE-woningen 

binnen de Stichting GE blijft en niet wegvloeit naar de eigenaren.

Ook de andere Zwolse corporaties hebben een aandeel van de 

lening op zich genomen. In de raad van commissarissenvergadering 

van oktober 2015 is ingestemd met het toewerken naar liquidatie 

van Stichting GE. Als gevolg daarvan zullen de verstrekte leningen 

niet volledig afgelost gaan worden. Met ILT is afstemming geweest 

over kwijtschelding van deze leningen aan Stichting GE en de voor-

waarden die daarbij gelden. Op 17 juli 2015 heeft ILT bevestigd 

te kunnen instemmen met de voorgestelde werkwijze. Daarnaast 

staan, voor een totaalbedrag van circa € 16.000,- leningen open aan 

kopers van een VvE waarbij in 1999 onderhoudswerkzaamheden 

moesten worden uitgevoerd. In 2016 zal onderzocht worden hoe 

deze leningen afgewikkeld kunnen worden.

Leningenportefeuille

Het schuldrestant van de leningenportefeuille per 31 december 

2015 bedraagt € 449 miljoen, met een gemiddelde rentevoet van 

3,9%. De rentabiliteitswaarde van de leningportefeuille, berekend 

op basis van de interne rekenrente van 5% en rekening houdend 

met de transitorische interest van circa € 7,9 miljoen, bedraagt  

€ 426 miljoen. De komende jaren vertoont de gemiddelde rente 

van de leningenportefeuille, uitgaande van geprognosticeerde ren-

tepercentages	variërend	van	2,00%	tot	4,75%	bij	(her)financierin-

gen en conversies, het in de onderstaande tabel gegeven beeld. Alle 

genoemde transacties tot en met 31 december 2015 zijn verwerkt.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3,86% 3,24% 3,14% 3,10% 3,21% 3,28% 3,29% 3,42% 3,46% 3,52% 3,59%



Jaarstukken deltaWonen 2015   80

Verbindingen 

DeltaWonen heeft een aantal deelnemingen die in meer of mindere 

mate met ons verbonden zijn vanwege het volkshuisvestelijk be-

lang. Gezien de huidige volkshuisvestelijke belangen heeft delta-

Wonen de afgelopen jaren een actief beleid gevoerd om het aantal 

verbindingen te beperken. De deelnemingen worden verspreid 

over het werkgebied van deltaWonen beheerd en verschillen on-

derling van aard, omvang en risico’s en zijn sterk verschillend naar 

de invloed/zeggenschap die deltaWonen daarop kan uitoefenen.

In het verbindingenstatuut dat is vastgesteld in 2013 is vastgelegd 

welke	criteria	worden	gehanteerd	bij	het	aangaan	en	beëindigen	

van verbindingen. Het verbindingenstatuut maakt onderdeel uit 

van het toezichtskader van deltaWonen. In 2016 wordt bekeken 

in hoeverre bijstelling van het statuut moet plaatsvinden als gevolg 

van de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet.

De Governancecode schrijft voor dat de woningcorporatie als 

instrument van het interne risicobeheersing- en controlesysteem 

in ieder geval de instrumenten hanteert die genoemd worden in 

uitwerkingsbepaling II.1.4 van de Governancecode. Eén van die 

instrumenten is een toetsingskader waarin wordt vastgelegd welke 

criteria	er	worden	gehanteerd	bij	het	aangaan	en	beëindigen	van	

verbindingen. Bij deltaWonen is het toetsingskader vastgelegd in 

een verbindingenstatuut dat is vastgesteld in 2013.

De doelstellingen die deltaWonen met het verbindingenstatuut wil 

bereiken zijn:

1. Het verkrijgen van een beslissingskader en een multicrite-

ria-analyse voor het wel of niet aangaan of aanhouden van activi-

teiten en de vraag of, en in welke verbindingen deze het beste 

kan worden vormgegeven.

2. Het toedelen van taken en verantwoordelijkheden binnen delta-

Wonen als aandeelhouder/participant in de entiteiten.

3. Het systematisch toepassen van toezicht en control met als 

doel:

 − Het beperken van risico’s en het aanreiken van risicobeheer-

singskaders.

 − Het inzichtelijk maken van het meerjarenperspectief en be-

houd	van	de	financiële	positie.

 − Het realiseren van integraal toezicht op de bestaande verbin-

dingen.

Het beslissingskader voor het wel of niet aangaan van verbindingen 

is niet te beschouwen als een sluitend geheel, in die zin dat niet is 

‘dichtgetimmerd’ in welke situatie welke verbinding moet worden 

aangegaan.	Per	situatie	wordt	aan	de	hand	van	de	multi	crite-

ria-analyse bekeken of er wel/geen verbinding wordt aangegaan en 

in welke (rechts)vorm deze het beste kan worden gegoten. Indien 

een deel van de analyse leidt tot een negatieve uitkomst, dan geldt 

dat deltaWonen de samenwerking en/of verbinding niet aangaat.

In de jaarrekening zijn, naast de cijfers van deltaWonen, ook de ba-

lans en winst- en verliesrekening van de NV Wonen boven Winkels 

Zwolle proportioneel geconsolideerd meegenomen, aangezien de 

zeggenschap in beide rechtspersonen door deltaWonen/gemeente 

Zwolle gezamenlijk beide voor 50% wordt uitgeoefend. De NV 

Wonen boven Winkels Zwolle is in 2015 geliquideerd. De overige 

deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of een lagere 

vermogenswaarde.

Toezicht op verbindingen/risicobeheersing

Een deel van de activiteiten van deltaWonen vindt niet plaats 

binnen de stichting deltaWonen, maar in andere rechtspersonen of 

samenwerkingsverbanden. 

De raad van commissarissen ziet toe op deze entiteiten door:

• Vooraf de oprichting van rechtspersonen of het aangaan van 

samenwerkingen goed te keuren;

• Vooraf de besluiten al dan niet goed te keuren in entiteiten 

waarover deltaWonen of een dochteronderneming overwegende 

zeggenschap heeft (indien deze besluiten volgens de statuten 

van deltaWonen vooraf de goedkeuring dienen te hebben van 

de raad van commissarissen als een dergelijk besluit door het 

bestuur van deltaWonen zou worden genomen);

• Rapportages: periodiek ontvangt de raad van commissarissen 

tussentijdse informatie over besluiten die genomen zijn in de 

nevenstructuur,	alsmede	de	financiële	uitkomsten	daarvan.

Treasury: projectgebonden leningen u/g en/of verschaffen van 

kapitaal aan deelnemingen gelden niet als belegging, maar als 

investering.	De	mogelijkheden	tot	voorfinanciering	en/of	leningen	

u/g dienen per deelneming vooraf door de raad van commissarissen 

van deltaWonen te zijn goedgekeurd. Eén en ander is vastgelegd in 

het treasuryprotocol ‘verbindingen’, zijnde onderdeel van het door 

de raad van commissarissen goedgekeurde treasurystatuut van 

deltaWonen.
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Risico’s met betrekking tot deelnemingen van deltaWonen worden 

verder beperkt door de rechtspersoonstructuur van de deelnemin-

gen (N.V., B.V.).

1.17.3 De verbindingen

N.V. Wonen boven Winkels Zwolle

Op 19 december 2014 hebben de aandeelhouders ingestemd met 

de liquidatie van de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle. Er zijn geen 

bezwaren van belanghebbenden ontvangen. In het eerste kwartaal 

van 2015 is de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle vereffend en 

op 26 maart 2015 is de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle uitge-

schreven bij de Kamer van Koophandel. Het batige saldo is naar 

rato uitgekeerd aan de aandeelhouders, voor deltaWonen is dit een 

bedrag van € 8.120,83.

Overige deelnemingen 

Tussen de Verlaten B.V. 

Op 22 juni 2004 is de Tussen de Verlaten B.V. opgericht met als doel 

het al dan niet gezamenlijk deelnemen in en het besturen van ande-

re ondernemingen, het verkrijgen, verwerven in genot, vervreem-

den,	huren,	verhuren,	vervaardigen,	financieren,	beheren,	exploite-

ren en bezwaren van goederen en het voorzien in de behoefte aan 

financieringsmiddelen	van	groepsmaatschappijen	en	anderen.	Het	

maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000,-. 

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 18.000,-, verdeeld in 180 aande-

len van € 100,-. DeltaWonen, Openbaar Belang en SWZ hebben elk 

afzonderlijk 60 aandelen, dus elke woningcorporatie participeert 

voor een derde deel. Het eigen vermogen ultimo 2015 bedroeg  

€ 13.000,- en het jaarresultaat was nihil. In het boekjaar 2015 heb-

ben geen activiteiten en geen geldstromen van en naar deltaWonen 

plaatsgevonden. In 2015 is in de raad van commissarissenvergade-

ring van de deelnemende corporaties toestemming verkregen om 

het besluit tot liquidatie te gaan nemen, nadat vof Berkum- Veld-

hoek is afgewikkeld. Dit staat gepland voor 2016.

Vof Berkum-Veldhoek 

Op	24	juni	2004	is	bij	notariële	akte	de	vof	Berkum-Veldhoek	

opgericht met als doel het verwerven, ontwikkelen en in exploitatie 

brengen van percelen grond in het gebied Berkum-Veldhoek. In 

de vof participeren Tussen de Verlaten B.V. te Zwolle en Maatgra-

venpoort B.V. te Almelo, elk voor 50% in het uiteindelijke projec-

tresultaat. In 2015 zijn de gesprekken over de afwikkeling van de 

afspraken en de samenwerkingsovereenkomst verder gegaan. Dit 

heeft op 1 december 2015 tot een getekende samenwerkingsover-

eenkomst geleid, waarin overeengekomen is dat de samenwerking 

met	betrekking	tot	de	vof	Berkum-Veldhoek	beëindigd	wordt.	De	

financiële	afwikkeling	zal	in	2016	plaatsvinden.

1.17.4 Verklaring van besteding van middelen

DeltaWonen heeft haar middelen in 2015 uitsluitend besteed in 

het belang van de volkshuisvesting, waarbij voortdurend een goede 

balans	is	gezocht	tussen	maatschappelijke	en	financiële	doelstellin-

gen.

DeltaWonen verklaart kennis te hebben genomen van de Aedes-

code en het daarbij behorende reglement, onderschrijft de inhoud 

daarvan en handelt naar inhoud en geest van de code en neemt het 

reglement in acht.
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2015 2014 2013 2012 2011

Gegevens over het bezit

Aantal verhuureenheden (vhe’s) in exploitatie

- woningen 13.254 13.102 12.792 13.384 13.515

- onzelfstandige wooneenheden 604 638 616 619 621

- woonwagens (inclusief eventuele standplaats) 49 50 49 49 49

- bijzondere woongebouwen 25 33 32 34 27

- standplaatsen 71 71 72 72 72

- garages/parkeerplaatsen 706 709 709 747 752

- winkels/bedrijfsruimten 148 145 134 118 104

Totaal 14.857 14.748 14.404 15.023 15.140

Herleid aantal VHE's tbv berekening kengetallen 14.544 14.444 14.101 14.683 14.759

Woningen in beheer 0 0 0 0 1

Standplaatsen/woonwagens in beheer 8 8 8 8 8

Veranderingen in bezit (vhe’s)

Aantal gesloopt / Uit exploitatie 0 0 194 152 208

Aantal verkocht 56 71 573 90 89

Aantal aangekocht 4 8 0 0 0

Aantal opgeleverd 189 411 211 136 51

Percentage woningen naar huurklasse

Goedkoop 19% 19% 19% 23% 25%

Bereikbaar 64% 64% 65% 67% 67%

Duur 17% 17% 16% 10% 8%

Waarde (in € per vhe)

Boekwaarde 47.769 46.685 44.879 43.081 44.227 

Bedrijfswaarde 47.244 45.924 44.958 48.288 45.145 

WOZ-waardering 132.107 130.608 147.179 149.307 155.154 

Marktwaarde 99.122 94.526 90.193 92.631 95.231 

1.18 Kengetallen
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2015 2014 2013 2012 2011

Gegevens over balans en winst- en verliesrekening

Balans (in € per vhe)

Overige reserves 68.090 64.501 61.459 62.823 65.765 

Voorzieningen 236 455 849 919 1.153 

Vreemd vermogen 27.844 27.004 29.459 26.677 28.419 

Kortlopende schulden 5.531 5.250 2.874 5.035 3.764 

Materiële	vaste	activa 99.882 95.232 91.273 93.034 95.709 

Financiële	vaste	activa 662 747 1.306 1.077 973 

Vlottende activa 1.138 1.209 2.039 1.310 2.360 

Gegevens over financiële continuïteit

Solvabiliteit 66,1% 65,4% 64,0% 64,8% 65,4%

Rentabiliteit Groepsvermogen 6,1% 7,2% -6,2% -5,2% -3,5%

Kostenvoet vreemd vermogen 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,5%

Rentabiliteit totaal vermogen 5,2% 5,9% -2,8% -2,0% -0,9%

Current ratio 0,21 0,23 0,71 0,26 0,63

Winst- en verliesrekening (in € per vhe)

Huren en vergoedingen 6.054 5.788 5.628 5.437 5.328 

Verkoop onroerende zaken -83 293 21 164 -42 

Bijdragen en overige opbrengsten 86 111 119 111 135 

Afschrijvingen 68 53 60 64 98 

Waardeverandering	materiële	vaste	activa 382 124 417 1.029 649 

Personeelskosten 794 812 853 848 818 

Onderhoudskosten 1.074 923 898 1.033 719 

Overige lasten 1.599 1.793 1.408 1.241 1.304 

Rentebaten 1 12 12 19 29 

Rentelasten 1.175 1.210 1.294 1.374 1.383 

Vennootschapsbelasting 108 229 -473 -242 -168 

Mutatie	reële	waarde 3.067 3.466 -4.908 -3.667 -2.951 

Netto resultaat 4.032 4.502 -3.956 -3.283 -2.306 
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2015 2014 2013 2012 2011

