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Voorwoord

Velison Wonen is met 3.733 woningen in de gemeente Velsen een van de drie verhuurders
van (sociale) huurwoningen. Woningbedrijf Velsen en Brederode Wonen zijn de andere
corporaties. Gezamenlijk verhuren zij ruim 10.700 woningen.
In 2020 is, ondanks de beperkingen van COVID-19, hard gewerkt om zo goed mogelijk
invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. Het jaarverslag geeft een uitgebreid
overzicht van de vele activiteiten die Velison Wonen ontplooide. Wij willen ons met dit
jaarverslag verantwoorden voor de uitgevoerde activiteiten en de daarbij gemaakte keuzes.
In 2020 hebben wij veel kunnen realiseren. Zo leverden wij het afgelopen jaar bijvoorbeeld
105 nieuwbouwwoningen op, verdeeld over drie projecten: Stadspark, De Duinen en Skaeve
Huse. Als organisatie zetten wij bovendien grote stappen met het ontwikkelen van onze
nieuwe ondernemingsstrategie. Het resultaat - de missie en visie - vindt u elders in dit verslag.
Een woningcorporatie als Velison Wonen maakt zich sterk voor huurders en
woningzoekenden. Wij doen dat niet alleen; wij koesteren onze samenwerking met
organisaties in zorg en welzijn, de politie en de gemeente. Ook hechten wij enorm veel
waarde aan de geweldige inzet van de Huurdersraad, de bewonerscommissies en de
medewerkers van Velison Wonen.

Colofon
Naam: Stichting Velison Wonen
Gevestigd: Gemeente Velsen
Adres: Sluisplein 25, 1975 AG IJmuiden
Telefoon: (0255) 535786
E-mail: info@velisonwonen.nl
Website: www.velisonwonen.nl

Veel dank daarvoor.
Eric van Kaam

Opgericht: 5 april 1916
Toelating: Bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1917 is de vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet.
Laatstelijk gehandhaafd bij Koninklijk Besluit van 4 september 1982 nr. 15 en goedkeuring statutenwijziging
en juridische fusie van het Ministerie van VROM.
Inschrijving: De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34090425.
Bedrijfstakcode: Met ingang van 4 oktober 1996 geregistreerd als organisatie die de Bedrijfstakcode onderschrijft en opgenomen in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen (NRV).
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1. Inleiding
1.1 Resultaten
Velison Wonen behaalde in 2020 de volgende resultaten:
• Op de KPN-locatie zijn 48 levensloopbestendige
woningen opgeleverd. In Stadspark kwamen
54 starterswoningen beschikbaar, waarvan
een deel bestemd is voor jongeren met een
beperking;

• Er wordt onderzoek gedaan naar de sloop en
realisatie van woningen in Pancrasplantsoen in
Velsen-Noord. Zo wordt onder meer bekeken of
de woningen kunnen worden omgebouwd tot
tijdelijk onderkomen, bijvoorbeeld voor spoedzoekers en/of economisch daklozen.

• Het energetisch verbeterproject Meerweidelaan
in Velsen-Noord is nagenoeg afgerond. De
woningen zijn voorzien van zonnepanelen,
waardoor 38 woningen een EL van 1.2/label A
of beter hebben gekregen. Een aanzienlijke
economische verbetering voor onze huurders;

Onze interne resultaten:
• Het starten en afronden van een verbetertraject
rondom het mutatieproces; werken en verbeteren
vanuit de “Lean”-methode en het introduceren
van een nieuwe functie: de verhuurmakelaar;

• Met omwonenden van het project Skaeve Huse
in Velserbroek dat in 2020 gerealiseerd kan
worden, is een buurtbeheerplan gemaakt. Zo
krijgen de Skaeve Huse-bewoners de kans onder
begeleiding een manier te vinden om zich aan te
passen aan een gewone woonomgeving. Door
het Skaeve Huse-project ontstaat er minder
overlast in onze complexen. De woningen zijn
gasloos en voorzien van zonnepanelen;

• Voorbereidingen getroffen voor het opzetten
van een nieuwe portefeuillestrategie:
		 - Een omgevings- en complexprestatie
analyse uitgevoerd;
		 - Een voorlopig portefeuilleplan vastgesteld
en doorgerekend;
		 - De introductie van de ‘Vastgoed achtbaan’
en interdisciplinaire complex-project
plannen.

• Twee koopgarantwoningen werden door Velison
Wonen teruggekocht en toegevoegd aan de
sociale huurvoorraad.
Een in 2019 teruggekocht koopgarantwoning is
in 2020 op de vrije markt verkocht;
• Vier senioren verruilden een eengezinswoning
voor een levensloopgeschiktere woning. De
verlaten woningen worden opgeknapt en komen
beschikbaar voor nieuwe gezinnen;
• Er is € 186.537 geïnvesteerd in veiligheid en
woonplezier in wijken waar wij actief zijn;
• Er is een beperkte huurverhoging doorgevoerd
voor zittende huurders, conform de huursombenadering;
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uitgevoerd om de brandveiligheid te verbeteren.
Ook de entree heeft een upgrade ondergaan;

• Er is bij tien Planmatig Onderhoud-projecten
schilderwerk uitgevoerd waarvan twee met
dakbedekking.
Wijkcentrum Hofstede is een van deze tien
projecten. Hier is zowel binnen als buiten
geschilderd en zijn er werkzaamheden

• Een huurverhogingsvoorstel op basis van betaalbaarheid gepresenteerd. Hierover is volledige
overeenstemming met de Huurdersraad bereikt;
• Een nieuw ZAV-beleid opgesteld en overeenstemming met de huurdersraad bereikt over de
principes en uitgangspunten;
• Het ontwikkelen van een aanpak om de duurzaamheidsopgave efficiënter en effectiever uit
te voeren. Een projectorganisatie en aanpak
opgezet om samen met co-makers en ketenpartners te werken volgens het plan-do-checkact model (continu verbeteren);
• Via een interactief proces met stakeholders,
medewerkers, Huurdersraad en RvC is een
nieuwe ondernemingsstrategie tot stand
gebracht;
• Met medewerkers en de Huurdersraad is een
nieuw en rechtvaardig huurbeleid in ontwikkeling
in lijn met de nieuwe vastgoed- en ondernemingsstrategie;
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• De organisatie, beoordeling en sturing van
projecten herzien. Goedgekeurde resultaten zijn
vastgelegd in een nieuw investeringsstatuut en
financieel beoordelingskader;
• De kwartaalrapportage is omgezet naar een
tertaalrapportage. Hierbij zijn cycli vastgesteld
voor het verbeteren van de feitelijke rapportages.
De inzet: meer en betere sturingsinformatie;
• Eerste stappen gezet naar werken volgens de
OGSM-methode. Ook is een nieuwe controller
aangesteld en is de functie van business controller
gecreëerd, ook deze is inmiddels aangesteld;
• Een visie en plan van aanpak opgesteld voor de ICT,
inclusief de inrichting van de projectorganisatie;
• Met medewerkers een workshop gehouden over
zelforganiserende teams. Voor nadere ondersteuning selecteren wij geschikte bureaus;
• Met alle medewerkers een workshop Integriteit
gehouden;
• Door de pandemie een versnelde invoering
gerealiseerd van plaats- en tijdonafhankelijk
werken. Ook is inmiddels beleid voor thuiswerken
geschreven en vastgesteld, inclusief akkoord van
de OR.

1.2 Externe invloeden
De volkshuisvesting anno 2021 en verder
Velison Wonen is een maatschappelijke organisatie,
wij staan midden in de samenleving. Door onze
contacten met de huurders, de gemeente, de politie,
de collega corporaties en de zorgorganisaties weten
we wat er van ons wordt verwacht en wat onze plaats
in de maatschappij is.
Op dit moment wordt een bijdrage van ons verwacht
omtrent drie maatschappelijke woonvraagstukken:
1) het oplossen van het woningtekort 2) het verduurzamen van het wonen 3) het samenleven in buurten.
Ieder van deze thema’s raakt onze missie.
De drie opgaven hangen nauw samen. Soms is er
sprake van overlap. Tegelijk kunnen ze soms juist op
gespannen voet met elkaar staan. Een voorbeeld: het
oplossen van het woningtekort en het verduurzamen
van de woningvoorraad zijn beide dure en tijdrovende
opgaven, met consequenties voor onze financiële
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situatie en de betaalbaarheid (woonlasten) voor onze
huurders. Op de snijvlakken tussen de belangrijkste opgaven hebben we daarom nog drie thema’s
benoemd die essentieel zijn voor een goede invulling
aan onze bijdrage.
Samenleven in buurten
Als we willen dat iedereen meetelt en meedoet, moeten
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Immers: als we
elkaar regelmatig ontmoeten, al is het maar eventjes
in de straat, de winkel of langs het veld, begrijpen we
elkaar beter.
Wij vinden het enorm belangrijk dat iedereen - ongeacht achtergrond, inkomen en opleiding - samenleeft
in de buurt. Het groeiende aantal kwetsbare mensen
in onze woningen vraagt dan ook begrip en aandacht,
van ons maar ook van onze partners. Overigens is
het zeer belangrijk daarbij oog te houden voor de
technische kwaliteit van onze woningen (zie de
paragraaf ‘randvoorwaarden bij wat we doen’) en
de woonomgeving.
Verduurzamen
De woningvoorraad is een van de meest energieverbruikende sectoren. Om de in Parijs afgesproken
en in Nederland uitgewerkte doelstellingen te halen,
moet het tempo van verduurzaming van de woningvoorraad fors omhoog.
Onze visie op de verduurzaming van de gebouwde
omgeving luidt dat sociale woningbouw daarin weliswaar een wezenlijke bijdrage gaat leveren, maar dat
deze wel gelijk op dient te gaan met de particuliere
huur-en koopwoningvoorraad. Wij ondersteunen het
streven naar een klimaatneutraal gebouwde omgeving
in 2050, maar zien kostbare opgaven op andere
terreinen. In juli 2020 berekenden de ministeries van
BZK, Financiën en EZK samen met Aedes dat de
gezamenlijke woningcorporaties tot 2035 ongeveer
30 miljard euro extra nodig hebben om voldoende
huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen.
Ook voor Velison Wonen is het kiezen of delen; het
gasloos maken van al onze woningen kost evenveel
als het bouwen van 150 sociale huurwoningen.
Met onze investeringen willen we ook aandacht
besteden aan het aanpakken van onze woningvoorraad en het verduurzamen. De investeringen in betere
en duurzamere woningen hebben een tweeledig doel:
1) De kwaliteit van onze woningen op niveau houden
met betaalbare woonlasten voor onze huurders en
2) Aansluiting houden bij het tempo van de technische
ontwikkelingen die nodig zijn om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn.

Wij kiezen vooralsnog voor een ‘no regret’-aanpak; het
terugdringen van de energievraag. Dit hopen wij vooral
te bereiken door optimale isolatie van onze woningen.
Oplossen woningtekort
Het woningtekort is sinds de Tweede Wereldoorlog
niet zo groot geweest als nu. De woningnood is hard
toegenomen en het tekort werd in 2020 geschat op
300.000 woningen. Door het woningtekort stijgen de
prijzen, stagneert de doorstroom en hebben starters
nauwelijks kans op een eigen woning.
Wij verwachten dat de druk op de woningmarkt in de
IJmond ook de komende jaren verder gaat toenemen
en dat onze woningen en buurten interessanter gaan
worden voor bewoners die in Haarlem en Amsterdam
geen betaalbare woning kunnen vinden. Wij zijn ervan
overtuigd dat ook in de IJmond woningen moeten
worden bijgebouwd en zelfs meer dan waarin Velison
Wonen kan voorzien.
Gezien de vraag dient een stevig deel van die nieuwbouwprogrammering te bestaan uit sociale huur.
De door de metropoolregio Amsterdam in 2017
genoemde uitbreiding van 1.100 sociale huurwoningen
tot 2030 in Velsen, moet eerder worden gezien als
het minimaal mogelijke dan het maximaal noodzakelijke. Wij kunnen slechts een deel van die uitbreiding
voor onze rekening nemen, omdat ook een deel van
ons investeringsvolume nodig is voor het verbeteren
en (no-regret) verduurzamen van onze bestaande
woningvoorraad. Niettemin willen wij ons tot het
uiterste inspannen om een substantieel deel van de
benodigde sociale nieuwbouw voor onze rekening
te nemen. Dit betekent dat we in ons huurbeleid de
grenzen opzoeken van wat betaalbaar is voor onze
huurders en van wat de kwaliteit van onze woningen toelaat. Een uitgekiend portefeuillebeleid is dus
noodzakelijk. Echter, daarmee zijn we er nog lang niet.
Onze bijdrage aan het oplossen van de woningnood
hangt immers nauw samen met het aanwijzen van
meer geschikte bouwlocaties door de gemeenten in
de IJmond en omgeving.

• Woonoverlast;
• Huurachterstanden;
• Mutatieproces.
Klachten omtrent geluidsoverlast, tuinonderhoud en
burenruzies namen na de eerste lockdown opvallend
toe. Thuiswerken en sluiting van scholen, waardoor
meer geluiden bij buren werd waargenomen, leidden tot meer irritatie in de leefomgeving. Geleidelijk
stabiliseerden de klachten en namen af in de laatste
maanden van het jaar 2020.
COVID-19 beïnvloedde het proces om huurders met
een multi-problematiek snel in een hulpverleningstraject te krijgen. Een huisbezoek of contact met de
huurder om een plan van aanpak op te stellen werd
bemoeilijkt omdat de hulpverleners ook vanuit thuis
werkten. Door een goed contact en samenwerking
tussen Velison Wonen en de ketenpartners is voor de
meeste problematische situaties een oplossing gevonden. Vervolgstappen of huisuitzettingen zijn grotendeels voorkomen.
Bij het ontstaan van huurachterstanden heeft Velison
Wonen in 2020 met veel huurders afspraken kunnen
gemaakt voor een betalingsregeling. Deze persoonlijke aanpak werd door de huurders op prijs gesteld.
Afspraken met de huurders werden goed nagekomen.
In het derde tertiaal is een afname van klachten zichtbaar ten opzichte van de eerste twee tertialen.
De coronamaatregelen hebben in 2020 een vertragend effect gehad in de doorlooptijd van het mutatieproces, omdat bij de einddatum pas een vervolg
gegeven werd aan de werkzaamheden die hieronder
vallen. Dit betrof ook het werk van de aannemers en
leveranciers die rekening moesten houden met de
coronamaatregelen. De woningen werden na de eindinspectie geadverteerd en bezichtiging van de woning
vond plaats via een filmpje die na het leegkomen van
de woning pas gemaakt kon worden.

Onze prioriteit ligt bij sociale huurwoningen. Wij willen
concentraties van kwetsbare bewoners tegengaan.
Wanneer we woningen toevoegen, zijn deze gericht
op doorstroming. Uiteraard met een scherp oog voor
betaalbaarheid, betrokkenheid en kwaliteit.
Velison Wonen en COVID-19
In 2020 heeft Velison Wonen op verschillende gebieden de gevolgen van COVID-19 gesignaleerd en
gerapporteerd. Gevolgen waren in meer of mindere
mate zichtbaar bij:
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1.3 Interne invloeden
1.3.1 Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark maakt op hoofdlijnen de
voornaamste prestaties van corporaties inzichtelijk en
onderling vergelijkbaar. Het onderzoek vond dit jaar
voor de vijfde keer plaats. In totaal deden 291 corporaties (90%) actief mee. Zij vertegenwoordigen 98% van
alle corporatiewoningen.
Prestatieveld Huurdersoordeel
Het huurdersoordeel geeft inzicht in het oordeel van
de huurder over de dienstverlening van de corporatie.
In dit prestatieveld wordt bovendien het oordeel van
huurders inzichtelijk gemaakt omtrent de thema’s
nieuwe huurders, huurders bij wie een reparatie is
uitgevoerd en vertrokken huurders. Deze prestaties
worden het gehele jaar door gemeten. De best presterende corporaties krijgen een A-score, de minst scorende corporaties krijgen een C-score en de overige
corporaties een B-score. Velison Wonen scoorde
gemiddeld een B in het oordeel van de huurders, net
als in 2019. Het Huurdersoordeel op het onderdeel
Vertrokken huurders is licht verbeterd. De huurders die
een reparatieverzoek hebben laten uitvoeren blijken
iets minder positief dan vorig jaar.

Zie tabel 1.3 Aedes-benchmark in de bijlage Tabellen.
1.3.2 KWH-Huurlabel
De kwaliteit van onze dienstverlening laat Velison Wonen
meten door KWH, het landelijke kwaliteitscentrum
voor en door woningcorporaties. Het lidmaatschap
van KWH omvat een breed palet aan onderzoeken en
activiteiten waarmee de beleving van onze klanten
transparant kan worden gemaakt. Met de resultaten
van de onderzoeken en de handreikingen kan Velison
Wonen werken aan prettig wonen voor onze klanten.
In 2020 voldoen de resultaten van het huurdersonderzoek bij Velison Wonen niet op alle onderdelen aan de
norm van het keurmerk KWH-Huurlabel. De geldigheid van het keurmerk wordt dan ook niet met twee
jaar verlengd. Het huidige keurmerk is nog een jaar
geldig. Voldoen alle onderdelen in 2022 weer aan de
norm, dan kan de geldigheid van het keurmerk weer
met twee jaar verlengd worden.
Inmiddels is een start gemaakt met het proces “Klantenservice op orde” waarmee Velison Wonen van een
procesgerichte naar een klant gedreven organisatie
zal transformeren. Dit proces zal leiden tot een verbetering van onze dienstverlening.

Zie tabel 1.3.2 KWH-Huurlabel in de bijlage Tabellen.
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1.3.3 Visitatie 2016 - 2019
Velison Wonen heeft zich in het voorjaar van 2020
voor de tweede keer laten visiteren. De visitatie betrof
de periode 2016 tot en met 2019 en is - na uitvraag bij
drie bureaus - uitgevoerd door Cognitum.
Proces
De visitatie is gehouden over een periode die lastig te
beoordelen is. De (vigerende) ondernemingsstrategie
liep af in 2017 en moest worden herzien. Begin 2018 is
de vorige bestuurder uit dienst getreden en vervangen
door interim bestuurder. In november 2020 is de
huidige bestuurder aangetreden, met als eerste en
voornaamste opdracht een nieuwe ondernemingsstrategie te ontwikkelen en te implementeren. Het
betekende dat de visitatie een ‘beleidsarme’ periode
betrof, in een tijd dat Velison Wonen met de Huurdersraad en stakeholders juist werkte aan een nieuwe
invulling van de organisatie. Beide trajecten liepen dus
parallel aan elkaar. Cognitum heeft deze gecompliceerde situatie zorgvuldig meegewogen en heeft het
rapport dan ook geschreven met een doorkijk naar de
nieuwe ontwikkelingen.
Uitkomsten visitatie
Onze corporatie wordt gezien als een betrokken,
sociale samenwerkingspartner. De belanghebbenden
zijn doorgaans tevreden over de maatschappelijke
prestaties, waarbij de thema’s huisvesten van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid hoog scoren.
De belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden
en zien ook dat de marktvraag groter is dan wat
Velison kan bieden. Communicatie scoort iets onder
het gemiddelde en de beïnvloeding van het beleid kan
beter. De reputatie van Velison Wonen scoort gemiddeld goed. De wijze waarop de maatschappelijke
prestaties geleverd zijn in de visitatieperiode, zal daaraan bijgedragen hebben, zo meent de commissie.
De uitkomsten van de Visitatie tonen voldoendes op
alle onderdelen. De meeste opmerkingen en aanbevelingen hebben betrekking op de ‘beleidsarme’ periode
bij Velison Wonen en zijn inmiddels opgepakt of
geagendeerd. De aanbevelingen bieden ons een kader
voor de komende vier jaar.
De door de commissie benoemde aanbevelingen zijn
met de organisatie en met de RvC gedeeld en van
acties voorzien. Deze worden inmiddels frequent in de
organisatie besproken. Het visitatierapport is gedeeld
met onze (in- en externe) belanghebbenden, de
huurders en de inwoners van de gemeente Velsen en
is ook terug te vinden op onze website.

1.4 Samenwerking
Om de woon- en leefkwaliteit in de kernen te verbeteren, werkt Velison Wonen samen met essentiële
partners: Huurdersraad, bewonerscommissie(s),
gemeente Velsen, zorg- en welzijnsorganisaties, politie
en collega-corporaties.
Samen staan wij voor de uitdaging de kernen in Velsen
vitaal te houden. Daarom besteden wij gezamenlijk aandacht aan thema’s als woningkwaliteit, betaalbaarheid
en beschikbaarheid, wonen en zorg en leefbaarheid.
Prestatieafspraken
Het bestuur van Velison Wonen heeft zich sterk
gemaakt om meer betekenis te geven aan de nieuwe,
meerjarige prestatieafspraken met de gemeente
Velsen. Het was daarbij de uitdrukkelijke wens om te
zorgen dat de prestatieafspraken samen meer zijn dan
de som der delen:
• Een gedeelde urgentie tussen gemeente en
corporaties;
• Gebiedsgericht werken;
• Meer actie en regie bij de gemeente;
• Samenwerkingstafels per gebied;
• Corporaties direct aan tafel;
• Onderlinge (vastgoed)ambities delen en afstemmen;
• Nieuwe definitie van sociale huurwoningen.
Wij zijn heel tevreden met het gegeven dat 100%
van onze wensen in de prestatieafspraken zijn
gehonoreerd.