Gegevens over huur en verhuur

Huurachterstand in % van de jaarhuur 1,76% 1,44% 1,26% 1,16% 1,49%

Huurderving leegstand in % van de jaarhuur 1,42% 1,59% 1,76% 1,74% 1,50%

Aantal ontruimingen 12 9 21 39 20

Aantal aanvragers huurtoeslag NB NB 2.635 2.768 2.970

Percentage	huurders	met	huurtoeslag NB NB 20% 20% 21%

Gemiddeld huurtoeslagbedrag in € NB NB 178 175 178

Aantal mutaties woningen 1.040 1.064 1.153 1.241 1.461

Mutatiegraad in % van het aantal woningen 7,00% 7,21% 8,00% 8,26% 9,65%

Gemiddeld % huurverhoging per 1 juli 2,15% 4,14% 4,25% 2,00% 1,20%

Gemiddelde puntprijs in € 3,33 3,44 3,26 3,13 3,04

Gemiddelde netto huurprijs per maand in € 508 492 468 440 425

Gegevens over onderhoud, kwaliteit en leefbaarheid

Aantal reparatieverzoeken 16.082 15.211 15.937 14.805 14.884

Kosten per reparatieverzoek in € 181 176 165 192 185

Kosten per mutatie in € 1.486 1.577 1.446 1.736 1.300

Aantal deelnemers service-abonnement 8.500 8.528 7.861 7.945 8.183

Deelnemers in % van aantal huurders 62% 62% 59% 57% 58%

Kosten service-abonnement per deelnemer in € 49 49 52 49 51

Dagelijks onderhoud per woning in € 357 348 370 400 297

Planmatig	onderhoud	per	woning	in	€ 859 717 676 774 515

Totaal onderhoudskosten per woning in € 1.216 1.065 1.046 1.174 812

Gegevens over het personeel

Personeelsbezetting	in	fte's 158 151 167 169 173

Werkelijk aantal personeelsleden 191 179 197 197 201

Bezettingsgraad 100 vhe's 1,09 1,04 1,18 1,15 1,17

Aantal vhe's per fte 92,1 95,8 84,6 86,9 85,3

NB = niet bekend



Jaarrekening 2015
24 juni 2016



Jaarstukken deltaWonen 2015   86



Geconsolideerde jaarrekening
24 juni 2016
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(x € 1.000) ref. 2015 2014

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.4.4.1

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie  7.672 6.680

 7.672 6.680

Vastgoedbeleggingen 2.4.4.2

Commercieel vastgoed in exploitatie  24.959  23.568 

Sociaal	vastgoed	in	exploitatie	gekwalificeerd	als	vastgoedbelegging  1.416.673  1.341.763 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  20.124  19.841 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  3.385  3.528

 1.465.142  1.388.699 

Financiële vaste activa 2.4.4.3

Deelnemingen  8  8 

Latente belastingvordering  9.351 10.131

Leningen u/g  116  416 

Overige vorderingen  155 233

 9.630  10.788 

Som der vaste activa  1.482.444  1.406.167 

Vlottende activa

Voorraden 2.4.4.4

Overige voorraden  898  928 

Vastgoed bestemd voor de verkoop  3.470  3.109 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  2.362  3.603 

 6.730  7.639 

Vorderingen

Huurdebiteuren 2.4.4.5  585  502 

Gemeenten 2.4.4.6  1.929  563 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.4.7  4.818  5.609 

Overige vorderingen 2.4.4.8  1.478  1.639 

 8.810  8.313 

Liquide middelen 2.4.4.9  1.006 1.511

Totaal vlottende activa  16.546  17.463

Totaal generaal  1.498.990 1.423.631

2.1 Geconsolideerde balans 2015
Per	31	december	2015	(na	resultaatbestemming)
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(x € 1.000) ref. 2015 2014

PASSIVA

Eigen vermogen 2.4.4.10

Overige reserves  990.295  931.658 

Voorzieningen 2.4.4.11

Voorziening onrendabele investeringen  3.064  6.225 

Voorziening jubileumuitkeringen  368  350 

 3.432  6.575 

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen 2.4.4.12  404.966  390.048 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.4.4.13  19.861  19.524 

 424.827  409.572 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 2.4.4.14  55.025  52.193 

Schulden aan leveranciers 2.4.4.15  9.636  6.358 

Schulden aan gemeenten 2.4.4.16  76  65 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.4.17  4.183  4.766 

Schulden ter zake pensioenen 2.4.4.18  44  55 

Overige schulden 2.4.4.19  1.093  1.018 

Overlopende passiva 2.4.4.20  10.381  11.370 

 80.436  75.826 

Totaal generaal  1.498.990  1.423.631 
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(x € 1.000) ref. 2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 2.4.5.1 84.352 79.888

Opbrengsten servicecontracten 2.4.5.2 3.697 3.709

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.4.5.3 - 1.214 4.227

Geactiveerde productie eigen bedrijf 2.4.5.4 796 1.123

Overige bedrijfsopbrengsten 2.4.5.5 448 479

Som der bedrijfsopbrengsten 88.079 89.426

Bedrijfslasten

Afschrijvingen	(im)materiële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille 2.4.5.6 990 770

Overige	waardeveranderingen	(im)materiële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille 2.4.5.7 5.554 1.796

Lonen en salarissen 2.4.5.8 8.769 8.769

Sociale lasten 1.324 1.367

Pensioenlasten 1.449 1.588

Onderhoudslasten 2.4.5.9 15.622 13.332

Leefbaarheid 2.4.5.10 535 496

Lasten servicecontracten 2.4.5.11 3.442 3.942

Overige bedrijfslasten 2.4.5.12 19.276 21.460

Som der bedrijfslasten 56.961 53.519

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.5.13 44.613 50.070

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.4.5.14 20 179

Waardeveranderingen	van	financiële	vaste	activa	en	effecten 2.4.5.15 1.532 0

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.4.5.16 - 17.084 - 17.474

Saldo financiële baten en lasten - 15.532 - 17.295

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 60.199 68.683

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.4.5.17 - 1.569 - 3.314

Resultaat deelnemingen 2.4.5.18 8 - 346

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 58.638 65.023

2.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015
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(x € 1.000) 2015 2014

Huren  83.610  80.225 

Rente ontvangen  61  226 

Vennootschapsbelasting  0  575 

Overige ontvangsten  3.907  3.943 

Inkomende operationele kasstromen  87.578 84.969 

Personeelsuitgaven	(inclusief	overige	personeelsuitgaven)  - 12.950  - 13.580 

Uitgaven onderhoud  - 16.677  - 13.981 

Rente uitgaven  - 17.829  - 18.080 

Vennootschapsbelasting  0  0

Overige bedrijfsuitgaven (inclusief leefbaarheid)  - 21.631  - 24.467 

Uitgaande operationele kasstromen  - 69.087 - 70.108 

Kasstroom uit operationele activiteiten  18.491 14.861

Verkoop bestaand bezit (inclusief kosten)  13.038  12.870 

Verkoop nieuwbouw (ontvangsten)  681  6.723 

Inkomende (des) investeringskasstromen  13.719  19.593 

Verkoop nieuwbouw (uitgaven)  - 2.214  - 153 

Nieuwbouw huurwoningen (inclusief sloopkosten)  - 37.183  - 48.793 

Aankoop  - 1.735  - 2.155 

Kwaliteitsverbeteringen en renovaties  - 9.077  - 6.402 

Overig  - 2.178  - 2.305 

Uitgaande (des) investeringskasstromen  - 52.388  - 59.808 

Kasstroom uit investeringen en desinvesteringen  - 38.669  - 40.215 

Mutatie	financiële	vaste	activa	(ontvangsten)  1.920  308 

Aangetrokken	financiering	  60.000  24.307 

Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen  6.187  5.078 

Inkomende financieringskasstromen  68.107  29.693 

Mutatie	financiële	vaste	activa	(verstrekt)  0  - 654 

Aflossing	financiering  - 48.434  - 20.142 

Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen  0  0

Uitgaande financieringskasstromen  - 48.434  - 20.796 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten  19.673  8.897 

Mutatie liquide middelen  - 505  - 16.457 

2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015  
(Directe methode)
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2.4.1 Grondslagen voor consolidatie

In	de	consolidatie	worden	de	financiële	gegevens	van	deltaWo-

nen en haar groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft alle 

maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische 

eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden deelnemingen 

opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan 

worden uitgeoefend. In het algemeen betreft het deelnemingen 

waarin het belang meer dan 50% bedraagt. Het aandeel van derden 

in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonder-

lijk vermeld. 

Proportioneel	in	de	consolidatie	worden	deelnemingen	opgenomen	

in entiteiten voor zover eenzelfde invloed op het beleid kan worden 

uitgeoefend als de andere participanten. Looptijd en rechtsvorm 

zijn hierbij niet van belang. Waarderingsgrondslagen van groeps-

maatschappijen zijn, waar nodig, gewijzigd om aansluiting te krijgen 

bij de geldende waarderingsgrondslagen voor deltaWonen en haar 

deelnemingen (Groep). Daar waar van de gegevens in totaliteit 

geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening is van correctie van de grondslagen afgezien. 

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de 

andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en ven-

nootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is 

overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen entiteit, 

vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de 

verkrijgingsprijs	hoger	is	dan	het	nettobedrag	van	de	reële	waarde	

van	de	identificeerbare	activa	en	passiva	wordt	het	meerdere	als	

goodwill	geactiveerd	onder	de	immateriële	vaste	activa.

Groepsmaatschappijen blijven in de consolidatie opgenomen tot het 

moment dat zij worden verkocht. De consolidatie vindt plaats op het 

moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschap-

pen (allen gevestigd te Zwolle) zijn:

Proportioneel geconsolideerd

 • N.V. Wonen boven Winkels Zwolle in liquidatie (50% deelneming).

Overige deelnemingen, gewaardeerd op netto-vermogenswaarde

 • Tussen de Verlaten B.V. (33 1/3% deelneming). 

Binnen deze deelneming heeft deltaWonen zeggenschap van 

betekenis.

Op 19 december 2014 hebben de aandeelhouders ingestemd met 

de liquidatie van de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle. Er zijn geen 

bezwaren van belanghebbenden ontvangen. In het eerste kwartaal 

van 2015 is de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle vereffend en op 

26 maart 2015 is de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle uitgeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel. De liquidatie van de N.V. Wonen 

boven Winkels Zwolle heeft geen impact op de gepresenteerde 

cijfers in de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2015. Voor 

de vergelijkbaarheid van de cijfers over het boekjaar 2014 is voor 

2015 nog een geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

De activiteiten van Tussen de Verlaten B.V. bestaan voornamelijk 

uit projectontwikkeling. In 2015 heeft deze rechtspersoon geen ac-

tiviteiten ontwikkeld. In 2015 is in de raad van commissarissenver-

gadering van de deelnemende corporaties toestemming verkregen 

om het besluit tot liquidatie te gaan nemen, nadat vof Berkum-Veld-

hoek is afgewikkeld. Dit staat gepland voor 2016.

Intercompanytransacties, intercompanywinsten en onderlinge 

vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden 

geëlimineerd.	Ongerealiseerde	verliezen	op	intercompanytransac-

ties	worden	ook	geëlimineerd,	tenzij	er	sprake	is	van	een	bijzondere	

waardevermindering. Resultaten op intercompanytransacties 

tussen in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen 

worden volledig uit zowel de balanswaardering als het groepsre-

sultaat	geëlimineerd,	voor	zover	deze	resultaten	nog	niet	door	een	

overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de 

groep zijn gerealiseerd.

2.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Woningcorporatie deltaWonen is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toela-

ting in de regio Zwolle, Kampen en Oldebroek en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De vestigingsplaats is Zwolle.
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2.4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Regelgeving

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 

met artikel 35 van de Herzieningswet toegelaten instelling volks-

huisvesting 2015, artikel 30 en 31 van Besluit Toegelaten Instelling 

Volkshuisvesting (BTIV) 2015, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving en de Beleidsregels toepassing Wet nor-

mering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (‘WNT’). In artikel 127, tweede lid. 

Van het BTIV is bepaald dat het Besluit Beheer Sociale huursec-

tor (het BBSH) tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar na 

inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de 

jaarrekening, het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het 

onderzoeken en beoordelen van die verslagen. Dit betekent dat 

voor het verslagjaar 2015 het juridische kader zoals dat volgt uit 

het BBSH van kracht is gebleven.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 

Indien	geen	specifieke	waarderingsgrondslag	is	vermeld,	vindt	

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referen-

ties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-ver-

liesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening 

genummerd.

2.4.2.1	Materiële	vaste	activa

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. 

Hieronder staan de gehanteerde afschrijvingstermijnen. Op terrei-

nen wordt niet afschreven. De afschrijvingen vinden plaats vanaf 1 

januari van het boekjaar volgend op het jaar waarin de investering 

is gedaan.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

Kantoren ....................................................................................................................................... 50 jaar

Verbouwing ..............................................................................................................20 tot 30 jaar

Meubilair, ICT, auto’s ............................................................................................................5 jaar

Bussen .................................................................................................................................................8 jaar

Periodiek	groot	onderhoud	wordt	volgens	de	componentenbena-

dering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen 

aan de samenstellende delen.

Vastgoedbeleggingen

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daar-

van) dat wordt aangehouden om huuropbrengsten of waardestij-

ging te realiseren. De volgende onroerende goederen worden niet 

beschouwd als vastgoedbelegging:

• onroerende zaken die worden aangehouden voor verkoop, als 

onderdeel van de gewone bedrijfsvoering;

• onroerende zaken in aanbouw of in ontwikkeling ten behoeve 

van derden;

• onroerende zaken voor eigen gebruik. 

Commercieel vastgoed in exploitatie

Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een 

huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed 

(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerci-

eel vastgoed op basis van de regeling “diensten van algemeen en 

economisch belang”. Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt 

gewaardeerd op basis van actuele waarde. 

 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbe-

legging

Het sociaal vastgoed in exploitatie betreft met name de woningen 

in exploitatie met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens 

en maatschappelijk vastgoed volgens de regeling “dienste van 

algemeen en economisch belang”. Dit gedeelte van ons bezit wordt 

evenals het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd op 

basis van actuele waarde. 

Actuele waarde

De actuele waarde voor commercieel vastgoed wordt vastgesteld 

aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijk-

soortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat.  
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De actuele waarde van het sociale vastgoed kan niet worden vast-

gesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt. 

De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van:

A. Courante prijzen op een actieve markt voor onroerende zaken 

met een afwijkende aard, staat of locatie (of onderworpen aan 

afwijkende lease- of andere contracten) met aanpassingen voor 

de betreffende afwijkingen; of 

B. recente prijzen op minder actieve markten, met aanpassingen 

die de veranderingen in de economische omstandigheden 

weergeven sinds de laatste transactiedata; of

C. de contante waarde van geprognosticeerde kasstromen geba-

seerd op betrouwbare schattingen, ondersteund door de bepa-

lingen in bestaande lease- en andere contracten en door extern 

bewijsmateriaal zoals actuele huurprijzen voor gelijksoortige 

onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat, en 

gebruikmakend van een disconteringsvoet die de onzekerheid 

ten aanzien van de hoogte en het realisatietijdstip van de kas-

stromen weerspiegelt (Discounted Cash Flow methode, hierna: 

DCF-methode).

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de actuele 

waarde van het commercieel en sociaal vastgoed, worden verant-

woord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 

wijziging zich voordoet onder de categorie “niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt ten 

laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve 

gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseer-

de positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische 

kostprijs.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder 

Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en waarvoor 

de woningcorporatie een terugkoopverplichting kent, worden aan-

gemerkt	als	financieringsconstructie.	De	betreffende	onroerende	

zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de 

koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering) op basis 

van VOV-regeling, rekening houdend met de jaarlijkse indexatie van 

de gemiddelde waardeontwikkeling in de regio Zwolle. Voor de in 

de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de cre-

ditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst 

aan de bij de overdracht ontstane verplichting, rekening houdend 

met de contractvoorwaarden. Winsten of verliezen ontstaan door 

een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht 

onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesre-

kening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de 

categorie ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-

tefeuille’.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vast-

goedbelegging betreffen complexen in aanbouw ten behoeve van 

toekomstige verhuurexploitatie. Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging wordt bij eerste ver-

werking gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten 

van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en 

directievoering. Voorts wordt geen rente tijdens de bouw toege-

rekend aan het vastgoed in ontwikkeling. Daarna vindt waardering 

plaats	tegen	de	actuele	waarde,	zijnde	de	reële	waarde.

De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het 

verschil tussen de te ontvangen prestaties (taxatiewaarde van het 

object of DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. 

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde 

van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroeren-

de zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 

creditzijde van de balans opgenomen. Ingenomen grondposities 

worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs, bijko-

mende kosten en indien van toepassing verminderd met bijzondere 

waardeverminderingen.

2.4.2.2	Financiële	vaste	activa

Deelnemingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen 

waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed 

van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn 

bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grond-

slagen die gelden voor deltaWonen; voor deelnemingen waarvan 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van 

de betreffende deelneming. 
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Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermo-

genswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en 

voorzover deltaWonen in deze situatie geheel of ten dele instaat 

voor de schulden van de deelneming, respectievelijk het stellige 

voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 

staat te stellen, wordt een voorziening getroffen.

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien 

hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde.

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden getroffen 

voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en ver-

plichtingen en hun belastinggrondslag. Tevens wordt een latentie 

opgenomen voor voorwaartse verrekenbare verliescompensatie. 

De berekening van de latente belastingvorderingen en verplichtin-

gen geschiedt tegen de, op het eind van het verslagjaar geldende, 

belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, 

voor zover reeds bij wet vastgelegd. Latente belastingvorderingen, 

met inbegrip van die, voortvloeiend uit voorwaartse verliescom-

pensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat er 

fiscale	winst	beschikbaar	zal	zijn	waarmee	de	verliezen	kunnen	

worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen 

worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nomi-

nale waarde. De latenties zijn opgenomen onder de voorzieningen, 

indien ze een verplichting zijn.

Overige financiële vaste activa

De	overige	financiële	vaste	activa	worden	bij	eerste	verwerking	

opgenomen	tegen	de	reële	waarde	en	vervolgens	gewaardeerd	

tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De 

hier opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die tot de 

vervaldag zullen worden aangehouden. 

2.4.2.3 Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreffen de per einde van het 

jaar leegstaande woningen in exploitatie die zijn gelabeld voor 

de verkoop alsmede de opgeleverde te verkopen nieuwbouwwo-

ningen. De woningen worden gewaardeerd tegen de ingeschatte 

opbrengstwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop (onver-

kochte woningen uit projectontwikkeling) worden gewaardeerd 

op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardi-

gingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 

vervaardiging, evenals gemaakte kosten om de voorraden op hun 

huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengst-

waarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toere-

kenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde 

wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Overige voorraden 

Waardering van de overige voorraden (materialen) vindt plaats te-

gen laatst betaalde inkoopprijzen. Tevens wordt rekening gehouden 

met een aftrek voor mogelijke incourantheid

2.4.2.4 Onderhanden projecten

Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaar-

deerd tegen de gerealiseerde projectkosten, vermeerderd met de 

toegerekende winst en verminderd met verwachte verliezen en 

gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden 

project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, wordt 

geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op 

het project betrekkinghebbende kosten, de kosten die toereken-

baar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn 

aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdracht-

gever kunnen worden toegerekend.

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit pro-

jectontwikkeling voortkomende projecten, indien en voor zover 

voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een 

onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten. 

Projectopbrengsten	en	projectkosten	uit	hoofde	van	de	onderhan-

den projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op 

balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald 

op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in 

verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van 

het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek 

onderscheidbaar projectonderdeel.
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Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo 

vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopen-

de schulden.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale 

projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte 

verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De 

verliezen maken onderdeel uit van de post ‘onderhanden projecten’.

2.4.2.5 Vorderingen

Vorderingen en overlopende activa

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 

het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van beoordeling van de 

vorderingen. 

Huurdebiteuren

Waardering van de vordering op huurdebiteuren geschiedt tegen 

de	geamortiseerde	kostprijs.	De	reële	waarde	en	geamortiseerde	

kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in min-

dering gebracht. Deze oninbaarheid wordt gebaseerd op interne 

inschattingen. 

2.4.2.6 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.

2.4.2.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 

feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen nood-

zakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. 

Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van 

een	vennootschap	onder	firma,	wordt	als	gevolg	van	de	hoofdelijke	

aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover 

de	financiële	positie	van	één	of	meerdere	partners	daartoe	aanlei-

ding geeft.

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtin-

gen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden 

gekwalificeerd	als	“intern	geformaliseerd	en	extern	gecommuni-

ceerd”. 

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 investeringswaarde ultimo boekjaar van het betreffen-

de complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening 

gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan 

de netto investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te 

rekenen marktwaarde.
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Voorziening jubileumuitkeringen

De voorziening jubileumuitkeringen wordt opgenomen tegen de 

contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de 

blijfkans. Als disconteringsvoet voor de contantmaking is uitgegaan 

van 5,00%.

2.4.2.8 Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamorti-

seerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 

met agio of disagio. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en 

de	uiteindelijke	aflossingswaarde	wordt	tezamen	met	de	verschul-

digde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente ge-

durende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening 

wordt	verwerkt.	De	aflossingsverplichting	voor	het	komend	jaar	

van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende 

schulden.

DeltaWonen maakt sinds een aantal jaren gebruik van derivate pro-

ducten (payer swaps). De swaps zijn allen gekoppeld aan roll-over 

leningen. De derivaten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor specula-

tie. 

Er is voor gekozen om kostprijs hedge-accounting toe te passen. 

Dit betekent dat schommelingen in de marktwaarde van de swaps 

niet ten laste van het resultaat verantwoord worden, maar in de 

toelichting van de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht. 

In deze jaarrekening wordt inzicht gegeven in de marktwaarde. 

Ultimo 2015 is deze waarde € 21,3 miljoen negatief (2014: € 24,4 

miljoen negatief).

2.4.2.9 Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden 

activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt 

op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens 

mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 

2.4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

2.4.3.1 Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze be-

trekking 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 verslag-

jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

2.4.3.2 Bedrijfsopbrengsten

Huren

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan 

een maximum. Voor het verslagjaar 2014 bedroeg dit maximum-

percentage 4% voor inkomens tot € 43.000,- per jaar en 6,5% voor 

inkomens die daarboven vielen. De opbrengsten uit hoofde van 

huur voortvloeiend uit contracten waar ‘Huurvast’ en ‘Huurzeker’ 

geldt, worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van op-

eisbaarheid,	daar	bij	tussentijdse	beëindiging	van	het	huurcontract	

geen terugbetalingsverplichting geldt.

Opbrengsten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen 

bijdragen van huurders. De bijdragen zijn voor de dekking van de te 

maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daad-

werkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekos-

ten worden verantwoord onder de lasten ‘servicecontracten’. 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het 

saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde 

(bestaand bezit), dan wel de vervaardigingsprijs (projecten) en mi-

nus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. Winsten bij 

verkoop bestaand bezit worden verantwoord op het moment van 

levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuw-

bouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzien-

baar zijn. 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden worden 

niet verantwoord als verkoopopbrengst, omdat de belangrijkste 

economische rechten niet zijn overgedragen aan de koper.  
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De gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder 

de post ‘Langlopende schulden, terugkoopverplichting VOV-wonin-

gen’ en wordt jaarlijks met in acht name van de contractvoorwaar-

den gewaardeerd.

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

De toe te rekenen interne directe kosten ten behoeve van onroe-

rende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord.

Overige opbrengsten

Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige 

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

2.4.3.3 Bedrijfslasten 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De	afschrijvingen	op	materiële	vaste	activa	worden	gebaseerd	op	

basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen 

vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschat-

te economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt 

geen rekening gehouden.

Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa en 

vastgoedportefeuille 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de 

waardevermindering die is ontstaan door de nieuwe juridische en 

feitelijke verplichtingen die zijn aangegaan gedurende het verslag-

jaar met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructu-

rering. 

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-

voorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover 

ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen

DeltaWonen heeft een pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder 

SPW	(bedrijfstakpensioenfonds).	De	regeling	wordt	gefinancierd	

door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstak-

pensioenfonds. 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. 

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 deltaWonen 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 contante waarde. 

Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaar-

dige ondernemingsobligaties. 

Toevoeging aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening. 

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer 

deltaWonen beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, 

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen 

aan deltaWonen, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.

Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor de groep geen pensioenvor-

deringen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse 

aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Omdat op de 

balansdatum	de	dekkingsgraad	van	SPW	109%	bedroeg,	is	er	geen	

voorziening pensioenen gevormd. 

Lasten onderhoud

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te re-

kenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid 

is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 

hebben plaatsgevonden. Het klachten- en mutatieonderhoud wordt 
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onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de 

kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening 

zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort 

salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderschei-

den zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is 

van een waardeverhoging van het actief.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben.

2.4.3.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporte-

feuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

betreffen winsten of verliezen, die ontstaan door een wijziging in de 

waarde van de vastgoedbeleggingen in het verslagjaar.

2.4.3.5 Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, 

rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffen-

de activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen. 

2.4.3.6	Financiële	instrumenten

DeltaWonen heeft renteswaps afgesloten ten behoeve van het 

reduceren van het toekomstige renterisico. De renteswaps zijn ge-

koppeld aan individuele leningen. De bruto positie/nominale waar-

de bedraagt ultimo 2015 € 75 miljoen (ultimo 2014 € 75 miljoen). 

De marktwaarde bedraagt per 31-12-2015 - € 21,3 miljoen (ultimo 

2014 - € 24,4 miljoen). De negatieve waarde is van belang als wij de 

swaps af zouden rekenen, maar dat doen wij niet. De renteswaps 

zijn gekoppeld aan leningen. Met een renteswap beheersen wij 

het renterisico door de rente van middellange roll-over leningen 

voor	langere	tijd	te	fixeren	door	met	een	bank	rentebedragen	uit	te	

ruilen. 

DeltaWonen heeft een viertal basisrenteleningen in haar leningen-

portefeuille. In de basisrenteleningen is een embedded derivaat 

besloten. Deze wordt in de jaarrekening van deltaWonen niet 

gescheiden van het basiscontract vanwege het feit dat er een nauw 

verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van 

het in het contract besloten derivaat en de economische kenmer-

ken en risico’s van het basiscontract. Het rentetarief van de basis-

renteleningen bestaat uit twee componenten: een basisrente en 

een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd 

van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor een overeenge-

komen vaak kortere periode. Hierdoor ontstaat een opslagrisico, 

het	risico	dat	op	herzieningsmomenten	de	opslag,	die	de	financier	

boven de basisrente in rekening brengt na enige tijd voor een zelfde 

looptijd, hoger is dan de huidige opslag. 

Hedge documentatie

Doelstelling risicobeheer

In het treasurystatuut van deltaWonen staan de kaders benoemd 

betreffende	het	beheersen	van	risico’s.	De	financiële	instrumenten	

voldoen aan de kaders van het treasurystatuut. In het vigerende 

statuut is het gebruik van de afschermende rente-instrumenten 

toegestaan ter beheersing van het renterisico op zekere kasstro-

men. Het aangaan van rente-instrumenten mag alleen worden 

overeengekomen met kredietwaardige partijen met minimaal A-ra-

ting.	Tevens	voldoen	de	financiële	instrumenten	aan	de	richtlijnen	

van het WSW.

Hedge strategie

Risico van wijzigingen in de rente afdekken met derivaten.

Type hedge

Kostprijs hedge-accounting op basis van individuele leningen. 

Kostprijs hedge-accounting wordt toegepast op basis van de 

aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de 

financieringen.	Deze	kenmerken	zijn	terug	te	vinden	in	de	originele	

contracten.
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Afgedekte positie

DeltaWonen dekt de variabiliteit in kasstromen, voortvloeiende uit 

toekomstige rentebetalingen gerelateerd aan huidige en toekom-

stige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebeta-

lingen van de afgesloten, respectievelijk af te sluiten leningen per 

dag afgedekt. Deze kasstromen worden naar kalenderjaar gegroe-

peerd. 

Hedge instrumenten

DeltaWonen maakt gebruik van rentederivaten om de variabiliteit 

van de toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen 

van huidige en toekomstige leningen af te dekken. DeltaWonen 

maakt gebruik van Interest Rate Swaps (IRS), hierbij ontvangt delta-

Wonen een variabele rente van de tegenpartij en betaalt deltaWo-

nen een vaste rente. DeltaWonen heeft geen swaps afgesloten ter 

dekking van toekomstige investeringen. 

Accounting

Het hedging instrument en de hedge items onderliggend aan de 

af te dekken rentebetalingen worden tegen kostprijs op de balans 

opgenomen en gewaardeerd. 

Marktrisico 

De	onderneming	beheerst	het	marktrisico	door	stratificatie	aan	te	

brengen in de portefeuille en limieten te stellen. 

Valutarisico

DeltaWonen voert alleen transacties in euro’s uit en loopt geen 

valutarisico.

Renterisico

DeltaWonen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen 

(met	name	onder	financiële	vaste	activa)	en	rentedragende	langlo-

pende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden 

met variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten 

aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastren-

tende vorderingen en schulden loopt deltaWonen risico’s over 

de marktwaarde. Met betrekking tot vorderingen worden geen 

financiële	derivaten	met	betrekking	tot	renterisico	afgesloten.	Met	

betrekking tot bepaalde vastrentende schulden heeft deltaWonen 

renteswaps afgesloten, zodat zij vaste rente ontvangt en variabele 

rente betaalt.

Kredietrisico

Het	gaat	hierbij	om	het	risico	dat	financiële	instellingen	niet	

aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het 

spreiden	van	transacties	over	verschillende	financiële	instellingen	

wordt	getracht	dit	risico	te	beperken.	Verder	dienen	de	financiële	

instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is 

opgenomen in het treasurystatuut. De hoogte van het kredietrisico 

is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente 

op de derivaten en de marktwaarde van derivaten. 

Liquiditeitsrisico

Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen 

wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen vol-

doen. Dit geldt voor alle verplichtingen van deltaWonen en haar te-

genpartijen,	ongeacht	of	dit	nu	crediteuren	of	financiële	instellingen	

zijn. DeltaWonen heeft op verschillende manieren gewaarborgd 

dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Naast het aan-

trekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening-cou-

rantfaciliteiten beschikbaar ter grootte van € 12,5 miljoen. 