Aanvullend op de woonvisie zijn voor de gemeente
Velsen de Transitievisie Warmte, de visie ‘van Pont tot
Park’, het Pact voor Uitstroom en het Coalitieakkoord ‘Velsen komt naar je toe’ 2018-2022 belangrijke kaders. Aan de hand van deze kaders zijn we
samen tot prestatieafspraken 2021-2024 gekomen.
De prestatieafspraken tussen de gemeente Velsen, de
betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties
lopen van 2021 tot en met 2024. De partijen bespreken
jaarlijks het concretiseren van meerjarige afspraken, de
gezamenlijke plannen en eigen voornemens. Hiermee
wordt een nieuwe jaarschijf toegevoegd. Ook toetsen
de partijen de meerjarige afspraken aan de actualiteit.
Als basis voor de jaarafspraken leveren de woningcorporaties, conform de Woningwet 2015, ieder jaar voor
1 juli aan de gemeente een meerjarig overzicht van
de voorgenomen werkzaamheden aan in lijn met de
Woonvisie 2040.

De Woonvisie 2040 vormt een belangrijke basis voor
de prestatieafspraken met de gemeente Velsen 2021 2024. De basis is echter veel breder: ook de corporaties en huurdersorganisaties kennen beleidskaders en
ambities. Voor de Huurdersraad van Woningbedrijf
Velsen, Huurdersraad Velison Wonen, Huurdersvereniging Brederode en hun achterbannen hebben
de volgende opgaven prioriteit:
• Woonlasten-neutrale verduurzaming;
• Minimale jaarlijkse toename woonlasten (huur en
gemeentelijke lasten);
• Maatwerk huurders met inkomensval;
• Spreiding kwetsbare huurders;
• Zorgvuldige betrokkenheid huurders bij aansluiting wijken op warmtenet.
Voor Velison Wonen en haar collega-corporaties
vormen de volgende stukken de kern van de strategie:
• Het ondernemingsplan;
• De duurzaamheidsstrategie;
• De portefeuillestrategie;
• De meerjarenbegroting.
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2. Missie, Beleid en
Toekomst
Het jaar 2020 stond bij Velison Wonen in het
teken de nieuwe ondernemingsstrategie.
Deze strategie is gebaseerd op de visie van
de directeur-bestuurder omtrent de situatie
bij Velison Wonen en de omgeving. Deze
visie vormde, gecombineerd met de speer-

2.1 Missie
Onze missie voor de komende jaren is: ‘Meedoen in
IJmond, door Maatwerk in Wonen’. Deze missie is ons
uit het hart gegrepen. Velison Wonen toont hiermee
aan een actieve bijdrage te willen leveren aan een
samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en
ertoe doet. Wij blijven werken aan de kracht en zwaktes, de kansen en bedreigingen van de IJmond, echter
altijd vanuit het besef dat de samenleving zich weinig
en steeds minder stoort aan gemeentegrenzen.

punten die onze huurders, de gemeente en
andere stakeholders aandroegen, de basis
voor het ondernemingsplan. Een realistisch
plan dat herkenbaar is voor onze medewerkers
en waaruit een zekere ambitie spreekt. Het
ondernemingsplan beschrijft niet in detail wat
iedereen moet gaan doen, het is vooral een
inspiratiebron voor verdere vorm en inhoud.

Het ondernemingsplan is tevens het resultaat
van een traject dat begin 2020 is ingezet en
waarbij we - ondanks de belemmeringen van
COVID-19 - interne en externe partijen konden
betrekken. Zo kwam het plan tot stand mede
dankzij de Huurdersraad, de RvC, de stakehol-

Dit laatste fenomeen raakt ons ook als woningcorporatie. Het gaat immers over essentiële zaken als
scholing, werk, inkomenszekerheid, mobiliteit, sport,
recreatie, cultuur en - uiteraard - over wonen. Door
garant te staan voor goed wonen, kunnen wij onze
bijdrage leveren. We willen een vertrouwd uitgangspunt vormen van waaruit bewoners hun leven kunnen
organiseren. Een ‘eigen plek’ waar mensen ongestoord
zichzelf kunnen zijn, een vertrekpunt én een veilige
thuisbasis.
Wij beperken onze inzet tot huishoudens die er op
de koop- of vrije huurmarkt niet aan te pas komen.
De betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van
woningen blijven onze aandacht vragen. We zijn er
voor bewoners die meer willen en kunnen bijdragen.
Wij verwachten dat er kansen liggen om langs deze
weg mensen de kans te geven mee te doen en tegelijkertijd te komen tot een grotere betrokkenheid onder
onze bewoners.
We zijn er nadrukkelijk ook voor de toenemende groep
mensen voor wie geheel zelfstandig wonen een stap te
ver is. Wij gaan op zoek naar manieren om het wonen
voor deze groep gemakkelijker te maken. Ons streven
is dat deze bewoners daardoor meer kans hebben mee
te doen in de IJmond. Voor ons tellen alle bewoners,
kan iedereen meedoen en doet iedereen ertoe.

ders die aanzaten bij de rondetafelgesprekken,
Van missie naar indicatoren

de OR en alle medewerkers van Velison
Wonen.
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Wij laten het uiteraard niet bij woorden, een ondernemingsplan maak je om het waar te maken. Wij maken
concreet wat ‘Meedoen’, ‘IJmond’, ‘Maatwerk’ en
‘Wonen’ voor ons betekenen. Daarom geven we ook
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een kwantitatieve vertaling van onze missie, zodat wij
tussentijds kunnen meten of we voortgang boeken en
om aan het einde van de looptijd het effect van onze
inspanningen aan te tonen.
Onze missie is vertaald in twaalf indicatoren van succes.
Deze indicatoren geven een totaalbeeld van de mate
waarin we erin slagen onze missie te realiseren. We
gaan ons inzetten de indicatoren positief te laten
ontwikkelen, maar beseffen tegelijkertijd dat we niet
alles volledig in eigen hand hebben. Wij willen er
bijvoorbeeld graag voor zorgen dat zoveel mogelijk
mensen meedoen, maar of wij daarin slagen hangt
mede af van de bereidwilligheid van onze bewoners.
Wij kunnen derhalve slechts beperkt sturen op de
twaalf indicatoren, maar we meten er wel aan af of we
succesvol zijn in onze strategieën.

2.2 Beleidsontwikkeling
In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van
een nieuwe portefeuillestrategie. De ondernemingsdoelstellingen zijn vertaald naar vastgoedambities. Het
huidige woningbezit is hier vervolgens aan getoetst
om te kunnen beoordelen of en welke transformatie
gewenst is. De planning is om de nieuwe portefeuillestrategie in mei 2021 door de RvC te laten accorderen.
Ook is in 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuw Huurbeleid.
Op verzoek van het bestuur van Velison Wonen en
het bestuur van de Huurdersraad Velison Wonen, is
in 2020 een werkgroep gevormd door corporatiemedewerkers en huurdersvertegenwoordigers. Deze
werkgroep heeft onder externe begeleiding een voorstel uitgewerkt voor een nieuw, toekomstbestendig en
integraal huurbeleid voor de DAEB-portefeuille Velison
Wonen. Het voorstel bevat de inhoudelijke uitwerking
van het huurbeleid en de procesmatige afspraken van
het huurbeleid. Het voorstel wordt volgens planning in
maart 2021 ter goedkeuring aan de RvC aangeboden.
Financiële continuïteit
Om projecten te borgen die bijdragen aan het behalen
van de volkshuisvestelijke doelen in het werkgebied,
zijn financiële continuïteit en voldoende faciliteringsvolume nodig. Onze inspanningen op dit punt zijn
jaarlijks gericht op een positief oordeel van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), een positief saldo
operationele kasstroom en het voldoen aan het
borgingsplafond van het WSW. Dit laatste verzekert
Velison Wonen van voldoende faciliteringsvolume
om projecten te kunnen blijven uitvoeren.
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2.3 Toekomst
Ook in 2021 bouwt Velison Wonen verder aan de
realisatie van de missie en visie van de nieuwe ondernemingsstrategie. Om de doelgroep optimaal te
bedienen en recht te doen aan de uitkomsten van het
KWH-imago-onderzoek, stelt Velison Wonen in 2021
een nieuwe klantvisie op.
Door extramuralisering en passend toewijzen, neemt
de overlast op sommige plekken vermoedelijk toe.
Dit vraagt om extra inspanningen op het gebied van
leefbaarheid. Velison Wonen wil deze leveren, in
samenwerking met gemeente en andere betrokken
partijen. Waar nodig, willen wij woningen of complexen geschikt maken voor een gecombineerde
woonzorgfunctie.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst
stellen we de subsidie veilig, zonder ons definitief vast
te leggen.
Velison Wonen streeft ook in 2021 naar een positieve
beoordeling van de Aw, met financiën die op orde zijn,
ratio’s die voldoen aan de normen van de externe toezichthouders en positieve kasstromen. Energietransitie,
vergrijzing, WMO-maatregelen en de circulaire
economie zullen op termijn mogelijk van invloed zijn
op omzet- en rentabiliteitsontwikkeling. Voor meer
informatie over het financieel beleid over 2020 wordt
verwezen naar hoofdstuk 7.2.