Margin call

Voor de derivatenportefeuille is met de tegenpartijen afgespro-

ken dat beide partijen geen onderpand dienen te verstrekken 

als gevolg van een positieve of negatieve marktwaarde. Bij één 

tegenpartij heeft deltaWonen € 15 miljoen aan swaps waarbij met 

Fortis een NRL (negatieve rescontre limiet) van toepassing is van 

€ 3,2 miljoen. Ultimo 2015 bedroeg de marktwaarde van deze 

posities - € 2,2 miljoen, dat is ruim onder de NRL. Bij een daling 

van 200 basispunten ontstaat een marktwaarde van circa - € 3,4 

miljoen. In dat geval is er sprake van marktwaardeverrekening van 

€ 0,2 miljoen. Het liquiditeitsrisico wordt als gering beschouwd, 

wat eveneens blijkt uit de door de Autoriteit woningcorporaties 

uitgevoerde stresstest bij een rentedaling van respectievelijk één 

en twee procentpunt. 

Break clauses

DeltaWonen heeft geen mandatory breaks in de contracten van de 

renteswaps. 

Termination events

Daarnaast zijn er enkele termination events van toepassing voor 

de situatie dat deltaWonen geen toegelaten instelling meer is, geen 

deelnemer meer is van het WSW, de achtervang wegvalt en er 
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sprake is van onder bewindstelling door het ministerie. DeltaWo-

nen heeft tot op heden geen onderpand verstrekt. De Autoriteit 

woningcorporaties heeft aangegeven om namens de sector met 

betreffende partijen in overleg te gaan om toezichtbelemmerende 

bepalingen te verwijderen welke het toezichtinstrumentarium van 

de minister en de Autoriteit woningcorporaties op grond van de 

Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

belemmeren. 

Ter beperking van renterisico’s worden door deltaWonen deriva-

ten	gehanteerd.	Financiële	derivaten	(met	name	interest-swaps)	

worden initieel niet in de balans verwerkt en gewaardeerd. Zodra 

de derivaten zijn gekoppeld aan onderliggende waarden worden 

zij binnen de balans gewaardeerd. Nadat derivaten voor het eerst 

in	de	balans	zijn	opgenomen,	vindt	waardering	tegen	reële	waarde	

plaats. Zoals toegelicht bij de grondslagen, onderdeel langlopende 

schulden past deltaWonen hedge accounting toe, er is geen sprake 

van on balance waardering van derivaten.

2.4.3.7 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe me-

thode. In dit model worden de werkelijke kasstromen weergegeven. 

Die geven daardoor een goed zicht op de herkomst en de besteding 

van de geldmiddelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 

gemaakt	tussen	operationele,	investerings-	en	financieringsactivi-

teiten. 

2.4.3.8 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en 

resultaatbepaling

De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld. 

De directie dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schat-

tingen te maken die van invloed zijn op de waardering van activa 

en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van 

voorwaardelijke activa en verplichtingen. 

Vastgoedbeleggingen

Vanaf 2012 wordt het vastgoed tegen actuele waarde gewaar-

deerd. Bij het bepalen van de actuele waarde worden inschattingen 

gemaakt voor de restwaarde, de disconteringsvoet (complex spe-

cifieke	risico-opslagen),	mutatiegraad	enz.	De	gemaakte	aannames	

worden door een externe taxateur gevalideerd.

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuw-

bouw en herstructurering

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtin-

gen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden 

gekwalificeerd	als	‘intern	geformaliseerd	en	extern	gecommuni-

ceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie 

zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders 

aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen 

en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting 

is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie 

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Vanaf 2009 

neemt deltaWonen de onrendabele investering op het moment dat 

de realisatiefase intern wordt goedgekeurd. De aannames gedaan 

bij	de	financiële	impact	van	bovengenoemde	feitelijke	verplichtin-

gen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. 

Planvorming	kan	onder	meer	wijzigingen	in	de	tijd	ondergaan	door	

bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedu-

res en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

Verwerking fiscaliteit

Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de 

jaarrekening heeft deltaWonen een aantal standpunten ingenomen. 

Inmiddels hebben wij de aangiftes 2006 tot en met 2011 vast-

gesteld	gekregen.	Hieruit	zijn	geen	materiële	aanpassingen	naar	

voren	gekomen.	De	fiscale	verwerking	voor	de	jaren	2012	tot	en	

met 2015 heeft op een consistent wijze, conform de aangifte 2008 

tot en met 2011, plaatsgevonden. Inschattingen die mogelijk een 

punt	van	discussie	kunnen	worden	met	de	fiscus	betreffen:

 • de inschatting van het onderscheid tussen verbeteringen en 

onderhoudslasten;

 • de verwerking van projectresultaten.

Dientengevolge	kan	de	fiscale	last	over	2012	en	verdere	jaren	nog	

wijzigingen ondergaan en belastinglatenties een andere waarde 

kennen. 
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(Na resultaatbestemming)

Balans

Activa

2.4.4.1	Materiële	vaste	activa

(x € 1.000) Activa ten 

dienste van de

exploitatie

1 januari 2015

Verkrijgingsprijzen  16.896 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  - 10.217

Boekwaarde per 1 januari 2015  6.680 

Mutaties 2015

Investeringen  3.202 

Desinvesteringen  - 1.001

Afschrijvingen  - 984

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan  - 225

Totaal mutaties 2015  992 

31 december 2015

Verkrijgingsprijzen  16.693 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  - 9.021

Boekwaarde per 31 december 2015  7.672 

De activa ten dienste van de exploitatie worden lineair afgeschreven op basis van economische of technische levensduur.

 

2.4.4 Toelichting op de geconsolideerde balans
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2.4.4 Toelichting op de geconsolideerde balans
2.4.4.2 Vastgoedbeleggingen

Commercieel

vastgoed in

exploitatie

Sociaal 

vastgoed

in exploitatie

gekwalifi-

ceerd als 

vastgoed-

belegging

Onroerende 

zaken ver-

kocht onder 

voorwaarden

Activa in

ontwikkeling

Totaal

1 januari 2015

Verkrijgingsprijzen  25.209  831.920  21.989  16.614  895.732 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  - 1.642  509.843  - 2.148  - 13.086  492.967 

Boekwaarde per 1 januari 2015  23.568  1.341.763  19.841  3.528  1.388.699 

Mutaties 2015

Investeringen  31  12.545  0  31.220  43.796 

Desinvesteringen  -637 - 8.553 - 563 0  - 9.753

Afschrijvingen  0 - 12  0  0 - 12

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan - 712  49.946  577  0  49.811 

Mutatie voorraad koopwoningen bestaand/VOV in bezit  141  623  269  0  1.033 

Overboekingen activa IE en IO  5.240  29.224  0 - 34.464 0

Terugboeking waardevermindering 1-1 0 0 0  13.086  13.086 

Saldering met voorziening ORT - 2.672 - 8.863  0 - 9.985 - 21.520

Totaal mutaties 2015  1.392  74.911  283 - 143  76.442 

31 december 2015

Verkrijgingsprijzen  30.098  869.060  21.639  13.370  934.168 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen - 5.139  547.613 - 1.515 - 9.985  530.975 

Boekwaarde per 31 december 2015  24.959  1.416.673  20.124  3.385  1.465.142 

De activa zijn volledig voor brand- en stormschade verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Voor de brand- en stormverzeke-

ring is een tarief per verhuureenheid afgesproken, waarbij door de verzekeraar geen beroep kan worden gedaan op onderverzekering. 

De	onroerende	zaken	zijn	nagenoeg	geheel	gefinancierd	met	rijksleningen	of	met	kapitaalmarktleningen	onder	garantie.	Het	Waarborg-

fonds Sociale Woningbouw verleent borgstelling voor 99% van de leningportefeuille.

DeltaWonen waardeert haar sociaal vastgoed als vastgoedbelegging op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde is 

gebaseerd op een 15-jaars DCF-model waarbij is uitgegaan van marktconforme uitgangspunten. De marktwaarderingen zijn gevalideerd 

door een extern taxateur. De externe taxateur heeft daarbij de aannames getoetst op marktconformiteit voor wat betreft de leegwaardes, 

de leegwaardeontwikkelingen, disconteringsvoeten, exit-yields en overige exploitatieparameters. Bij de bepaling van de marktwaarde in 

verhuurde	staat	is	geen	rekening	gehouden	met	een	eventuele	stijging	van	de	verhuurderheffing	na	2017,	zoals	deze	in	de	Rijksbegroting	

is opgenomen

De positieve waardeverandering wordt met name veroorzaakt door een groter consumentenvertrouwen, aanhoudende interesse van be-

leggers voor woningen in Nederland, waarbij door schaarste in het aanbod de rendementseisen van beleggers zijn verlaagd. De autonome 

waardestijging bedraagt ruim 5,2%.
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Het verloop van de marktwaarde in euro’s ziet er als volgt uit (x € 1.000):

2015 2014

Saldo marktwaarde 1 januari  1.365.330 1.272.274

Bij: opleveringen nieuwbouw  21.641 36.897

Bij: aankopen  552 309

Bij: autonome mutatie  63.709 66.844

Af: verkochte woningen  - 6.795 - 8.098

Af: sloop/herontwikkeling 0  - 1.445 

Af: correctie foutherstel - 2.117 0

Af: naar voorraad koopwoningen op 31 december - 687 - 1.451

Saldo marktwaarde 31 december  1.441.633 1.365.330

De verdeling van de marktwaardes ultimo boekjaar is als volgt (x € 1.000):

2015 2014

Woningen 1.375.172 1.301.521

BOG/MOG 57.777 55.801

Parkeren 8.683 8.008

Saldo 1.441.633 1.365.330

De	reële	waarde	(marktwaarde)	van	het	vastgoed	is	ultimo	2015	€	76,3	miljoen	hoger	dan	ultimo	2014.	Hiervan	wordt	een	bedrag	van	

€ 12,6 miljoen veroorzaakt door mutaties in de samenstelling van het vastgoed gedurende 2015 (investeringen, sloop, verkoop, fouther-

stel). Het resterende bedrag, de autonome mutatie (€ 63,7 miljoen) wordt in het schema hieronder toegelicht.

2015 2014

Mutatie marktwaarde 63.709 66.844

Mutaties marktbeleid/marktverwachtingen

Mutatie leegwaarde  9.426 12.465

Mutatie huur en max. redelijke huur  19.216 30.796

Mutatie mutatiegraden  13.689 - 4.476

Mutatie beheerlasten  4.239 - 1.963

Totaal mutaties marktbeleid/marktverwachtingen  46.570 36.822

Parametermutaties

Mutatie disconteringsvoet  13.592 - 4.193

Mutatie	inflatie - 14.005 1.916

Mutatie exit-yield  18.110 29.792

Mutatie vrije verkoopwaardestijging  33.549 32.318

Totaal parametermutaties  51.246  59.833 
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Overige mutaties

Effect	verhuurderheffing	en	huurverhoging	boven	inflatie  - 35.018 - 27.110

Overig  911 - 2.701

Totaal overige mutaties - 34.107  - 29.811

Totaal autonome mutatie  63.709 66.844

Toelichting op het verloop

Leegwaarde (stijging van € 9.426.000,-)

De leegwaarde is gemiddeld toegenomen per VHE van € 145,300,- (2014) naar € 147.700,- (2015). De toegenomen interesse op de wo-

ningmarkt geeft een stijging van leegwaardes, hierdoor worden de door de taxateur ingeschatte opbrengsten bij mutatie hoger. Voor ons 

bezit werkt deze leegwaardestijging door in een stijging van de marktwaarde met € 9,4 miljoen.

Huur en maximaal redelijke huur (stijging van € 19.216.000,-)

De huurinkomsten bedroegen ultimo 2014 € 78,2 miljoen tegen € 81,5 miljoen ultimo 2015. Tevens is de maximaal redelijke huur geste-

gen van gemiddeld € 8.400,- naar € 8.700,- ultimo 2015. Het effect van de netto huurstijging plus de toename van de maximaal redelijke 

huur werkt door in de gehele DCF-periode van 15 jaar.

Mutatie mutatiegraden (stijging € 13.689.000,-)

De gemiddelde mutatiegraad over de gehele DCF-periode stijgt van 6,8% in 2014 naar 7,12% in 2015. Omdat bij mutatie bij de waar-

deringen wordt uitgepond of de huur verhoogd naar markthuur leidt een hogere mutatiegraad tot een hoger tempo van verkopen en/of 

verhogen van de huur naar markthuur.

Mutatie disconteringsvoet (stijging van € 13.592.000,-)

De IRS (risicovrije rente) is ten opzicht van ultimo 2014 gelijk gebleven (1,76%). De sectoropslag is ten opzichte van 2014 gedaald van 

4,5% naar 4,24%. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat woningbeleggers lagere rendementen accepteren omdat het aan-

bod	zeer	beperkt	is.	De	objectspecifieke	opslag	doorexploiteren	is	gelijkgebleven.	De	opslag	uitponden	is	licht	gestegen	(0,09%).	Per	saldo	

daalt de disconteringsvoet doorexploiteren van 7,9% naar 7,6% en van uitponden van 8,4% naar 8,2%.

Mutatie inflatie (daling € 14.005.000,-)

De	inflatie	is	ten	opzichte	van	ultimo	2014	voor	de	gehele	rekenperiode	circa	0,3%	gedaald.	Dit	uit	zich	in	lagere	huurverhogingen	en	

derhalve in een lagere marktwaarde.

Mutatie exit-yield (stijging van € 18.110.000,-)

Woningbeleggingen genieten een hoge mate van belangstelling en dat is terug te zien in de ontwikkeling van de rendementen. Derhalve is 

de exit-yield doorexploiteren van 7,14% ultimo 2014 gedaald naar 6,16% en de exit-yield uitponden van 6,59% naar 6%.  

Door de lagere exit-yields zijn de ingerekende restwaardes verhoogd.
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Mutatie ontwikkeling vrije verkoopwaarde (stijging van € 33.549.000,-)

De inschatting van de leegwaardeindexering in de DCF voor de jaren 1 tot en met 15 is positiever ingeschat naar aanleiding van de 

ontwikkelingen	in	de	woningmarkt	in	2015.	Per	ultimo	2014	was	er	op	portefeuilleniveau	een	ontwikkeling	van	de	vrije	verkoopwaarde

van gemiddeld 1,3% ten opzichte van 2,1% ultimo 2015. Deze ontwikkeling leidt tot hogere opbrengsten bij mutatie als er sprake is van 

uitponden.

Effect Verhuurderheffing en huurverhoging boven inflatie (daling van € 35.018.000,-) 

De	Verhuurderheffing	is	voor	de	gehele	DCF-periode	van	15	jaar	als	uitgaande	kasstroom	ingerekend.	Vorig	jaar	was	deze	voor	3	jaar

ingerekend.	De	resterende	periode	was	ingerekend	als	een	opslag	op	de	disconteringsvoet.	Huurverhoging	boven	inflatie	bedraagt	1%	per	

jaar en is ingerekend tot en met 2018.

Foutherstel

In 2015 is geconstateerd dat een ontwikkelobject tevens als materieel vast actief in exploitatie is gewaardeerd tegen marktwaarde in 

verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat per 1 januari 2015 ad. € 2,1 miljoen is ten laste van het resultaat gebracht.

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde van deltaWonen bedraagt € 687 miljoen (2014: € 663 miljoen). De mutatie wordt veroorzaakt door oplevering van 

nieuwbouw	met	een	bedrijfswaarde	van	€	20	miljoen.	De	verhuurderheffing	is	€	4	miljoen	lager	door	de	lagere	WOZ-waarde.	De	lager	

verwachte	inflatie	voor	de	komende	jaren	met	daardoor	minder	huuropbrengsten	geven	een	negatief	effect	van	€	10	miljoen.	De	autono-

me mutatie komt per saldo uit op een plus van € 8 miljoen. De voorgeschreven minimale levensduur van 15 jaar heeft een positief effect 

van € 3 miljoen. De aanpassing van de disconteringsvoet, van 5,25% naar 5,00% heeft een positief effect van € 20 miljoen. De verlaging 

van de aantallen verkopen bestaand bezit van 50 naar 30 woningen heeft een negatief effect op de bedrijfswaarde van € 4 miljoen. Voor 

de komende 5 jaar is rekening gehouden met de verkoop van 150 woningen (jaarlijks 30). De geschatte verkoopprijs is een afgeleide 

van de WOZ-waarde. Door de hogere investeringsbedragen ‘E-renovatie’ en ‘Modernisering’ daalt de bedrijfswaarde met € 9 miljoen. 

Daarnaast zorgen overige aanpassingen voor mutaties met een saldo van negatief € 8 miljoen op de bedrijfswaarde. Bij de bepaling van de 

bedrijfswaarde	is	geen	rekening	gehouden	met	een	eventuele	stijging	van	de	verhuurderheffing	na	2017,	zoals	deze	in	de	Rijksbegroting	is	

opgenomen.
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2.4.4.3	Financiële	vaste	activa

Deelnemin-

gen

Latente 

belasting-

vordering

Leningen u/g Overige
vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015  8  10.131  416  233  10.788 

Toevoegingen  0 - 780 0  0 - 780

Aflossing 0 0 0 0 0 

Afboeking 0 0 - 300 0 - 300

Overboeking naar kortlopende vorderingen  0  0  0 - 78 - 78

Boekwaarde per 31 december 2015  8  9.351  116  155  9.630 

 

De	waarde	van	de	financiële	vaste	activa	per	ultimo	2014	bedraagt	€	116.000,-	(exclusief	deelnemingen,	latente	belastingvordering	en	

overige vorderingen). Dit betreft de geamortiseerde kostprijs van de verstrekte leningen u/g aan de stichting Gereglementeerd Eigendom 

van € 416.000,-. In 2014 hebben wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen vernomen dat voor 

deze lening geen rente in rekening gebracht hoeft te worden aan stichting Gereglementeerd Eigendom. Voor de lening verstrekt aan 

stichting Gereglementeerd Eigendom heeft een afboeking van € 300.000,- plaatsgevonden. De afboeking is in mindering gebracht op de 

geamortiseerde kostprijs van de verstrekte lening.

De overige vordering betreft een vordering op het Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) van € 233.000,-. Het bedrag lost 

het	DIGH	in	drie	gelijke	jaarlijkse	termijnen	af.	De	aflossing	voor	2016	is	verantwoord	onder	de	kortlopende	vorderingen.

Voor de lening verstrekt aan het WoonInvesteringsFonds is een voorziening voor oninbaarheid getroffen van € 5.225.000,-  

(2014: € 5.225.000,-). Daarnaast is een rentecomponent op deze participatie voorzien van € 233.725,-, hetgeen bestaat uit niet ontvangen 

rente over het boekjaar 2012 en 2013. Eind 2012 is het WoonInvesteringsFonds door het CFV onder verscherpt toezicht gesteld, een 

ingediend	herstelplan	is	onvoldoende	om	de	financiële	problemen	op	te	lossen	en	de	herfinanciering	veilig	te	stellen.	In	2015	heeft	het	

WoonInvesteringsFonds	het	bezit	volledig	verkocht	en	zijn	de	certificaten	van	het	WoonInvesteringsFonds	verkocht.	Voor	deltaWonen	

heeft	dit	geleid	tot	een	uitkering	van	€	1,8	miljoen,	het	resultaat	is	verantwoord	onder	de	‘Waardeveranderingen	van	financiële	vaste	acti-

va	en	effecten’	in	de	resultatenrekening.	De	finale	afwikkeling	van	het	WoonInvesteringsFonds	zal	naar	verwachting	in	2016	plaatsvinden.

De onderstaande waarderingen van de deelnemingen zijn berekend onder aftrek van eventuele afwaarderingen.

De deelnemingen betreffen Aandeel Mutatie

boekjaar

Netto Vermogenswaarde

2015 2014

N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle 50,00% 0 0

Tussen de Verlaten B.V. 33,30%  8  8 

Totaal deelnemingen financiële vaste activa  8  8 

De	deelnemingen	zijn	toegelicht	bij	het	onderdeel	verbindingen/deelnemingen	in	het	financieel	jaarverslag.
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Uiterlijk in 2017 moet de verliescompensatie uit 2008 verrekend zijn, dit betreft een bedrag van € 4,8 miljoen. Op dit moment is reeds  

€ 3,0 miljoen van dit bedrag verrekend. Op basis van de laatste prognose is de verwachting dat het restant ad. € 1,8 miljoen tijdig verre-

kend zal zijn. Voor de latentie als gevolg van tijdelijke verrekenbare verschillen, is het gedeelte dat naar verwachting in 2016 afgewikkeld 

zal worden, opgenomen onder de kortlopende activa. 

Vlottende activa

2.4.4.4 Voorraden

2015 2014

Overige voorraden

Voorraad grondposities  702  735 

Onderhoudsmaterialen etcetera  196  193 

Af: voorziening wegens incourantheid  0  0

Totaal overige voorraden  898  928 

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Per	31-12	leegstaande	te	verkopen	huurwoningen	en	woningen	koopgarant	(10	woningen)	  1.418  2.899 

Per	31-12	leegstaande	te	verkopen	woningen	nieuwbouw	(12	woningen)  2.052  210 

Totaal vastgoed bestemd voor de verkoop  3.470  3.109 

2011 2012 2013 2014 2015

Boekwaarde 1 januari 2015  4.778  4.778  4.540  9.438  7.360 

Mutatie 0  - 238  4.898  - 2.077  460 

Boekwaarde 31 december 2015  4.778  4.540  9.438  7.360  7.820 

Latente belastingvordering Tijdelijk 

verrekenbare 

verschillen

Compen- 

sabele  

verliezen

Boekwaarde 1 januari 2015  2.771  7.360 

Mutatie in het boekjaar  - 2.029  460 

Naar kortlopend  789  0 

Boekwaarde 31 december 2015  1.531  7.820 

De	latenties	bestaat	uit	verschillen	in	de	fiscale	waardering	en	de	waardering	van	de	jaarrekening	van	de	posten	grondposities,	projecten	

en	financiële	vaste	activa	en	passiva.	Bij	het	bepalen	van	de	latentie	is	geen	rekening	gehouden	met	de	herwaardering	van	het	vastgoed	

naar marktwaarde. Alleen bij de bepaling van de latentie voor de verkoopvijver speelt de marktwaarde een rol.

De verliezen uit voorgaande jaren zijn volledig gewaardeerd in de latentie. Op basis van de laatst vastgestelde meerjarenbegroting is het 

de verwachting dat de verliezen volledig en tijdig verrekend kunnen worden met de winsten in de toekomst. De opbouw van de compensa-

bele verliezen ziet er als volgt uit: 
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Bestede kosten projecten (voor verkoop) in ontwikkeling  6.483  5.949 

Af: reeds gefactureerde termijnen  3.706  - 2.347 

Resultaatneming tussentijds  - 415  0 

Totaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  2.362  3.603 

In 2015 is het volledige te verwachten verlies van € 415.000,- verantwoord op drie clusters in de Hanzewijk. 

De voorraad koopwoningen bestaat uit

onderhanden projecten verkocht/in ontwikkeling  0

voorraad onderhanden werk (89 woningen) onverkocht/in ontwikkeling  2.362 

voorraad koopwoningen (12 woningen) onverkocht/gereed  2.052 Voorraad koopwoningen (12 woningen) onverkocht/gereed 2.052 

Totaal voorraad koopwoningen 4.414

In 2016 worden naar verwachting 56 nieuwbouwkoopwoningen verkocht. Deze woningen kennen een verwachte opbrengstwaarde van  

€ 5.9 miljoen waarbij de stichtingskosten € 5,8 miljoen bedragen.  

2.4.4.5 Huurdebiteuren

2015 2014

Boekwaarde 31 december  1.585  1.235 

Af: voorziening wegens oninbaarheid  - 1.000  - 734

Totaal debiteuren  585  502 

Mutatieoverzicht voorziening debiteuren

Balans 1 januari  734  599 

Dotatie  439  471 

Onttrekkingen  - 173  -336

Boekwaarde 31 december  1.000  734 

2.4.4.6 Gemeenten

2015 2014

Gemeenten  1.929  563 

2.4.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2015 2014

Omzetbelasting  0  2 

Loonheffing	en	premies	sociale	verzekering  0  0 

Vennootschapbelasting  4.818  5.607 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  4.818  5.609 

Het hierboven gepresenteerde bedrag inzake de vennootschapsbelasting van € 4,8 miljoen heeft betrekking op het kortlopende deel van 

de latentie belastingvordering.
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2.4.4.11 Voorzieningen

Voorziening onrendabele toppen

Het verloop van de voorziening onrendabele toppen is als volgt:

2015 2014

Boekwaarde per 1 januari  6.225  11.581 

Vrijval  - 10.543 - 13.465

Dotatie  7.382  8.109 

Boekwaarde per 31 december  3.064  6.225 

De voorziening onrendabele toppen bestaat uit de onrendabele toppen van nieuwbouwprojecten waarbij het saldo van de investeringen 

lager is dan de geprognosticeerde onrendabele top. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 2,2 miljoen bin-

nen 1 jaar wordt gerealiseerd. Het restant bedrag (€ 0,8 miljoen) zal binnen een periode van 5 jaar worden gerealiseerd.

Voorziening jubileumuitkeringen

Het verloop van de voorziening jubileumuitkeringen is als volgt:

2015 2014

Boekwaarde per 1 januari  350  392 

Vrijval respectievelijk dotatie  55 - 24

Onttrekkingen  - 37 - 18

Boekwaarde per 31 december  368  350 

Het cumulatieve bedrag aan ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt circa € 819 miljoen 

(2014: € 765 miljoen)

2.4.4.9 Liquide middelen

2015 2014

Kas en bank (direct opvraagbaar)  1.006  1.511

Totaal liquide middelen  1.006  1.511 

Passiva

2.4.4.10 Eigen vermogen

2015 2014

Boekwaarde per 1 januari  931.658  866.639 

Resultaat boekjaar  58.638  65.023 

Boekwaarde per 31 december  990.295  931.658 

2.4.4.8 Overige vorderingen

2015 2014

Overige vorderingen  1.478  1.639 

De voorziening voor jubileumuitkeringen is overwegend langlopend van aard. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag 

van € 8.000,- binnen 1 jaar wordt gerealiseerd (2014: € 16.000,-) en een bedrag van € 245.000,- na 5 jaar.
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Leningen

overheid

Leningen

krediet-

instellingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015  21.678  415.485  437.163 

Bij: nieuwe leningen  0  60.000  60.000 

Af:	aflossingen	conform	contracten  - 563  - 47.616  - 48.179

Boekwaarde per 31 december 2015  21.115  427.869  448.984 

DeltaWonen heeft per 31 december 2015 de beschikking over 5 payer swaps, die al voor 2008 met verschillende ingangsdata zijn afge-

sloten bij diverse banken. Met deze swaps zijn renteafspraken gemaakt, waarbij de hoogte van de rente voor deltaWonen is vastgelegd. 

Hierdoor	wordt	het	(toekomstig)	renterisico	verminderd.	Per	ultimo	2015	hebben	alle	door	deltaWonen	afgesloten	payers-swaps	een	

onderliggende waarde in de vorm van roll-over leningen met identieke modaliteiten. 

Een payer swap is een rente-instrument met een waardeontwikkeling, afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit resulteren in een 

positieve of een negatieve marktwaarde. Voor één van de afgesloten payer swaps geldt een verplichting tot het bijstorten c.q. aanhouden 

van liquide middelen als gevolg van te grote afwijking tussen markt- en swaprente. Kort gezegd zal bij een stijgende rente de swap een 

positieve waarde krijgen en bij een dalende rente een negatieve waarde. De belangrijkste modaliteiten van de afgesloten swaps zijn weer-

gegeven.

  

De totale gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt 3,86%. (2014: 4,07%) Van de leningen met een resterende looptijd kor-

ter dan 5 jaar bedraagt het saldo € 163,5 miljoen. Op balansdatum zijn er 2 leningen van in totaal € 25 miljoen, waarbij de rentevoet afhanke-

lijk is gesteld van het Euriborrentetarief (€ 15 miljoen 1-maands, respectievelijk € 10 miljoen 3-maands Euribor). 

De mutaties in 2015 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Langlopende schulden

2.4.4.12 Leningen overheid en kredietinstellingen

Totaal 2015 Rentevoet 

2015

Totaal 2014 Rentevoet 

2014

Leningen overheid  21.115 3,40%  21.678 3,43%

Leningen kredietinstellingen  427.868 3,88%  415.485 4,11%

 448.984  437.163 

Aflossingen	komend	boekjaar  - 44.018  - 47.115

Boekwaarde per 31 december  404.966  390.048 
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2.4.4.13 Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden

2015 2014

Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden  19.861  19.524 

Kortlopende schulden

2.4.4.14 Schulden aan kredietinstellingen

2015 2014

Rekening courant bank en kasgeldleningen  11.262  5.078 

Aflossing	leningen	komend	boekjaar  43.763  47.115 

Totaal schulden aan kredietinstellingen  55.025  52.193 
 
DeltaWonen beschikt over een kredietfaciliteit in rekening courant met de Rabobank tot een maximum van € 12,5 miljoen.
Voor deze kredietfaciliteit zijn geen zekerheden afgegeven.