Op basis van de nieuwe koers komt er in 2021 een
strategische personeelsplanning die uitsluitsel zal
moeten geven over de benodigde personele bezetting
voor de (nabije) toekomst. Ook wordt 2021 gebruikt
als transitieperiode naar een andere manier van
werken: in zelforganiserende teams. Deze wijziging
zal per 1 januari 2022 volledig zijn ingevoerd.
In ROSV-verband zijn wij gestart met een regionaal
onderzoek en verdieping van de regionale ‘opgave en
middelen’. Volgens een landelijk blijkt dat er 30 miljard
euro te weinig is om alle ambities van de woningbouwcorporaties te realiseren. Met ondersteuning van
Aedes, Ortec en ABF-research wordt dit nu doorvertaald en onderzoeken wij gezamenlijk wat dit voor
onze regio betekent; hoe groot is de opgave, wat
kunnen de individuele corporaties leveren en wat er
moet eventueel overgeheveld worden? Ook wordt
bekeken welke afspraken we daarover kunnen en
willen maken.
HVC, de verschillende gemeenten en de corporaties
zijn al geruime tijd in overleg over de aanleg van
een warmtenet. Daarbij wordt eerst gekeken naar
de mogelijkheden een warmtenet aan te leggen in
de wijken met veel corporatiebezit. Om de hiervoor
aanwezige subsidie niet mis te lopen wordt gewerkt
aan het ondertekenen van een Intentieovereenkomst
voor een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek. Dit
onderzoek is nodig om duidelijkheid te krijgen over de
aansluitkosten. In het gebied waar HVC wil beginnen,
hebben wij vier complexen in eigendom, waarvan
drie deel uitmaken van het verduurzamingsproject.
Velison Wonen heeft in het duurzaamheidsbeleid nog
geen besluiten vastgesteld omtrent het warmtenet.
Wij hebben ook nog geen kosten voor een aansluiting
op het warmtenet ingerekend in de huidige begroting.
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KERNCIJFERS 2020

Meedoen in IJmond, door Maatwerk in Wonen
Goal

Omdat

Indicator

Bron

Status

Nulmeting

MEEDOEN

Duurzaamheid:

Huurachterstanden:

7,4

Meedoen vraagt om een
woning
Meedoen is in verbinding
staan met anderen
Meedoen is geen uitsluiting
door financiële stress

Slagingskans

MRA info

35%

Ja

Deel bezit met energie index _
< 1,8:

De Jong Gierveld schaal /
zoals CBS
aantal huurachterstand
> 2mnd

Enquête
huurders*
Jaarverslag

Getal

Nee

Getal

Ja

> 74% van de woningen

Waardering stakeholders

Legitimatie en samenwerking

Ja

Continuïteit maar ook
voldoende inzet
Betrouwbaar en

Visitatie
methodiek
Visitatie
methodiek
Visitatie
methodiek

7,6

Presteren naar vermogen

Presteren volgens belang
hebbenden
Continuïteit; doelmatigheid,
vermogensinzet
Gerealiseerd of beargumen
teerd afgeweken

6,4

Ja

7,1

Ja

Slagingskans < HT grens
Eenzaamheid
Woonlasten/armoede

IJMOND

Nakomen prestatieafspraken

Ontwikkeling kwetsbare
buurten
Vernieuwing

WONEN
Waardering dienstverlening
Nieuwbouwaantallen
Energieprestatie

1,24% van de totale
huurinkomsten en servicekosten

Niet-DAEB:

DAEB:
Mensen met grotere afstand
tot zelfst. wonen doen mee
Een stad zonder tweedeling
Voortgang in innovatie

Fatsoenlijk wonen
Bijdrage aan oplossen
woningtekort
Maatschappelijke verant
woordelijkheid

Aandeel toewijzing aan
bijzondere doelgroep
geeft indicatie van (verwach
te) ontwikkeling leefbaarheid
aantal nieuwe arrangemen
ten/methoden/concepten

Jaarverslag

X

Ja

Veerkracht
kaart
Jaarverslag

Kaart
2018 =0)
Aantal

>0

Algemene oordeel dienstver
lening
Bouwvergunningen v.a. 2020
Routekaart Gemiddeld label
A in 2030

Aedes
Benchmark
Jaarverslag

Cijfer

Ja

X

Ja

Benchmark

B

Ja

> 1 jaar

Seniorenchecks:

110

Huuropbrengsten:

Aantal
verhuureenheden:

MAATWERK
Bijzondere doelgroep

Klanttevredenheid:

€ 3,5 miljoen

€ 23,3 miljoen

3973
Verhuringen huurwoningen:

Aedes-benchmark:
Bedrijfslasten:

B

Oordeel
huurders:

C

Aantal medewerkers:

324

A) Aantrekkelijk werkgever door inspirerende/uitdagende werkomgeving
B) Zorgeloos bouwen, verhuren en beheren, door slim organiseren
C) Oog voor kwetsbare mensen door sociale innovatie

Aantal verkochte
woningen:

Overlastmeldingen:

1

268

Samenstelling bezit verslagjaar:

Netwerken
Samenwerken

Systemen
Digitalisering

Middelen

Verdienen waar het kan
om uit te geven waar het
moet

Mensen

Cultuur & Gedrag

23
71
341 109 418
601

722

De medewerkers van Velison Wonen tonen eigenaarschap, zijn
initiatiefrijk, werken samen en kunnen zich goed inleven.
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1743

Zelfstandige huurwoningen
■ Goedkoop t/m 432,51
■ Betaalbaar t/m 619,01
■ Betaalbaar t/m 663,40
■ Duur t/m HTS-grens 737,14
■ Duur > HTS-grens 737,14
■ Onzelfstandige woongelegenheden
■ Garages en garageboxen
■ Overig onroerend goed
Totaal bezit

3973

Totaal: 37, man: 9, vrouw: 28
Aantal Fte’s: 31,4

Uitgaven onderhoud:

€ 8,27
miljoen
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3. Afgestemd aanbod
Velison Wonen wil inspelen op de doelgroep
die afhankelijk is van een huurwoning door
het bieden van goede en vooral betaalbare
huisvesting. Aan de hand van de demografie
en woningmarkt van Velsen kunnen we de
volgende doelgroepen onderscheiden:
•

De primaire doelgroep;

•

Mensen met een middeninkomen;

•

Senioren en zorgbehoevenden;

•

Starters en studenten.

In samenwerking met zorg- en welzijnspartners worden huisvestingsvragen
projectgewijs opgepakt. Met het oog op
de toekomst stuurt Velison Wonen aan op
een breed aanbod, dat erop is gericht om
(toekomstige) bewoners te binden.

3.1 Inzet op divers aanbod met
kwaliteit
Ook in 2020 is de jaarlijkse conditiemeting van het
bezit uitgevoerd. Op basis hiervan is de onderhoudsbegroting voor 2021 opgesteld. De staat van de
woningen van Velison Wonen is goed (conditieniveau
3 volgens de NEN 2767).
De binnenkant van veel oudere woningen (ouder dan
50 jaar) voldoet niet volledig aan de eisen van deze
tijd. Er is sprake van achterhaalde woontechniek en
de installaties zijn verouderd. Het verschil tussen de
beleidsmatig vastgestelde vereiste kwaliteit en de
huidige kwaliteit is groot. Dit kwaliteitsverschil zal niet
tegelijkertijd met de verduurzaming van de woningen
worden opgepakt, maar per woning bij mutatie.
Ook is geconstateerd dat badkamer, keuken en/of
het toilet in complexen van 25 jaar en 50 jaar (globaal
1000 woningen) voor een groot deel versleten zijn.
In het afgelopen jaar zijn er bij mutatie in ongeveer
150 woningen de badkamers, keuken of het toilet
vervangen. Daarnaast zijn er op verzoek van bewoners
36 badkamers, 25 keukens en 9 toiletten vervangen.
Met mutatieonderhoud was in 2020 € 2.216.733
gemoeid, met planmatig onderhoud € 4.593.499.
In alle woningen van voor 1993 kan asbest zijn verwerkt,
bijvoorbeeld in de binnenriolering. Bij uitgebreide
werkzaamheden in de woning of bij mutatie wordt
een asbestinventarisatie gedaan. Op basis daarvan
wordt de woning gesaneerd en wordt aangetroffen
asbest verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. In
totaal is over het afgelopen jaar € 266.716 uitgegeven
aan asbestsanering. Wat er precies is aangetroffen en
hoe het is verwijderd, wordt vastgelegd in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
Sinds voorjaar 2020 is Velison Wonen met Omgevingsdienst IJmond en collega-corporaties uit de regio een
proef gestart rond het mutatieprotocol sloopmeldingen.
Doel van het mutatieprotocol is om woningen minder
lang te laten staan door proces- en inhoudelijke afspraken over de afhandeling van sloopmelding. Zo wordt
gestreefd naar een gelijk speelveld voor de betrokken leveranciers. Via auditeren denken wij te zorgen
voor verbetering van de asbestverwijderingsketen. Een
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groot voordeel is dat kortere leegstand huurderving
tegen gaat en processen beter op elkaar zijn afgestemd.
In 2019 werd geconstateerd dat de achterpaden in
het (semi-)openbare gebied matig tot slecht zijn.
Omdat de bestrating en erfafscheidingen, verlichting
en waterafvoer ook in slechte conditie verkeerden,
lag een slimme aanpak voor de hand. Samen met
bureau Scope werden de doelen geformuleerd. Het
‘projectgebied’ moest duurzaam, functioneel en veilig
gemaakt worden. De aanpak moest klimaat bestendig
en circulair zijn.
Er dienden betrouwbare, vakkundige en actief meedenkende partners te worden gevonden. Samen met
bewoners zouden sfeervolle en plezierige wijken
worden gevormd. Middels de aanbesteding ‘Slimme
stegen’ werden vijf partijen gevraagd plannen en visie
te presenteren, waarna twee partijen zijn gekozen
om ontwerpen te maken voor de achterpaden. Nadat
de woningen zijn verduurzaamd, wordt de (semi-)
openbare ruimte aangepakt.
Woningen ouder dan bouwjaar 1980 zijn geïnspecteerd
door gemeente Velsen en Velison Wonen. Deze
woningen hebben een relatief lagere brandveiligheid.
Velison Wonen heeft haar woningbezit van voor 1980
onder de loep genomen. Van de negentien complexen bleken acht complexen niet te voldoen aan
de eisen omtrent brandveiligheid. Een deel van deze
complexen wordt de komende jaren aangepast in het
kader van het verduurzamingsproject. Voor het andere
deel wordt het project Brandveiligheid opgetuigd en
zal de uitvoering in 2021 starten.
In 2020 werd € 862.702 aan reparatieonderhoud uitgegeven. Na dit onderhoud informeren wij bij de klant
naar diens tevredenheid. Doorgaans is ruim 89% van
de klanten tevreden, omgerekend een rapportcijfer
van 7,6. Ons doel is dit cijfer minimaal en constant te
behalen.