2.4.4.15 Schulden aan leveranciers

2015 2014

Schulden aan leveranciers  9.636  6.358 

2.4.4.16 Schulden aan gemeenten

2015 2014

Schulden aan gemeenten  76  65 

Tegenpartij Hoofdsom Startdatum Einddatum Te betalen 

vaste rente

Marktwaarde 

31-12-2015

FORTIS € 15 mln. 03-12-07 02-12-19 3,8025% - € 2,2 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-12-06 03-12-18 3,6975% - € 1,7 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-09-08 01-09-20 3,8575% - € 2,8 mln.

BNG € 15 mln. 01-11-09 01-11-27 4,9970% - € 6,9 mln.

BNG € 15 mln. 01-06-10 01-06-29 4,9950% - € 7,7 mln.

Totaal € 75 mln. - € 21,3 mln.

Verloop renterisico leningen 2016 2017 2018 2019 2020

Aflossing	leningen	(excl.	regulier)  39.455  41.307  45.500  19.000  15.000 

Renteconversies (excl. roll-overs)  9.978  8.466  0  0  0 

Renterisico leningen  49.433  49.773  45.500  19.000  15.000 

Schuldrestant 2015 11,0% 11,1% 10,1% 4,2% 3,3%
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Tegenpartij Hoofdsom Startdatum Einddatum Te betalen 

vaste rente

Marktwaarde 

31-12-2015

FORTIS € 15 mln. 03-12-07 02-12-19 3,8025% - € 2,2 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-12-06 03-12-18 3,6975% - € 1,7 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-09-08 01-09-20 3,8575% - € 2,8 mln.

BNG € 15 mln. 01-11-09 01-11-27 4,9970% - € 6,9 mln.

BNG € 15 mln. 01-06-10 01-06-29 4,9950% - € 7,7 mln.

Totaal € 75 mln. - € 21,3 mln.

Verloop renterisico leningen 2016 2017 2018 2019 2020

Aflossing	leningen	(excl.	regulier)  39.455  41.307  45.500  19.000  15.000 

Renteconversies (excl. roll-overs)  9.978  8.466  0  0  0 

Renterisico leningen  49.433  49.773  45.500  19.000  15.000 

Schuldrestant 2015 11,0% 11,1% 10,1% 4,2% 3,3%

2.4.4.17 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2015 2014

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen  510  487 

Omzetbelasting  3.673  4.279 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  4.183  4.766 

2.4.4.18 Schulden ter zake van pensioenen

2015 2014

Schulden ter zake van pensioenen  44  55 

2.4.4.19 Overige schulden

2015 2014

Vooruitontvangen huur  1.056  982 

Waarborgsommen  37  36 

Totaal overige schulden  1.093  1.018 

2.4.4.20 Overlopende passiva

2015 2014

Niet vervallen rente op leningen  7.923  8.648 

Reservering vakantiedagen  421  385 

Af te wikkelen energie- en servicekosten  697  960 

Overige overlopende passiva  1.340  1.378 

Totaal overlopende passiva  10.381  11.370 

2.4.4.21 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Waardering materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie

Het	eigen	kantoorpand	aan	de	Veerallee	29	is	ultimo	2015	voor	€	2,3	miljoen	gewaardeerd	onder	de	materiële	vaste	activa	ten	dienste	

van de exploitatie. In 2015 zijn we gestart met een grootschalige renovatie/verbouwing van dit pand. Voor de daadwerkelijke oplevering 

heeft in de nacht van 20 op 21 september een grote brand ernstige schade aan dit monumentale pand toegebracht. Het pand wordt

teruggebracht in de monumentale staat van voordat de brand ontstond. De kosten voor het herstel worden volledig gedekt uit de

opstalverzekering van deltaWonen en de CAR-verzekering van de aannemer.

Met financiers overeengekomen leningen

Ultimo 2015 zijn twee overeenkomsten tot geldlening afgesloten met een storting na balansdatum:

• €	15	miljoen	1,92%	fixe-lening	met	een	stortingsdatum	van	4	januari	2016	en	een	looptijd	van	20	jaar.

• €	15	miljoen	0,809%	fixe-lening	met	een	stortingsdatum	van	1	februari	2016	en	een	looptijd	van	6	jaar.

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Met betrekking tot de leningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), totaal oorspronkelijk bedrag of het 

schuldrestant bij overname directe overheidsrisico’s, samen € 494 miljoen, dient aan obligo 3,85%, zijnde circa € 19,0 miljoen, gereser-

veerd te worden. 
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Herstructurering Hanzewijk

In	de	periode	2001	tot	en	met	2018	zijn	en	worden	in	de	Hanzewijk	in	Kampen	940	portiekflats	en	15	winkelpanden	gesloopt.	Op	het	be-

schikbaar komend terrein en op toegevoegd gebied aan de rand van de wijk worden ongeveer 771 huur- en koopwoningen teruggebouwd. 

Dat vindt plaats in meerdere deelplannen. In april 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Kampen en 

deltaWonen. Een wijziging in de stedebouwkundige opzet gaf in augustus 2008 aanleiding tot het maken van aanvulling op de overeen-

komst. Bij de samenwerking zijn geen andere partijen betrokken. Vanwege gewijzigde marktomstandigheden zijn medio 2012 en medio 

2014 diverse deelplannen bijgesteld. Het totale programma bestaat nu uit 57% huur- 43% koopwoningen. Eind 2015 is de grondexploita-

tie van de Hanzewijk geactualiseerd, een deel van de grond van deelclusters wordt verkocht aan beleggers, waardoor het verkooprisico, 

niet meer bij deltaWonen ligt. Tevens wordt versneld voldaan aan de regelgeving die voortvloeit uit de Woningwet die sinds 1 juli 2015 van 

kracht is. De nog af te ronden clusters zijn opgenomen in de geactualiseerde grondexploitatie. De voorziening in de jaarrekening is op basis 

van de geactualiseerde grondexploitatie toereikend. 

Verplichtingen Planmatig Onderhoud

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor uitvoering onderhoudsactiviteiten tot een bedrag van circa € 3,0 miljoen.

Verplichtingen nieuwbouwprojecten

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouwprojecten tot een bedrag van circa € 19 miljoen.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt in totaal circa € 478.000,-. 

De huurverplichtingen lopen nog 5 jaar.

2.4.4.22 Verbonden partijen

Met de meeste van haar deelnemingen heeft deltaWonen naast haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij producten (veelal 

onroerende zaken bestemd voor de verhuur) en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze transacties zijn 

gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen.
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2015 2014

Gemeente Zwolle  49.230  46.249 

Gemeente Oldebroek  9.245  9.036 

Gemeente Kampen  27.106  25.908 

Totaal  85.581  81.192 

2.4.5.2 Opbrengst servicecontracten

2015 2014

Overige goederen, leveringen en diensten  4.499  4.518 

Af te rekenen servicekosten  - 697 - 721

 3.803  3.797 

Af: vergoedingsderving

Wegens leegstand en oninbaarheid  - 105 - 89

 - 105 - 89

Totaal opbrengst servicecontracten  3.697  3.709 

2.4.5 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

2.4.5.1 Huren

(x € 1.000) 2015 2014

Te ontvangen netto huur:

- Woningen en woongebouwen  83.005  78.243 

- Onroerende en roerende zaken niet zijnde woningen  2.576  2.948 

 85.581  81.192 

Huurafdracht Beheercomplexen  - 16  - 16

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid  - 1.212 - 1.287

Totaal derving  - 1.212 - 1.287

Totaal huren  84.352  79.888 

De	geografische	onderverdeling	van	de	nettohuuropbrengsten	kan	als	volgt	worden	weergegeven:

De ‘te ontvangen netto huur’ is gewijzigd als gevolg van:

- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging:  ......................................................................... € 2,6 miljoen.

- aanpassing tot streefhuur bij mutatie:  ....................................................................................................................  € 0,4 miljoen.

- het in exploitatie komen van nieuw of aangekocht bezit:  ..............................................................................  € 2,4 miljoen.

- verkoop van woningen etc.:  .......................................................................................................................................  - € 0,6 miljoen.

- overige mutaties:  ................................................................................................................................................. ...........  - € 0,4 miljoen.

De gemiddelde huurstijging per 1 juli 2015 voor woningen en woongebouwen bedroeg 2,19 %. De verhogingen voor de bedrijfsruimten 

bedroegen 0,25% op basis van prijsindexcijfers of een aanpassing volgens overeenkomst. De huren van woonwagens en standplaatsen zijn 

per 1 juli verhoogd met 2,4%. De huurderving over 2015 bedraagt 1,4% (in 2014 1,6%).
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2.4.5.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2015 2014

Opbrengst verkoop bestaand bezit  7.937  7.411 

Opbrengst verkoop bedrijfsruimten/garages/grond  1.770 3.669

Af: direct toerekenbare kosten  - 263 - 205

 9.444 10.815

Af: boekwaarde  - 8.067 - 8.564

Verkoopresultaat bestaand bezit  1.377 2.311

Netto verkoopopbrengst Vastgoed bestemd voor de verkoop  - 19  154 

Netto verkoopopbrengst Onderhanden projecten  - 2.572  1.762 

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  - 1.214  4.227 

Specificatie	resultaat	verkopen	bestaand	bezit:

20 woningen Gemeente Zwolle (2014: 19 woningen)  3.189  2.949 

15 woningen Gemeente Oldebroek (2014: 16 woningen)  2.307  2.508 

17 woningen Gemeente Kampen (2014: 13 woningen)  2.441  1.954 

 7.937  7.411 

De tarieven van de diverse servicekostencomponenten zijn aangepast per 1 juli 2015. De wijzigingen van de tarieven zijn gebaseerd op de 

schatting van de kosten over 2014. Jaarlijks vindt afrekening plaats op basis van de werkelijke kosten. 

2.4.5.4 Geactiveerde productie

2015 2014

Geactiveerde kosten werkorganisatie  796  1.123 

 796  1.123 

2.4.5.5 Overige bedrijfsopbrengsten

2015 2014

BTW-teruggave pro-rataregeling  63  71 

Opbrengst verhuur eigen kantoorpanden  23  90 

Overige exploitatieopbrengsten  362  318 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten  448  479 

Bedrijfslasten

2.4.5.6	Afschrijvingen	op	materiële	vaste	activa

2015 2014

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie  990  770 

Totaal afschrijvingen  990  770 
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2.4.5.7 Overige waardeveranderingen van vaste activa

2015 2014

Waardeverandering	(im)materiële	zaken  5.554  1.796 

 5.554  1.796 

Nadere	specificatie	overige	waardeveranderingen:

Nieuwbouw  5.554  1.796 

Totaal overige waardeveranderingen  5.554  1.796 

Deze post betreft de afboeking van onrendabele toppen van nieuwbouwcomplexen.

In 2015 is voor 8 projecten de goedkeuring gegeven aan het fasedocument realisatie. Het bijbehorende totaal bedraagt € 4,1 miljoen. De 

waardeverandering op de opgeleverde projecten komt voor 2015 uit op € 1,1 miljoen. Het resultaat is ontstaan door een combinatie van 

actualisatie van de marktwaarde in verhuurde staat bij oplevering vergeleken met de marktwaarde op het moment van fasedocument 

realisatie en de werkelijke stichtingskosten. 

2.4.5.8 Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2015 2014

Salarissen  8.769  8.769 

Sociale lasten  1.324  1.367 

Pensioenlasten  1.449  1.588 

Totaal personeelskosten  11.542  11.723 

2.4.5.9 Lasten onderhoud

2015 2014

Dagelijks onderhoud  5.195  5.023 

Planmatig	onderhoud  10.219  7.958 

Contractonderhoud  2.276  2.405 

Af: onderhoud in eigen beheer  - 2.068 - 2.054

Totaal lasten onderhoud  15.622  13.332 

2015 Begroot 2015 2014

De onderhoudslasten zijn te verdelen in:

Mutatie-onderhoud  1.919  2.212  2.175 

Klachtenonderhoud  3.276  2.808  2.848 

Af: onderhoud in eigen beheer  - 2.068  - 2.100  - 2.054 

Totaal dagelijks onderhoud  3.127  2.920  2.968 

Planmatig	onderhoud

planmatig onderhoud  6.439  15.924  9.491

E-renovatie  15.601  12.608  6.540 

 22.040  28.532  16.031

Geactiveerde onderhoudskosten  - 11.820  - 14.104  - 8.073 

Totaal planmatig onderhoud  10.220  14.428  7.958

Contractonderhoud  2.276  2.648  2.405

Totaal onderhoudslasten  15.622  19.996  13.332 
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Dagelijks onderhoud

In 2015 zijn er bij 1.130 mutaties (2014: 1.064) kosten gemaakt in het kader van mutatie-onderhoud. Daarnaast zijn er 16.082 reparatie-

verzoeken uitgevoerd (2014: 15.211). Van het klachtenonderhoud is in 2015 73% uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst. Van het 

mutatieonderhoud is in 2014 51% uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst.

De gemiddelde kosten per klacht waren in 2015 € 203,- (2014: € 187,-).

De gemiddelde kosten per mutatie waren in 2015 € 1.698,- (2014: € 2.044,-).

De kosten voor mutatieonderhoud komen lager uit door het feit dat de mutatieopzichters sinds de start van het nieuwe verhuurmutatie-

proces met nieuwe huurders in gesprek gaan. Door het inspelen op de wensen van de nieuwe huurders, wordt er bespaard op ongewenste 

onderhoudsingrepen, dit uit zich in lagere kosten bij mutatie.

Planmatig onderhoud

In 2015 zijn er 705 woningen opgeleverd na een E-renovatie, dit zijn er 430 meer dan in 2014 (2014: 275). Door de toename van het aan-

tal gerenoveerde woningen nemen de kosten toe ten opzichte van 2014. DeltaWonen heeft zich ten doel gesteld om in een relatief korte 

termijn het bezit extra te verduurzamen. Door de extra verduurzaming hebben wij kritisch naar ons onderhoudsproces gekeken, dit heeft 

geresulteerd in het samenvoegen van planmatig onderhoudswerkzaamheden en E-renovaties. Deze samenvoeging heeft als voordeel dat 

de huurder eenmalig overlast ervaart en sneller comfortabeler woont. Daarnaast constateren we dat door het samenvoegen we eerder de 

verplichte deelname realiseren en daardoor sneller kunnen starten met de werkzaamheden.

De stijging van onze geactiveerde onderhoudskosten 2015 ten opzichte van 2014 ontstaat door de extra uitgaven voor E-renovatie, dit uit 

zich in extra geactiveerde onderhoudskosten.

Een vergelijking van de werkelijke uitgaven tussen de jaren 2015 en 2014 is niet mogelijk, omdat de uitgangspunten per jaar kunnen ver-

schillen. Deze uitgangspunten worden enerzijds bepaald door het gevolgde onderhoudsbeleid die wordt bepaald door de systematiek van 

de conditiemeting en anderzijds door beleidsmatige keuzes met betrekking tot onderhoud. 