De gemeente is hiervoor verantwoordelijk, maar kan
deze voorzieningen niet zelf aanbrengen. Wanneer
een huurder van Velison Wonen een beroep doet
op de WMO, besteedt de gemeente het werk uit aan
Velison Wonen. Wij declareren de gemaakte kosten
vervolgens bij de gemeente.
Velison Wonen en de gemeente hebben aanvullende
afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke
ruimtes in een aantal complexen waar veel ouderen
wonen. De kosten van WMO-aanpassingen die daarvoor aangevraagd worden, nemen wij over. Het gaat
bijvoorbeeld om hellingbanen voor scootmobielen,
knoppen om automatisch deuren te openen. De
gemeente blijft steeds de aanvraag beoordelen.
VvE
Velison Wonen is met particuliere eigenaren actief in
elf Verenigingen van Eigenaars. In 2020 is de elfde VvE
opgericht in ons nieuwe complex De Duinen. In 2020
heeft Velison Wonen in totaal € 277.570 aan de VvE’s
gedoteerd voor groot onderhoud en contractonderhoud.

Zie tabel 3.1.a Onderhoudsuitgaven en tabel 3.1.b
Bouwvorm en bouwperiode in de bijlage Tabellen.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dienen voorzieningen geplaatst te worden
die het voor mensen met beperkingen (ouderdom,
handicap, chronisch psychisch problematiek)
mogelijk maken langer zelfstandig te blijven wonen.
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Senioren 65+
Velison Wonen wil de groeiende groep 65-plussers
een geschikte en toekomstbestendige woning bieden
om het langer zelfstandig kunnen wonen te bevorderen. Daarom wijzen wij goed toegankelijke woningen
met voorrang toe aan deze doelgroep.

3.2 Inzet op differentiatie en
betaalbaarheid

Velison Wonen helpt jongeren en studenten bij het
zoeken naar een geschikte woning via een voorrangslabel op voor hun geschikte woningen. Studenten
worden geholpen met het buiten het woonruimteverdeelsysteem beschikbaar stellen van woningen en
kamers door via intermediaire verhuur in samenwerking
met het Nova College.
Gezinnen
Het aantrekken van gezinnen is een doelstelling in de
Woonvisie van de gemeente Velsen. Velison Wonen
probeert dit samen met de collega-corporaties te

Velison Wonen begon 2020 met een voorstand van
elf personen in de taakstelling. Dit vloeide voort uit
huisvesting in voorgaande jaren op de locaties aan
de Eenhoornstraat in IJmuiden, op de Platbodem in
Velserbroek en Dobbiuslaan in Santpoort-Noord.
Met de 2020 opgelegde taakstelling van zes personen
heeft Velison Wonen drie statushouders gehuisvest en
dienen nog drie personen worden gehuisvest.

Spoedzoekers

Via directe bemiddeling worden woningen toegewezen aan bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld via
een kanscontract of een regulier contract. Bijzondere
doelgroepen zijn huurders en woningzoekenden
met een beperkte mate van zelfredzaamheid of een
urgente woonvraag. Denk hierbij aan huurders met
verward gedrag, mensen met een zorgvraag, vergunninghouders en herstructureringskandidaten.

Sinds 2020 maakt Velison Wonen deel uit van een
pilot van de gemeente om spoedzoekers te huisvesten.
Op de locatie Torricellistraat zijn vier kamers voor
deze doelgroep gereserveerd.

Een kanscontract is een begeleidingsovereenkomst
waarbij een begeleidende organisatie of zorgpartij
betrokken is. In 2020 zijn twee woningen op basis van
een kanscontract toegewezen.

Een aantal specifieke doelgroepen heeft behoefte
aan kleinschalige locaties waar naast wonen ook zorg
kan worden geleverd. Bijvoorbeeld aan mensen die
beschermd wonen, aan maatschappelijke opvang en
aan economisch daklozen.

3.2.1 Woningmarkt - Doelgroepen
Velison Wonen zet zich in voor het bieden van een
divers woningaanbod voor mensen die in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast richt
Velison Wonen zich op woningzoekenden met een
laag- of middeninkomen (€ 39.055 - € 47.825). Bij
deze doelgroepen is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen en specifieke doelgroepen, zoals
benoemd in de woonvisie.

Huisvesting statushouders

Bijzondere doelgroepen

Intermediaire verhuur

Starters
Contractonderhoud is het jaarlijks onderhoud waarbij wij contracten hebben afgesloten met derden,
bijvoorbeeld voor het onderhoud van liften, cv-ketels,
deurautomaten of installaties voor mechanische
ventilatie. Aan dit type onderhoud is door Velison
Wonen € 616.183 uitgegeven.

realiseren. Grote eengezinswoningen worden daarom
met een voorrangslabel aangeboden in het woonruimteverdeelsysteem.

Velison Wonen verhuurt geschikte woningen of complexen aan intermediairs, die de woningen vervolgens
verhuren aan mensen die - vanwege lichamelijke en/
of geestelijke beperkingen - woonbegeleiding nodig
hebben. Dit betreft onder meer stichting Ook voor
jou (bewoners met een beperking), het Nova college
(studenten aan het Maritiem College), Brijder (verslavingszorg), Zorgbalans De Molenweid (ouderen met
een beperking en dementerenden) en Stichting de
Waerden voor andere bewoners met een zorgvraag.
In 2020 zijn 27 woningen toegevoegd in Stadspark ten
behoeve van stichting Philadelphia.

3.2.2 Woningmarkt - Breed en betaalbaar
woningaanbod
Velison Wonen investeert in betaalbare en bereikbare
huurtarieven door deze af te toppen op de diverse
huurgrenzen. Zo realiseren wij een divers aanbod.
Ook is er een betaalbaarheidsmeter beschikbaar voor
huurders, om een goede financiële afweging te kunnen maken bij het zoeken van een geschikte woning.
Voor zittende huurders investeert Velison Wonen in
betaalbaarheid door duurzaamheidsinvesteringen en
verbeteren van de energielasten en een beperkte
jaarlijkse huurverhoging. Als huurders onverhoopt
betalingsproblemen krijgen, biedt Velison Wonen
schuldhulpverlening. Via tijdige en gecontroleerde
processen bij huurachterstanden proberen wij huisuitzettingen te voorkomen.
Breed woningaanbod
Velison Wonen biedt haar huurwoningen aan tegen
diverse huurprijzen. Zo wordt een brede doelgroep
bediend. Wij streven naar een huurprijs die past bij de
kwaliteit van de woning. In het huurbeleid 2016-2018
is op complexniveau bepaald in welke huurklasse
woningen worden aangeboden.
In tabel 3.2.2.a Gewenste portefeuilleverdeling, is
opgenomen naar welke verdeling in huurprijs van
het vastgoed per wijk wordt gestreefd na volledige
mutatie.

Bemiddeling
Bemiddeling wordt met name ingezet voor specifieke
groepen zoals woningzoekenden met een urgente
woonvraag zoals herstructureringskandidaten en
woningzoekenden met een beperking of zorgvraag.
Velison Wonen maakt daarnaast gebruik van de vrije
toewijzingsruimte voor corporaties bij bemiddeling
om maatwerk te kunnen leveren voor doorstroming
of om ernstige overlast situaties op te lossen.

In tabel 3.2.2.b Verdeling VHE’s per huidige netto huur
eind 2019 (zie de bijlage Tabellen) is de huidige verdeling naar huurklassen weergegeven. De realisatie van
de gewenste verdeling is afhankelijk van het aantal
mutaties.

Zie tabellen 3.2.2.a en 3.2.2.b in de bijlage Tabellen.
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In 2020 heeft 76% van de woningvoorraad een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (€ 663,40).
Bij 11% van ons bezit bevindt de huurprijs zich onder
de kwaliteitskortingsgrens van € 432,51. Ons huidige
huurbeleid resulteert in een gedifferentieerd
woningaanbod op wijkniveau en voldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid.
Het bezit is als volgt opgedeeld:
• Huren tot kwaliteitskortingsgrens € 432,51 11%
• Huren tot 1e aftoppingsgrens € 619,01
46%
• Huren tot 2e aftoppingsgrens € 663,40
19%
• Huren tot liberalisatiegrens € 737,14
16%
• Huren niet-DAEB
8%

Zie tabel: 3.2.2.b
Betaalbaarheid
Het huurbeleid van Velison Wonen kende in 20120
dezelfde uitgangspunten als in 2019:
• Goede betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid;
• Realisatie vastgestelde wensportefeuille in
huurklassen;
• Differentiatie binnen wijken en buurten en
eventueel complexen;
• Goede financiële positie.

Betaalbaarheidsonderzoek
Volgens betaalbaarheidsonderzoek in 2020 blijkt
dat ondanks de verbeterde betaalbaarheid toch nog
risicogroepen met betaalrisico’s aandacht vragen. De
betaalrisico’s betekenen in de praktijk dat huishoudens
moeten bezuinigen op hun uitgaven voor sociale
participatie of wellicht moeten worden bijgestaan
door derden.
Gezinnen met twee kinderen met recht op huurtoeslag kennen relatief het vaakst de grootste betaalrisico’s. In kwantitatieve zin kennen de alleenstaanden
tot de AOW-leeftijd de grootste betaalrisico’s.
Huurverhoging 2020
In 2020 is in overleg met de Huurdersraad de jaarlijkse
huurverhoging bepaald. In plaats van het bepalen van
de afstand tot de maximale redelijke huur is in 2020
gekozen om bij de lagere huren een hogere huurverhoging te berekenen. De hoogste huurklassen zijn
vrijgesteld van en huurverhoging.
Voor de huurders is voor 2020 een huurverhoging
vastgesteld van 0 t/m 4 % (huursombenadering) en
van 2,6 % voor niet-DAEB bezit (inflatievolgend). Daarnaast is er een inkomensafhankelijke huurverhoging
van 6,6 % doorgevoerd voor huurders met een
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inkomen boven de € 42.436 (peildatum 2017). Binnen
deze inkomensgroep zijn enkele groepen uitgezonderd
zoals AOW-gerechtigden en grote gezinnen.

waarmee de afspraken zijn gemaakt, deze ook goed
werden nagekomen.
Overige feiten en cijfers per 31 december 2020

Het verschil tussen de kwaliteitskortingsgrens en de
1ste aftoppingsgrens is groot. Om de huurverhoging
te differentiëren is er een categorie tussen geplaatst.
Huurverhoging
<- €432,51

4%

•
•
•
•
•
•

115 lopende betalingsregelingen;
94 zaken bij de deurwaarder;
3 trajecten schuldsanering;
11 trajecten minnelijke schikking;
1 faillissement;
2 huurders ondergebracht in het preventieproject;
• 4 ontruimingen.

€ 432,51 - € 525,77

3,5 %

€ 525,78 - € 618,01

3,0 %

3.2.3 Woningmarkt - vraag naar huurwoningen

€ 619,02 - € 663,40

1,3 %

€ 663,41 - € 737,14

0,0 %

>- € 737,15

0,0 %

Velison Wonen streeft naar een goede woonruimteverdeling en snelle verhuur van leegkomende woningen. Wij proberen doorstroming optimaal te houden
en deze te bevorderen waar dat wenselijk is.

Huurachterstanden

Verhuringen

Naast betaalbaarheid van het wonen is de beheersing
van de huurachterstanden een belangrijk volkshuisvestelijk thema. Op 31 december 2020 bedroeg de
bruto huurachterstand 1,24% van de totale huurinkomsten en servicekosten.

In 2020 zijn 335 nieuwe verhuringen, inclusief
garages, gerealiseerd. Door de oplevering van de 48
woningen ‘De Duinen’ en 54 woningen ‘Stadspark’ ligt
het aantal verhuringen hoger dan in voorgaande jaren.

Velison Wonen werkt doorlopend aan het zo laag
mogelijk houden van de huurachterstanden. Huurders
met een maand huurachterstand worden actief benaderd. Er wordt maatwerk geboden en geprobeerd om
in een zo vroeg mogelijk stadium van de huurachterstand tot een oplossing te komen.

Huurachterstanden in relatie tot COVID-19
In 2020 heeft Velison Wonen extra inspanningen geleverd om te achterhalen of het ontstaan van ‘nieuwe’
huurachterstanden te maken hadden met maatregelen in het kader van COVID-19. Met name bij de eerste
lockdown zijn veel persoonlijke gesprekken gevoerd
wanneer een ‘nieuwe’ of ‘ongebruikelijke’ huurachterstand werd geconstateerd. Uit de gesprekken bleek
inderdaad dat veel huurders door baanverlies en door
aanvraag van een uitkering in betalingsproblemen
kwamen. Met name huurders die normaliter geen
problemen kenden kwamen nu in beeld. Eind juli 2020
werden veel aanmaningen verzonden die een voortvloeisel zijn van de oplopende achterstanden.
Velison Wonen heeft in alle gevallen een betalingsregeling op maat kunnen treffen, met de toezegging
in een later stadium weer contact op te nemen of
contact te onderhouden. In de gesprekken gaven
de huurders blijk van een positief gevoel over de persoonlijke aanpak en de coulance die Velison Wonen
hanteert. Gaandeweg werd zichtbaar dat de huurders

Zie tabel 3.2.3.a in de bijlage Tabellen voor het overzicht van de verhuringen via het woonruimteverdeelsysteem en tabel 3.2.3.b voor het overzicht van de
verhuringen buiten het woonruimteverdeelsysteem.
Woningen die niet via het woonruimteverdeelsysteem
worden aangeboden, vallen onder de zogenaamde
bemiddelingen. Kandidaten worden voorgedragen
door de gemeente Velsen (WMO, statushouders,
kanscontracten), de corporaties zelf (vrije toewijzingsruimte) of Zorgbalans. Onder de bemiddelingen vallen
ook de handmatige matches waarbij een urgent
woningzoekende buiten het woonruimteverdeelsysteem om wordt gekoppeld aan een vrijgekomen
woning.
Inkomensgrens en 80-10-10-regeling
Bij toewijzing van de sociale huurvoorraad houden
woningcorporaties rekening met het inkomen van de
kandidaat-huurder.
In 2020 zijn de inkomensgrenzen voor een sociale
huurwoning:
• Minimaal 80 % van de toewijzingen is bestemd
voor de inkomenscategorie met een inkomen
tot € 39.055.
• Daarnaast mag de corporatie 10% van de sociale
huurwoningen toewijzen aan kandidaten met
een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (de
zogenaamde lage middeninkomens). In 2020

komen we in deze categorie uit op een realisatie
van 2%. Realisatie is afhankelijk van het vrijkomen
van huurwoningen met een huurprijs dicht bij de
DAEB-grens van € 737,14 (prijspeil 2020).
• Kandidaten met een inkomen boven de € 43.574
komen niet in aanmerking voor een woning
met een huur onder de DAEB-grens. Tot 10%
mag hiervan worden afgeweken. Velison Wonen
gebruikt deze ruimte om ouderen met een
zorgindicatie, waarvan het inkomen boven deze
grens ligt, toch te kunnen huisvesten in woonzorgcomplexen. Voor 2020 ligt het gerealiseerde
percentage op 3%.
Ook het inkomen van de kandidaat bepaalt of de
huurprijs van de zorgwoning op de huurtoeslaggrens
of niet-huurtoeslaggrens gehanteerd wordt.
Velison Wonen wijst passend toe, ook in 2020 is
volledig passend toegewezen.
Onze geliberaliseerde woningen hebben een huurprijs
tussen de €737,14 en € 950,00. Deze woningen worden
met voorrang aangeboden aan huishoudens met een
middeninkomen (tussen € 39.055 en € 47.825). In
2020 zijn er acht woningen in dit segment verhuurd.
Dit komt neer op 2%.
Doorstroming 75+ huurders
In 2020 heeft Velison Wonen de ‘Doorstromingsregeling voor 75+ huurders’ voortgezet. Het doel is te
komen tot passender wonen voor oudere huurders en
het bevorderen van doorstroming vanuit eengezinswoningen. Ook biedt deze regeling de doelgroep de
kans een etagewoning met voorrang te verhuizen
naar de begane grond in hetzelfde complex. Zo wordt
langer zelfstandig wonen bevorderd. In 2020 betrof
dit elf toewijzingen, op basis van de seniorendoorstroomregeling. Daarvan zijn er zeven in de nieuwe
appartementen van ‘De Duinen’ gehuisvest.

Zie tabel 3.2.3.c Woningtoewijzing en 3.2.3.d Samenstelling bezit in de bijlage Tabellen.
3.2.4 Woningmarkt - Terugkoop en verkoop
In 2020 heeft Velison Wonen twee appartementen
onder de Koopgarant-regeling teruggekocht. Deze
appartementen zijn toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Er is één eengezinswoning op de vrije markt
verkocht. Deze woning was in 2019 teruggekocht en
bleek ongeschikt voor de sociale verhuur. Op
31 december 2020 waren er nog 22 Koopgarantwoningen die in de toekomst moeten worden teruggekocht. Van deze 22 zijn er veertien bestemd voor
sociale verhuur en acht voor de vrije verkoop.
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3.3 Wonen en zorg
Door de sterke vergrijzing in haar werkgebied, zet
Velison Wonen zich blijvend in voor de huisvesting van
bewoners met een zorgbehoefte. Het landelijke beleid
is erop gericht inwoners met beperkingen zo veel en
zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daarnaast
is er een grote uitstroom uit de intramurale zorg. Hierdoor heeft een extra groep behoefte aan goedkope
sociale huurwoningen.
Pact voor Uitstroom
In 2020 heeft Velison Wonen zich aangesloten bij het
‘Pact voor Uitstroom’. Met partijen in Zuid-Kennemerland en de IJmond zijn werkafspraken gemaakt
omtrent een betere verdeling van huisvesting voor
mensen die vanuit een woonvoorziening zelfstandig
kunnen wonen. Een regionaal matchpunt zal ‘de
beste match tussen cliënt, woning en woonomgeving’
ondersteunen.

als reële optie. Hierover is informatie verstrekt of zijn
in een aantal gevallen woningaanpassing geadviseerd
en aangebracht. De huurders hebben in de gesprekken
aangegeven dat zij het prettig vonden dat we met hen
in gesprek wilden gaan over de hiervoor benoemde
thema’s.
WonenPlus - Velsen
In samenwerking met Stichting Welzijn Velsen en de
overige corporaties stelt Velison Wonen huurders van
65 jaar en ouder jaarlijks in staat zich gratis te abonneren op de WonenPlus dienstverlening. WonenPlus
biedt diverse diensten om het langer thuis wonen
te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen.
De klussen, zoals administratieve werkzaamheden,
worden door vrijwilligers gratis of tegen een geringe
vergoeding uitgevoerd.

Zie tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn in de bijlage
Tabellen.

Zorgaanbod
Voor ouderen die de huidige woning willen blijven
zijn er, met aanpassingen (WMO), vaak goede mogelijkheden. Daarnaast beschikt Velison Wonen over
twee zorgcomplexen: De Schulpen in Velsen-Noord
en de Hofstede in Velserbroek, met in totaal
221 verhuureenheden. Ook heeft Velison Wonen
316 woningen die met voorrang aan 65+/WMO
kandidaten worden aangeboden en 401 woningen
die via het WMO-loket van de gemeente Velsen of
een intermediaire zorgpartij worden aangeboden aan
woningzoekenden met een specifieke zorgbehoefte.
Seniorencheck
Velison Wonen heeft ook in 2020 haar huurders van
75 jaar en ouder (leeftijd hoofdbewoner) een gratis
seniorencheck aangeboden. Doel is met elkaar vast te
stellen of er maatwerk nodig is om goed mee te blijven
doen. Tijdens een gesprek met een Velison medewerker
komen vijf punten aan de orde:
1) Sluit de woning nog aan op de woonbehoefte;
2) De directe woonomgeving en leefbaarheid;
3) De sociaal fysieke leefomstandigheden;
4) De staat van onderhoud van de woning;
5) Adviezen op mogelijke woningaanpassingen.

In de bijlage achter in dit Bestuursverslag zijn zeven
tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:
Tabel 3.1.a
Onderhoudsuitgaven
Tabel 3.1.b
Bouwvorm en bouwperiode
Tabel 3.2.2.a
Gewenste portefeuilleverdeling
Tabel 3.2.2.b
Verdeling VHE’s per huidige netto
		
huur eind 2018
Tabel 3.2.3.a
Verhuringen via woonruimteverdeel		systeem
Tabel 3.2.3.b
Verhuringen via bemiddeling
Tabel 3.2.3.c
Woningtoewijzing
Tabel 3.2.3.d
Samenstelling bezit
Tabel 3.3
Wonen, zorg en welzijn

Hoewel belemmerd door corona, zijn er in vier maanden 110 gesprekken geweest op de 176 benaderde
adressen.
Ruim 75% van onze huurders vindt dat de woning nog
steeds aansluit op hun woonbehoefte en dat zij tevreden zijn met de woonomgeving, de leefbaarheid en de
staat van onderhoud, 13% twijfelt en 12% ziet verhuizen
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4. Verschil in onze
kernen
Velison Wonen wil een wezenlijke bijdrage

4.1 Nieuwbouw

leveren aan een passende woningvoorraad in

KPN-locatie (De Duinen)

Velsen. Daarom investeren wij in het bouwen
van nieuwe woningen en het verduurzamen
van de bestaande woningen. Ook leefbaarheid en woongenot in de wijken vinden wij
belangrijke thema’s. Daarom richten wij ons,
binnen de kaders van de Woningwet, op de
kernwaarden schoon, heel veilig en sociaal.