Vergelijking werkelijke uitgaven 2015 ten opzichte van de begroting 2015

In 2015 waren er in totaal 321 projecten gepland. Hiervan zijn 224 projecten volledig aanbesteed en uitgevoerd en 74 projecten verval-

len. De overige projecten zijn doorgeschoven of worden afgerond in 2016.
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In 2015 is er ten opzichte van de begroting 2015 € 6,5 miljoen minder uitgegeven. Dit wordt verklaard door:

 • -/- €3,5 miljoen (12% van de totale begroting). Van de begroting jaarschijf 2015 zijn uiteindelijk 4 complexen doorgeschoven naar 

2016.	Dit	werd	onder	andere	veroorzaakt	omdat	er	bewust	naar	meer	en	betere	combinaties	is	gezocht	in	2016	om	zo	nog	efficiënter	

te kunnen zijn en daarnaast heeft de voorbereiding van deze werken meer tijd gevergd door veranderende wet- en regelgeving met 

betrekking	tot	flora	en	fauna,	meer	complexiteit	binnen	de	projecten	op	het	gebied	van	de	asbestproblematiek	en	meer	tijd	benodigd	is	

geweest voor het binnenhalen van het deelnemerspercentage van 70% (70% regel, bij 70% of meer kan het project worden afgedwon-

gen via rechter).

 • -/- €2,0 miljoen (7% van de totale begroting): in 2016 worden 7 projecten afgerond welke in 2015 gestart zijn.

 • -/- €0,8 miljoen (3% van de totale begroting): in 2015 zijn 74 van de projecten komen te vervallen. De oorzaken zijn onder andere reeds 

uitgevoerd bij mutatie of dagelijks onderhoud, beleidswijziging vanuit strategisch voorraadbeleid en weigering. 

 • -/- € 1,1 miljoen (4% van de totale begroting): in de begroting is rekening gehouden met kosten voor de begeleiding bij grootschalig on-

derhoud. Door de werkzaamheden grotendeels te laten uitvoeren door de aannemer worden de kosten onderdeel van het betreffende 

project.

 • €	1,0	miljoen	(4%	van	de	totale	begroting):	In	2015	zijn	aan	de	Palestrinalaan	280	woningen	verduurzaamd	en	gerenoveerd,	door	 

efficiënte	aanpak	zijn	er	meer	woningen	gerenoveerd,	we	hadden	in	de	begroting	rekening	gehouden	met	het	renoveren	van	 

240 woningen.

2.4.5.10 Leefbaarheid 

2015 2014

Kosten leefbaarheid  535  496 

2.4.5.11 Lasten servicecontracten

2015 2014

Lasten servicecontracten  3.442  3.942 

2.4.5.12 Overige bedrijfslasten

2015 2014

Beheerkosten

Algemene beheer- en administratiekosten *)  3.578  3.676 

Huisvestingskosten  886  912

Automatiseringskosten  1.099  990

Subtotaal beheerkosten  5.563  5.578 

Heffingen

Belastingen  4.154  3.912 

Verzekeringen  269 275

Sectorspecifieke	heffing 0  2.679 

Verhuurderheffing  8.060  6.759 

Bijdrageheffing	AW 42 0

Contributie Aedes 83 84

Subtotaal	heffingen  12.608  13.709 

*) inclusief overige personeelskosten.
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2.4.5.13 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2015 2014

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 44.613   50.070 

De niet-gerealiseerde waardeverandering is in 2015 € 45 miljoen positief, de belangrijkste factor in deze betreft de autonome mutatie.  

De waardeverandering komt € 5,5 miljoen lager uit dan in 2014. De autonome mutatie is de waardeverandering van het vastgoed dat op  

1 januari 2015 en op 31 december 2015 in bezit was van deltaWonen. Voor 2015 was dit een bedrag van € 63,7 miljoen positief (2014 

€ 65,4 positief). Van invloed op de waardeverandering zijn onder meer: de leegwaarde, mutatiegraad, restwaarde (op basis van een exit- 

yield), huuropbrengst, VTW-norm voor onderhouds- en beheerlasten en de disconteringsvoet. De positieve waardeverandering wordt 

met name veroorzaakt door een groter consumentenvertrouwen, aanhoudende interesse van beleggers voor woningen in Nederland, 

waarbij	door	schaarste	in	het	aanbod	de	rendementseisen	van	beleggers	zijn	verlaagd. In	de	niet-gerealiseerde	waardeverandering	2015	

is een bedrag ad. € 2,1 miljoen verantwoord als correctie op de ten onrechte onder de vastgoedbeleggingen in exploitatie opgenomen 

waarde per 1 januari 2015.  

2.4.5.14 Rentebaten

2015 2014

Rente	financiële	vaste	activa  0  16 

Rente op vorderingen:

Rente op overige vorderingen  20  119 

Rente op liquide middelen  0  45 

Totaal rentebaten  20  179 

2.4.5.15	Waardeverandering	financiële	vaste	activa	en	effecten

2015 2014

Waardeverandering	financiële	vaste	activa	en	effecten  1.532  0 

 

In	2013	hebben	wij	de	certificaten	WoonInvesteringsFonds	afgewaardeerd	naar	nihil.	In	2015	zijn	de	certificaten	van	het	WoonInveste-

ringsFonds verkocht, dit heeft geleid tot een uitkering van € 1,8 miljoen. Verder heeft op de lening verstrekt aan de stichting Gereglemen-

teerd Eigendom een afboeking plaatsgevonden van € 300.000,-.

Overige bedrijfslasten

Oninbare debiteuren 171 637

Bijdrage bijzondere doelgroepen 362 411

Uitverhuis- en sloopkosten herstructurering 167 423

Bijdrage goede doelen 3 2

Overige exploitatie- en bedrijfskosten 401 699

Subtotaal overige bedrijfslasten  1.104  2.173 

Totaal overige bedrijfslasten  19.276  21.460 
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2.4.5.16 Rentelasten

2015 2014

Rente op langlopende schulden:

- Rente leningen overheid en kredietinstellingen  16.949  17.309 

Overige schulden  135  165 

Totaal rentelasten  17.084  17.474 

Als gevolg van een positieve renteontwikkeling zien wij in 2015 de rentelasten afnemen. De gemiddelde rentevoet is ten opzichte van 

2014 gedaald met circa 21 basispunten.

2.4.5.17 Belastingen

2015 2014

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd

Acute belastingen  0  0

Latente belastingvordering  - 1.569 - 3.314

Totaal belastingen  - 1.569 - 3.314

Het	fiscale	verlies	voor	2015	bedraagt	€	275.000,-.	Dit	fiscale	verlies	wordt	verrekend	met	toekomstige	fiscale	winst,	hiervoor	is	een	laten-

tie gevormd. De acute belastinglast voor 2015 bedraagt hierdoor derhalve nihil.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  60.199 

Effecten mutatie vastgoedportefeuille  - 51.357

Effecten liquidatie deelneming  - 3.368

Tijdelijke	verschillen	a.g.v.	waardering	financiële	vaste	activa	en	passiva  310 

Onderhoudslasten  - 6.059

 - 275

Het effectieve tarief is 3% en het toepasselijke tarief bedraagt 25%.

2.4.5.18 Resultaat deelnemingen

2015 2014

Bijstorting deelneming N.V. Wonen boven Winkels Zwolle  8 - 346

Totaal resultaat deelnemingen  8 - 346

In het eerste kwartaal van 2015 is de N.V. Wonen boven Winkels Zwolle vereffend en op 26 maart 2015 is de N.V. Wonen boven Winkels 

Zwolle uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het batige saldo is conform de afspraken over de vereffening uitgekeerd aan delta-

Wonen.  
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Enkelvoudige jaarrekening
24 juni 2016
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2.5 Enkelvoudige balans 2015
Per	31	december	2015	(na	resultaatbestemming)

(x € 1.000) ref. 2015 2014

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 2.4.4.1  7.672  6.680 

 7.672  6.680 

Vastgoedbeleggingen 2.7.1.1 

Commercieel vastgoed in exploitatie  24.959  23.568 

Sociaal	vastgoed	in	exploitatie	gekwalificeerd	als	vastgoedbelegging  1.416.673  1.341.763 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  20.124  19.841 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  3.385  3.528 

 1.465.142 1.388.699

Financiële vaste activa 2.7.1.2

Deelnemingen  8  11 

Latente belastingvordering  9.351  10.131 

Leningen u/g  116  416 

Overige vorderingen  155  233 

 9.630  10.791 

Som der vaste activa  1.482.444  1.406.170 

Vlottende activa

Voorraden 2.4.4.4

Overige voorraden  898  928 

Vastgoed bestemd voor de verkoop  3.470  3.109 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  2.362  3.603 

 6.730  7.639 

Vorderingen

Huurdebiteuren 2.7.1.3  585  502 

Gemeenten 2.4.4.6  1.929  563 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.7.1.4  4.818  5.607 

Overige vorderingen 2.4.4.8  1.478  1.639 

 8.810  8.311 

Liquide middelen 2.7.1.5  1.006 1.511

Totaal vlottende activa   16.546  17.461

Totaal generaal   1.498.990   1.423.631 



125   Jaarstukken deltaWonen 2015

(x € 1.000) ref. 2015 2014

PASSIVA

Eigen vermogen 2.7.1.6

Overige reserves  990.295  931.658 

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen 2.4.4.11  3.064  6.225 

Voorziening deelnemingen 2.7.1.7  0  0

Voorziening jubileumuitkeringen 2.4.4.11  368  350 

 3.432  6.575 

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen 2.7.1.8  404.966  390.048 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.4.4.13  19.861  19.524 

 424.827  409.572 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 2.7.1.9  55.025  52.193 

Schulden aan leveranciers 2.7.1.10  9.636  6.358 

Schulden aan gemeenten 2.7.1.11  76  65 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.7.1.12  4.183  4.766 

Schulden ter zake van pensioenen 2.4.4.18  44  55 

Overige schulden 2.7.1.13  1.093  1.018 

Overlopende passiva 2.7.1.14  10.381  11.370 

 80.436  75.826 

Totaal generaal   1.498.990   1.423.631 
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(x € 1.000) ref. 2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 2.7.2.1  84.352  79.814 

Opbrengsten servicecontracten 2.4.5.2  3.697  3.709 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.7.2.2  - 1.214  4.479 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 2.4.5.4  796  1.123 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.7.2.3  448  540 

Som der bedrijfsopbrengsten  88.079  89.664 

Bedrijfslasten

Afschrijvingen	(im)materiële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille 2.7.2.4  990  763 

Overige	waardeveranderingen	immateriële	vaste	activa	en	vastgoedportefeuille 2.4.5.7  5.554  1.796 

Lonen en salarissen 2.4.5.8  8.769  8.769 

Sociale lasten  1.324  1.367 

Pensioenlasten  1.449  1.588 

Onderhoudslasten 2.4.5.9  15.622  13.332 

Leefbaarheid 2.4.5.10  535  496 

Lasten servicecontracten 2.4.5.11  3.442  3.942 

Overige bedrijfslasten 2.7.2.5  19.276  21.414 

Som der bedrijfslasten  56.961  53.466 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.7.2.6  44.613  50.070 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.7.2.7  20  179 

Waardeveranderingen	van	financiële	vaste	activa	en	effecten 2.4.5.15  1.532  0  

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.7.2.8  - 17.084  - 17.362

Saldo financiële baten en lasten  - 15.532  - 17.183

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  60.199  69.085 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.4.5.17  - 1.569  - 3.314

Resultaat deelnemingen 2.7.2.9  8  - 687

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  58.638  65.084 

2.6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2015
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2.7 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 

2.7.1.1 Vastgoedbeleggingen

(x € 1000) Commercieel
vastgoed in

exploitatie

Sociaal 
vastgoed

in exploitatie
gekwalificeerd	

als vastgoed-
belegging

Onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden

Activa in
ontwikkeling

Totaal

1 januari 2015

Verkrijgingsprijzen  25.209  831.920  21.989  16.614  895.732 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen  - 1.642  509.843  - 2.148  - 13.086  492.967 

Boekwaarde per 1 januari 2015  23.568  1.341.763  19.841  3.528  1.388.699 

Mutaties 2015

Investeringen  31  12.545  0  31.220  43.796 

Desinvesteringen - 637 - 8.553 - 563 0  - 9.753

Afschrijvingen 0 - 12 0 0 - 12

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan - 712  49.946  577  0  49.811 

Mutatie voorraad koopwoningen bestaand/VOV in bezit  141  623  269  0  1.033 

Overboekingen activa IE en IO  5.240  29.224  0 - 34.464  0

Terugboeking waardevermindering 1-1  0  0  0  13.086  13.086 

Saldering met voorziening ORT - 2.672 - 8.863 0 - 9.985 - 21.520

Totaal mutaties 2015  1.392  74.911  283 - 143  76.442 

31 december 2015

Verkrijgingsprijzen  30.098  869.060  21.639  13.370  934.168 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen - 5.139  547.613 - 1.515  - 9.985  530.975 

Boekwaarde per 31 december 2015  24.959  1.416.673  20.124  3.385  1.465.142 

De toelichting op de afzonderlijke posten zijn opgenomen voorzover deze cijfers afwijken van de toelichting op de geconsolideerde cijfers. 

Wijzigingen in systematiek staan in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Algemeen

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 

zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. Voor de grondslagen van de 

waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans 

en winst- en verliesrekening. 

Balans

Activa

(Na resultaatbestemming)

2.7.1 Toelichting op de enkelvoudige balans
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2.7.1.2	Financiële	vaste	activa

Deelnemingen Latente belas-
ting-

vordering

Leningen u/g Overige
vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015  11  10.131  416  233  10.791 

Toevoegingen  0 - 780  0  0 - 780

Aflossing - 3  0  0  0 - 3

Afboeking 0 0 - 300 0 - 300

Overboeking naar kortlopende vorderingen  0  0  0 - 78 - 78

Boekwaarde per 31 december 2015  8  9.351  116  155  9.630 

De onderstaande waarderingen van de deelnemingen zijn berekend onder aftrek van eventuele afwaarderingen.

De deelnemingen betreffen Aandeel Mutatie

boekjaar

Netto Vermogenswaarde

2015 2014

N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle 50,00%  0  3 

Tussen de Verlaten B.V. 33,30%  8  8 

Totaal deelnemingen financiële vaste activa  8  11 

De	deelnemingen	zijn	toegelicht	bij	het	onderdeel	verbindingen/deelnemingen	in	het	financieel	jaarverslag.