Verdeeld over de twee prachtige appartementengebouwen Westerduin en Oosterduin, zijn op 8 juli 2020
48 appartementen opgeleverd aan de Merwedestraat
en de Spaarnestaat, midden in IJmuiden. De gebouwen
liggen aan een parkeerdek met daaronder een supermarkt, bergingen en een collectieve fietsenstalling. De
meeste appartementen hebben drie kamers en zijn
circa 75 m2 groot. Circa de helft van de woningen is
aan 55-plussers verhuurd, waarvan een tiental 75-plus.
Ook heeft een aantal oudere huurders een eengezinswoning achtergelaten, die vervolgens weer bewoond
kan worden door een groter huishouden.
Met De Duinen heeft Velison Wonen een aanzienlijk
aantal woningen van hoge kwaliteit aan haar bezit
toegevoegd.
Stadspark
In juni 2020 zijn 54 kleine sociale huurwoningen aan
Velison Wonen opgeleverd. De woningen zijn verdeeld
over twee gebouwen en liggen in het Stadspark van
IJmuiden (Radarstraat). Eén gebouw verhuurt Philadelphia als intermediair verhuurder aan haar cliënten.
De doelgroep van Philadelphia bestaat uit jongeren
die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar voor wie
hulp in de nabijheid gewenst is. Voor deze doelgroep
is weinig beschikbaar in IJmuiden en daarmee is de
oplevering van dit project zeer gewenst.
De woningen hebben één slaapkamer en zijn circa
40 m2 groot. Hiermee is een behoorlijk aantal woningen
voor starters aan het bezit van Velison Wonen toegevoegd. Een aantal woningen is specifiek voor jongeren
onder de 23 jaar.
Skaeve Huse
Het project Skaeve Huse voorziet in huisvesting voor
‘laatste kans’ huurders. Het project is in oktober 2020
opgeleverd. Inmiddels zijn alle drie de woonunits
verhuurd in overleg met de plaatsingscommissie
(vertegenwoordigers van gemeente, zorg, corporaties
en anderen).
Skaeve huse is een samenwerking tussen de
gemeente, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen,
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waarbij Velison Wonen de ontwikkeling en uitvoering
ter hand heeft genomen. Belangrijk onderdeel bij de
ontwikkeling was de communicatie met de omwonenden. Het project kent een voorgeschiedenis van circa
15 jaar en is met de oplevering van de eenvoudige,
maar mooi uitgevoerde units door Velison Wonen tot
een goed einde gebracht.

4.2 Duurzaamheid
De energieprestatie op woningniveau wordt niet meer
gedefinieerd door labels maar door een Energieindex (EI). De gemiddelde EI van het bezit is 1.51. Door
oplevering van de nieuwbouw Stadspark, De Duinen
en de verduurzaming van de Meerweidelaan is de
gemiddelde energie index gestegen van 1.51 naar 1.48
in 2020. Dit is bijna label B.
Door het ondertekenen van de raamovereenkomst
met Coen Hagedoorn en Hemubo is een begin
gemaakt met het verduurzamen van ongeveer een
derde van het bezit van Velison Wonen. De aannemers
starten met de complexen 604 (Bloemenbuurt) en 512
(Guldenwagenplantsoen). In de portefeuillestrategie
die in 2021 zal worden vastgesteld, wordt de ambitie
voor de verduurzaming in 2030 benoemd.
Meedoen in IJmond, door maatwerk in Wonen vraagt
ook om een antwoord op de vraag: Hoe gaan we van
het gas af? Hoe bereiden we ons voor op de warmtetransitie?
HVC heeft het initiatief genomen om de businesscase
Warmtenet IJmond uit te werken. HVC zal WB Velsen
en Velison Wonen uitleggen hoe een warmtenet uit
kan worden gerealiseerd in IJmuiden. Wat betekent dit
voor bewoners, waar komt de energie vandaan, wie
kunnen er meedoen en onder welke condities?
Velison Wonen zal onderzoeken wat zij kan betekenen
in dit proces met een betaalbare en duurzame oplossing voor haar bewoners als doel.

4.3 Leefbaarheid
Velison Wonen investeert in de leefbaarheid van haar
wijken om de fysieke woonomgevingskwaliteit en
het woongenot te bevorderen. Daarnaast blijven wij
investeren in ons netwerk van relaties, zodat er snel en
efficiënt kan worden samengewerkt bij knelpunten in
de wijk waar Velison Wonen geen verantwoordelijkheid heeft.
Binnen de kaders van de Woningwet zet Velison
Wonen in op het vergroten van de veiligheidsbeleving,
een schone en kwalitatief goede woonomgeving en
het bevorderen van de sociale cohesie. Eventuele
knelpunten op deze thema’s komen onder andere
naar voren tijdens wijkbezoeken met de wijkmobiel,
wijkschouwen, leefbaarheidsonderzoek, feedback
van bewonerscommissie(s) en wijkplatformen, via de
medewerkers in de wijk en het sociaal wijkteam.
Prettig wonen en leven in de wijken en woonkernen
van Velsen vraagt om een integrale aanpak van knelpunten, samen met de partners. Er wordt door Velison
Wonen en haar partners volop geïnvesteerd in het
verbeteren van de knelpunten, op het gebied van de
sociale leefbaarheid en binnen de fysieke leefbaarheid.

Activiteit

Doel

Partners

Resultaat

Publiciteit Wonen Plus

Bekendheid 65+ met
ondersteuning voor
langer zelfstandig
wonen in Velsen

Stichting Welzijn Velsen

Voortzetting contract
tussen St. Welzijn Velsen
en de woningcorporaties

Horen Zien en Melden

Bevorderen bekendheid met deze Facebook-applicatie om als
bewoners samen met
de politie een veiligere
woonomgeving te
creëren in Velsen

Politie Velsen, collegacorporaties en
gemeente Velsen

Publiciteit door bijeenkomsten en sociale
media-aandacht

Evenement “Geen
Bende in Velsen”

Aandacht voor zwerfafval in Zeewijk

Gemeentelijke wijkteam
Zee- en Duinwijk
bewoners Zeewijk

75 deelnemers hebben
tientallen vuilniszakken
zwerfafval geprikt en
ingeleverd

Project “GIDS”
‘Samen in de tuin
De Schulpen’

Bevorderen sociale
cohesie in De Schulpen
in Velsen-Noord

Sociaal wijkteam en
bewoners De Schulpen

Activiteit in de binnentuin van De Schulpen.
Feestelijke oplevering

Drugspreventie

Beperken overlast door
drugsdealers in Velsen

Politie, collega-corporaties

Informatie-uitwisseling
tussen corporaties en
politie

Wijkmobiel

Betrekken bewoners
bij leefbaarheid op een
laagdrempelige manier
in Velsen

Gemeentelijke
wijkteams

Op diverse locaties input
geleverd door bewoners
over leefbaarheidsthema’s of persoonlijke
knelpunten op het
gebied van leefbaarheid

Gemeentelijke Wijkteam
Velserbroek

Zwerfaval verzamelen
en bewoners in de wijk
stimuleren mee te doen
voor het behoud van
een schone wijk

4.3.1 Sociale en fysieke leefbaarheid
Investeringen in de wijk
De inspanningen in de wijken worden gecoördineerd
vanuit de zogenaamde gemeentelijke wijkteams.
Deze wijkteams, bestaande uit de gemeente Velsen,
Stichting Welzijn Velsen, Politie Velsen, het Wijkplatform en de woningcorporaties die actief zijn in de
wijk, bespreken de diverse aspecten van leefbaarheid.
De wijkteams zijn actief in Velserbroek, Velsen-Noord,
IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid, Zee- en Duinwijk,
IJmuiden-West en Santpoort.

Zwerfaval in de wijk
Tarweland e.o.

Bevorderen
“Schone wijk”

De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 enorme
invloed gehad op het uitvoeren van de geplande
projecten en evenementen. Tijdens de zomerperiode
konden slechts vier activiteiten plaatsvinden. De
overige activiteiten vanuit het Jaarplan 2020 zijn
doorgeschoven naar 2021.

Om bewonersgedrag rondom duurzaamheid te
versterken, informeert Velison Wonen huurders via
een folder met bespaartips. Nieuwe bewoners krijgen
deze folder mee, samen met een tijdklok, een straalbreker voor de kraan en een spaarlamp. Ook in haar
nieuwsblad besteedt Velison Wonen regelmatig aandacht aan duurzaamheid.

Zie tabel 4.2 Energieprestaties van het bezit in de
bijlage Tabellen.
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4.3.2 Overlast
In 2020 nam Velison Wonen 267 woonoverlastmeldingen in behandeling. Van alle meldingen was
geluidsoverlast voor 44 % de oorzaak en voor 17% was
burenruzie de aanleiding. Uit de gesprekken kwam
naar voren dat door het vaker thuis zijn (door corona)
veel meer geluiden van de buren werden gehoord
en ruzies toenamen. Dit wordt vermoedelijk verstrekt
door toenemende intolerantie. In het tweede tertiaal
was de grootste toename van de overlastmeldingen.
Verder ontstonden problemen rond tuinonderhoud,
vandalisme en overlast veroorzaakt vanuit sociale
problematiek (psychische nood, drugs- of alcoholgebruik). Bij escalerende burenruzies (agressie en/
of intimidatie) proberen wij buurtbemiddeling in te
schakelen, mits beide partijen daartoe bereid zijn.
De stimulans om in gesprek te blijven heeft altijd de
voorkeur.

Zie tabel 4.3.2 Overlastmeldingen in de bijlage
Tabellen.

4.4 Betrekken bewoners bij beleid
en beheer
Huurdersraad
Velison Wonen overlegt regelmatig met de Huurdersraad, één van haar belangrijkste stakeholders. De
Huurdersraad behartigt de belangen van de huurders
van Velison Wonen en denkt mee en adviseert over
een breed scala aan onderwerpen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge afspraken,
rechten en plichten vastgelegd. Wij vinden het belangrijk de mening en zienswijze van de Huurdersraad mee
te nemen bij het aanpassen en ontwikkelen van beleid.