2.7.1.3 Huurdebiteuren

2015 2014

Boekwaarde per 31 december  1.585  1.235 

Af: voorziening wegens oninbaarheid - 1.000 - 734

Totaal debiteuren  585  502 

Mutatieoverzicht voorziening debiteuren:

Boekwaarde per 1 januari  734  599 

Dotatie  439  471 

Onttrekkingen - 173 - 336

Boekwaarde per 31 december  1.000  734 

2.7.1.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2015 2014

Omzetbelasting  0  0 

Loonheffing	en	premies	sociale	verzekering  0  0

Vennootschapsbelasting  4.818  5.607 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  4.818  5.607 

Het hierboven gepresenteerde bedrag inzake de vennootschapsbelasting van € 4,8 miljoen heeft betrekking op het kortlopende deel van 

de latentie belastingvordering.
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2.7.1.5 Liquide middelen

2015 2014

Kas en bank (direct opvraagbaar)  1.006  1.511 

Totaal liquide middelen  1.006  1.511 

Passiva

2.7.1.6 Eigen vermogen

2015 2014

Boekwaarde per 1 januari  931.658  866.573 

Resultaat boekjaar  58.638  65.084 

Boekwaarde per 31 december  990.295  931.658 

Het cumulatieve bedrag aan ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt circa € 819 miljoen 

(2014: € 765 miljoen)

2.7.1.7 Voorzieningen

2015 2014

Boekwaarde per 1 januari  0  1.479 

Dotatie  0  687 

Onttrekkingen  0 - 2.166

Boekwaarde per 31 december  0  0 

Betreft de deelneming in de NV Wonen boven Winkels Zwolle.

2.7.1.8 Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen

Totaal 2015 Rentevoet 

2015

Totaal 2014 Rentevoet 

2014

Leningen overheid  21.115 3,40%  21.678 3,43%

Leningen kredietinstellingen  427.869 3,88%  415.485 4,11%

 448.984   437.163

Aflossingen	komend	boekjaar  - 44.018 - 47.115

Boekwaarde per 31 december  404.966  390.048 

De totale gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt 3,86%. (2014: 4,07%) resterende looptijd korter dan 5 jaar bedraagt 

het saldo € 163,5 miljoen. Op balansdatum zijn er 2 leningen van in totaal € 25 miljoen, waarbij de rentevoet afhankelijk is gesteld van het 

Euriborrentetarief (€ 15 miljoen 1-maands, respectievelijk € 10 miljoen 3-maands Euribor). 
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Kortlopende schulden

2.7.1.9 Schulden aan kredietinstellingen

2015 2014

Rekening courant bank en kasgeldleningen  11.262  5.078 

Aflossing	leningen	komend	boekjaar  43.763  47.115 

Totaal schulden aan kredietinstellingen  55.025  52.193 

DeltaWonen beschikt over een kredietfaciliteit in rekening courant met de Rabobank tot een maximum van € 12,5 miljoen.
Voor deze kredietfaciliteit zijn geen zekerheden afgegeven.

2.7.1.10 Schulden aan leveranciers

2015 2014

Schulden aan leveranciers  9.636  6.358 

2.7.1.11 Schulden aan gemeenten

2015 2014

Schulden aan gemeenten  76  65 

2.7.1.12 Belastingen en premies sociale verzekeringen/pensioenen

2015 2014

Loonheffing	en	premies	sociale	verzekeringen  510  487 

Omzetbelasting  3.673  4.279 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  4.183  4.766 

2.7.1.13 Overige schulden

2015 2014

Vooruitontvangen huur  1.056  982 

Waarborgsommen  37  36 

Totaal overige schulden  1.093  1.018 

De mutaties in 2015 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen

overheid

Leningen

krediet-

instellingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari  21.678  415.485  437.163 

Bij: nieuwe leningen  0  60.000  60.000 

Af:	aflossingen	conform	contracten  - 563  - 47.616  - 48.179

Boekwaarde per 31 december  21.115  427.869  448.984 
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2.7.1.14 Overlopende passiva

2015 2014

Niet vervallen rente op leningen  7.923  8.648 

Reservering vakantiedagen  421  385 

Af te wikkelen energie- en servicekosten  697  960 

Overige overlopende passiva  1.340  1.378 

Totaal overlopende passiva  10.381  11.370 

2.7.2 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

 2.7.2.1 Huren

(x € 1000) 2015 2014

Te ontvangen netto huur:

Woningen en woongebouwen  83.005  78.243 

Onroerende en roerende zaken niet zijnde woningen  2.576  2.874 

 85.581  81.117 

Huurafdracht Beheercomplexen  - 16  - 16

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid - 1.212 - 1.287

Totaal derving - 1.212 - 1.287

Totaal huren  84.352  79.814 

De ‘te ontvangen netto huur’ is gewijzigd als gevolg van:

- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging:  ......................................................................... € 2,6 miljoen.

- aanpassing tot streefhuur bij mutatie:  ....................................................................................................................  € 0,4 miljoen.

- het in exploitatie komen van nieuw of aangekocht bezit:  ..............................................................................  € 2,4 miljoen.

- verkoop van woningen etc.:  .......................................................................................................................................  - € 0,6 miljoen.

- overige mutaties:  ................................................................................................................................................. ...........  - € 0,4 miljoen.

De gemiddelde huurstijging per 1 juli 2015 voor woningen en woongebouwen bedroeg 2,19 %. De verhogingen voor de bedrijfsruimten 

bedroegen 0,25% op basis van prijsindexcijfers of een aanpassing volgens overeenkomst. De huren van woonwagens en standplaatsen zijn 

per 1 juli verhoogd met 2,4%. De huurderving over 2015 bedraagt 1,4% (in 2014 1,6%). 

De	geografische	onderverdeling	van	de	nettohuuropbrengsten	kan	als	volgt	worden	weergegeven:

2015 2014

Gemeente Zwolle  49.230  46.174 

Gemeente Oldebroek  9.245  9.036 

Gemeente Kampen  27.106  25.908 

Totaal  85.581  81.117 
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2.7.2.2 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2015 2014

Opbrengst verkoop bestaand bezit  7.937  7.411 

Opbrengst verkoop bedrijfsruimten/garages/grond  1.770  2.619 

Af: direct toerekenbare kosten  - 263 - 205

 9.444  9.825 

Af: boekwaarde  - 8.067 - 7.262

Verkoopresultaat bestaand bezit  1.377  2.563 

Netto verkoopopbrengst Vastgoed bestemd voor de verkoop  - 19  154 

Netto verkoopopbrengst Onderhanden projecten - 2.572  1.762 

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille - 1.214  4.479 

Specificatie	resultaat	verkopen	bestaand	bezit:

20 woningen Gemeente Zwolle (2014: 19 woningen)  3.189  2.949 

15 woningen Gemeente Oldebroek (2014: 16 woningen)  2.307  2.508 

17 woningen Gemeente Kampen (2014: 13 woningen)  2.441  1.954 

 7.937  7.411 

2.7.2.3 Overige bedrijfsopbrengsten

2015 2014

BTW-teruggave pro-rataregeling  63  71 

Opbrengst verhuur eigen kantoorpanden  23  90 

Overige exploitatieopbrengsten  362  380 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten  448  540 

Bedrijfslasten

2.7.2.4	Afschrijvingen	op	materiële	vaste	activa

2015 2014

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie  990  763 

Totaal afschrijvingen  990  763 
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2.7.2.5 Overige bedrijfslasten

2015 2014

Beheerkosten

Algemene beheer- en administratiekosten*  3.578  3.676 

Huisvestingskosten  886  912 

Automatiseringskosten  1.099  990 

Subtotaal beheerkosten  5.563  5.578 

Heffingen

Belastingen  4.154  3.912 

Verzekeringen  269  275 

Sectorspecifieke	heffing  0  2.679 

Verhuurderheffing  8.060  6.759 

Bijdrageheffing	AW  42  0 

Contributie Aedes  83  84 

Subtotaal	heffingen  12.608  13.709 

Overige bedrijfslasten

Oninbare debiteuren  171  637 

Bijdrage bijzondere doelgroepen  362  411 

Uitverhuis- en sloopkosten herstructurering  167  423 

Bijdrage goede doelen  3  2 

Overige exploitatie- en bedrijfskosten  401  652 

Subtotaal overige bedrijfslasten  1.104  2.127 

Totaal overige bedrijfslasten  19.276  21.414 

*) inclusief overige personeelskosten

Accountantshonorarium 2015 o.b.v. art. 2:382a bW

(x € 1000) controlerende 
accountants-

organisatie

overige 
accountants-
organisaties

Onderzoek van de jaarrekening  82  0 

Andere controleopdrachten  10  0 

Fiscale advies  110  2 

Andere adviesopdrachten  15 0

Totaal  217  2 

2.7.2.6 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2015 2014

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen  44.613  50.070 
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2.7.2.7 Rentebaten

2015 2014

Rente	financiële	vaste	activa  0  16 

Rente op vorderingen:

Rente op overige vorderingen  20  119 

Rente op liquide middelen  0  45 

Totaal rentebaten  20  179 

2.7.2.8 Rentelasten

2015 2014

Rente op langlopende schulden:

- Rente leningen overheid en kredietinstellingen  16.949  17.197 

Overige schulden  135  165 

Totaal rentelasten  17.084  17.362 

2.7.2.9 Resultaat deelnemingen

2015 2014

Resultaat deelneming N.V. Wonen boven Winkels Zwolle  8 - 687

Totaal resultaat deelnemingen  8 - 687
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De	bezoldiging	van	de	raad	van	commissarissen	(Toezicht)	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:

Bezoldiging 2015: Datum benoe-

ming (datum 

aantreden)

Datum herbe-

noeming (max. 

4 jaar)

Datum aftre-

den (uiterlijk)

Bruto beloning Kosten- 

vergoeding

Totaal*

De heer B.J. ten Doeschate 01/01/2015 09/04/2015  € 3.463,-  0  € 3.463,- 

De heer L. Dragt 01/01/2009 01/01/2013 01/01/2016  € 12.500,-  0  € 12.500,- 

De heer E.L.M. de Bruijn 01/09/2009 01/09/2013 01/09/2017  € 12.500,-  0  € 12.500,- 

De heer B. Hammer 03/11/2009 03/11/2013 03/11/2017  € 12.500,-  0  € 12.500,- 

Mevrouw J. A. Braam 01/01/2014 01/01/2018 01/01/2022  € 12.500,-  0    € 12.500,-

De heer G.J. Dezentjé 11/09/2014 11/09/2018 11/09/2022  € 12.500,-  0  € 12.500,- 

De heer B.L.M.T. van Moerkerk 01/03/2014 01/03/2018 01/03/2022  € 12.500,-  0    € 12.500,-

Totaal commissarissen  € 78.463,-  0    € 78.463,- 

* Dit betreft de bezoldiging 2015 (exclusief btw).

Overige informatie

Werknemers

Op 31 december 2015 had de corporatie 158 werknemers in dienst (2014: 151). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalen-

ten. Het aantal fulltime medewerkers ultimo 2015 is exclusief twee fte’s aan vacatures (2014: voor 6 fte vacatures). Inclusief vacatures 

komt het totaal op 160 werknemers.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

DeltaWonen valt conform de WNT in de bezoldigingsklasse G (maximale bezoldiging € 167.000,-). De directeur-bestuurder maakt ge-

bruik van het overgangsrecht van de WNT.

Functie directeur-bestuurder

Duur dienstverband 1-1-2015 tot en met 31-12-2015

Omvang dienstverband 1 fte

Looptijd actuele dienstbetrekking Onbepaalde tijd

Beloning € 165.207,- 

Belaste kostenvergoeding € 3.300,- 

Beloning betaalbaar op termijn € 25.122,- 

Totaal bezoldiging € 193.629,- 
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De raad van commissarissen van deltaWonen onderschrijft de uitgangspunten die in de beroepsregel worden gehanteerd, waaronder de 

gepaste terughoudendheid die een raad van commissarissen van een woningcorporatie dient te betrachten bij het vaststellen van de hoog-

te van zijn eigen bezoldiging. Overheid en doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van de corporatie. De maximale bezoldiging 

die de beroepsregeling hanteert ligt daarom onder de maximale bezoldiging die op basis van de wettelijke bepalingen van de WNT2 (Wet 

Normering Topinkomens) geldt. 

De bezoldigingsmaxima in de beroepsregeling zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de raad van commissarissen, die verband 

houdt met de zwaarte van de corporatie. Op basis van het aantal verhuureenheden en het aantal inwoners van de gemeente is deltaWo-

nen ingedeeld in bezoldigingsklasse G. Op basis van de VTW-beroepsregel bedraagt de maximale bezoldiging op jaarbasis (exclusief btw):

- Voorzitter raad van commissarissen ......................................... € 19.289,-. 

- Lid raad van commissarissen  ........................................................ € 12.859,-.

De bezoldiging van de commissarissen van deltaWonen bedroeg in 2015 op jaarbasis (excl. btw):

- Voorzitter raad van commissarissen.......................................... € 12.525,- conform afspraken zoals vastgelegd in de aanstellingsbrief

- Lid raad van commissarissen  ........................................................ € 12.500,- conform bezoldigingsbeleid 2015.

Commissarissen zijn ondernemer voor de btw. De btw die zij in rekening brengen komt voor rekening van de corporatie.

 

Publicatie bezoldiging uit hoofde van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 

De totale bezoldiging zoals berekend op basis van de RJ richtlijnen is hoger dan de totale bezoldiging zoals berekend volgens de WNT.  

Dit komt omdat in de RJ richtlijnen ook de sociale premies (werkgeversdeel van zowel de verplichte als de vrijwillige sociale lasten) zijn 

meegerekend in de totale bezoldiging. De bezoldiging voldoet overigens aan de WNT. 

Functie directeur-bestuurder

Duur dienstverband 1-1-2015 tot en met 31-12-2015

Omvang dienstverband 1 fte

Looptijd actuele dienstbetrekking Onbepaalde tijd

Periodiek	betaalde	beloning € 177.535,-

Beloning betaalbaar op termijn € 25.122,- 

Totaal bezoldiging € 202.658,- 
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Zwolle, 24 juni 2016

De heer B. Hammer

vice-voorzitter raad van commissarissen

Zwolle, 24 juni 2016

De heer E. Leideman

directeur-bestuurder deltaWonen

Zwolle, 24 juni 2016

Mevrouw J. Braam

commissaris

Zwolle, 24 juni 2016

De heer G.J. Dezentjé

commissaris

Zwolle, 24 juni 2016

De heer B.L.M.T. van Moerkerk

commissaris

Zwolle, 24 juni 2016

De heer J.E. van Driel

commissaris

Zwolle, 24 juni 2016

Mevrouw H. Diender- van Dijk

commissaris

Zwolle, 24 juni 2016

De heer E.L.M. de Bruijn

commissaris
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Overige gegevens
24 juni 2016
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3.1 Voorstel resultaatsbestemming

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voor-

behoud van de goedkeuring door de raad van commissarissen 

reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum

 

Gebeurtenissen van dien aard dat dit een ander beeld geeft op 

de jaarrekening hebben zich na balansdatum niet voortgedaan.

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accoun-

tant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verkla-

ring.
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