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de
Huurdersraad is voor verschillende onderwerpen
advies uitgebracht:
• Jaarlijkse huurverhoging 2020 - 2021;
• De huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden;
• Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen;
• Ondernemingsstrategie 2021 - 2025.
Huurcommissie
In 2020 zijn drie zaken voorgelegd aan de Huurcommissie op onderhoudsgebreken. De commissie
heeft geen gebreken geconstateerd die verlaging
van huurprijs rechtvaardigden. Daarnaast zijn er acht
bezwaarschriften ingediend over de jaarlijkse huurverhoging. Twee bezwaarschriften zijn ingetrokken. In
de andere gevallen was de uitspraak dat het voorstel
tot verhoging van de huurprijs redelijk was. In één
geval gaat de bewoner in verzet tegen de uitspraak.
Regionale Geschillencommissie
In 2020 is één zaak voorgelegd aan de Regionale
Geschillencommissie. Die kwestie is niet in behandeling genomen omdat de klacht nog in behandeling
was bij Velison Wonen.

In het tabellenboekje bij dit Bestuursverslag is een
aantal tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk
horen:
4.2
4.3.2

Energieprestaties van het bezit
Overlastmeldingen

Tijdens de reguliere vergaderingen werd onder meer
gesproken over:
• Ondernemingsplan en de routekaart;
• Jaarlijkse huurverhoging 2020 - 2021;
• Woonruimteverdeling;
• Coronamaatregelen;
• Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen;
• Nieuwbouwlocaties Stadspark en De Duinen;
• Energiecoaches;
• Huurbeleid;
• Duurzaamheidsaanpak;
• Portefeuillestrategie;
• Verbetering bereikbaarheid en dienstverlening
Velison Wonen;
• KWH;
• Aedes-benchmark.
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5. Verslag van de Raad
van Commissarissen
5.1 Inleiding
Het verslagjaar 2020 is een bijzonder jaar vol ontwikkelingen. Nadat de Raad van Commissarissen eind
2019 dhr. Van Kaam aanstelde als directeur-bestuurder
voor Velison Wonen, zijn een flink aantal zaken zowel
op beleidsmatig als organisatorisch vlak ter hand
genomen. De ontwikkeling van een strategische visie,
het schetsen van diverse scenario’s voor wat betreft
de toekomst van de organisatie en vervolgens de vertaling daarvan in een nieuw Ondernemingsplan 2021
- 2025 zijn de meest in het oog springende. Bij het
opstellen daarvan heeft de organisatie zich niet laten
beperken door de belemmeringen die de COVID-19
pandemie opwierpen en de Raad is verheugd dat het
in december 2020 een mooi, voldragen en vooral
ambitieus Ondernemingsplan heeft mogen goedkeuren waaraan in 2021 verder invulling wordt gegeven.
“Meedoen in IJmond, door maatwerk in wonen” is de
missie waarmee Velison Wonen in de komende jaren
het verschil wil maken en een bijdrage wil leveren aan
het oplossen van de problemen die er in de gemeente
en in de regio IJmond spelen, zowel op de korte als
op de langere termijn. Een ambitieuze routekaart met
op te leveren (beleids)producten gaan bepalen hoe
en wanneer de plannen worden uitgevoerd. In 2020
is daarmee reeds voortvarend gestart: onder meer de
ontwikkeling van een nieuw huurbeleid, duurzaamheidsbeleid en portefeuillestrategie zijn daarvan in het
oog springende voorbeelden.
Toezicht tijdens de COVID-19 pandemie
De pandemie heeft uiteraard invloed gehad op de
wijze waarop Velison in 2020 haar taken heeft
verricht. Ook heeft het de wijze van toezicht houden
beïnvloed. In een voor de RvC vrij turbulent jaar is
de aandacht voor Velison, voor de bestuurder en de
werkorganisatie goed in stand gebleven. De Raad
is door de bestuurder actief geïnformeerd over de
impact van Covid op de bewoners en op de medewerkers van Velison. De RvC heeft bewondering voor
de wijze waarop Velison, naast de doorgang van de
normale dienstverlening, in deze omstandigheden
gezamenlijk een nieuw ondernemingsplan heeft
opgesteld. Het breed betrekken van de stakeholders
ging anders dan anders, doch is professioneel en naar
tevredenheid uitgevoerd. Ook de RvC is goed bij dit
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proces betrokken geweest en staat ze volledig achter
het ambitieuze ondernemingsplan.
Vergaderingen van RvC en haar commissies vonden in
hoofdzaak digitaal plaats. Enkele malen zijn er, binnen
de geldende RIVM maatregelen, fysieke bijeenkomsten
geweest. Dit betrof met name de gesprekken die naar
aanleiding van het onverwachte vertrek van twee
commissarissen gevoerd werden.
De introductie van de nieuwe commissarissen heeft
door de pandemie deels ook digitaal plaatsgevonden.
Dit is niet optimaal geweest maar kon door de pandemie
niet anders. Zodra de mogelijkheid er weer is zal
uitgebreider met de bewoners en de wijken kennis
worden gemaakt.
Visitatie
Velison Wonen heeft zich dit voorjaar voor de tweede
keer laten visiteren. De visitatie betrof de periode 2016
tot en met 2019 en is uitgevoerd door Cognitum.
De visitatie is gehouden over een periode die best
lastig te beoordelen is. De (vigerende) ondernemingsstrategie liep af in 2017 en moest worden herzien.
Sinds 2018 is de organisatie door drie opeenvolgende
bestuurders aangestuurd. De visitatieperiode betrof
een lange, ‘beleidsarme’ periode, en werd uitgevoerd
in een periode waar de corporatie juist nu met de hele
organisatie, Huurdersraad en stakeholders werkte aan
een nieuw Velison Wonen. Beide trajecten liepen zo
gezegd parallel aan elkaar. De Raad is tevreden over
de visitatie en onderschrijft de uitkomsten. Velison
Wonen wordt door stakeholders gezien als een
betrokken, sociale samenwerkingspartner. Zij zien ook
dat de vraag vanuit de markt groter is dan wat Velison
aankan. De uitkomsten van de Visitatie laten op alle
onderdelen een voldoende zien. De meeste opmerkingen en aanbevelingen hebben betrekking op de
‘beleidsarme’ periode bij Velison Wonen en zijn inmiddels al opgepakt of geagendeerd. Daarmee geven de
aanbevelingen richting en een mooi kader mee voor
de komende vier jaar.
De Raad van Commissarissen noemt bij name de
volgende aanbevelingen en zal hier, samen met de
directeur-bestuurder, aandacht aan schenken:
• De visitatiecommissie vraagt aandacht voor
de vraag op welke wijze de lokale woningmarkt het beste bediend kan worden door drie
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woningcorporaties. De opgave is groot in de
lokale regio qua uitbreiding, verduurzaming en
renovatie/onderhoud en mogelijk sloop. Of voor
het realiseren van die opgave een verdere
samenwerking nodig zal zijn, is een punt van
nader onderzoek de komende jaren. Onze
nieuwe strategie juist gericht op duurzame
samenwerkingsvormen. Vanuit de gedachte dat
we, als kleine corporatie, juist hierdoor effectief
kunnen zijn;
• De commissie vraagt zich tegelijkertijd af of we
met de rug naar de regio staan of dat we die
omarmen. In onze nieuwe ondernemingsstrategie hebben we wel bewust gekozen voor
het werkgebied de IJmond. Dit is een verbreding
van ons werkgebied. De samenleving stoort zich
steeds weinig en steeds minder aan gemeentegrenzen. We zien dan ook steeds meer een
ontwikkeling naar eenduidige herkenbare deel
woningmarktgebieden van de Metropoolregio
Amsterdam. Velison Wonen heeft steeds meer
samenwerkingen op verschillende terreinen met
verschillende corporaties in de diverse gebieden.
Denk daarbij aan woonruimteverdeling met de
corporaties en gemeenten van de IJmond en
Zuid-Kennemerland; ontwikkeling tot aantrekkelijke werkgever met de Noord-Hollandse corporaties; woningbouwproductie met de corporaties
vanuit de MRA en de ontwikkelingen rond het
warmtenet met de corporaties in de IJmond;
• Leefbaarheid in de ‘rode’ wijken en de continuïteit
in de nieuwbouwproductie is ook een aandachtspunt van de commissie. Een terechte
zorg. Deze heeft inmiddels een prominente plek
gekregen in de kaders en de uitwerking van de
nieuwe ondernemingsstrategie en het portefeuille
plan. Daarnaast hebben wij juist deze twee
elementen ingebracht als uitgangspunt voor de
nieuwe prestatie afspraken. Deze twee zorgen
waren voor ons aanleiding om gemeenten en
collega corporaties te verleiden tot meer en
betere samenwerking en dit ook vast te leggen
in de nieuwe meerjarige afspraken;
• Tenslotte is de commissie het ermee eens dat we
beginnen met een transformatie van de huidige
organisatie. Een transformatie waarbij de nadruk
ligt op het ontwikkelen van de eigen kracht: een
professionele en resultaatgerichte organisatie
die haar belangrijkste belanghebbenden betrekt
bij het (ontwikkelen van) beleid en waarbij zowel
de structuur als de cultuur van de organisatie
betrokken worden. Samenhang tussen proces-
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sen en afdelingen/mensen binnen de organisatie
kunnen beter. Minder operationeel en meer op
tactisch en strategisch niveau, is de richting die
de commissie adviseert.
Aanbevelingen
In het voorjaar van 2020 kreeg de Raad van Commissarissen te maken met interne ontwikkelingen waardoor de Raad een korte periode uit slechts drie leden
bestond. Aan het einde van 2020 was het aantal leden,
na een succesvolle werving van een nieuw lid, terug
op vier. Aanvullende informatie over de samenstelling
van de Raad van Commissarissen wordt gegeven in
paragraaf 5.3.
De Raad van Commissarissen werkt met een vigerende
toezichtsvisie en -kader en is thans onder externe
begeleiding in het proces om deze te actualiseren.
De Raad doet dat in samenspraak met de directeurbestuurder en bestuurssecretaris. Daarbij conformeert
zij zich uitdrukkelijk aan de Governance Code 2020 en
sluit zij haar visie en kader aan op het nieuwe Ondernemingsplan “Meedoen in IJmond door maatwerk in
Wonen”.
De Raad van Commissarissen wil de corporatie en
haar medewerkers een groot compliment maken
voor het verrichte werk gedurende een jaar waarin
de COVID-19 pandemie eenieder voor forse uitdagingen stelde. Er zijn goede resultaten geboekt en de
organisatie is klaar voor de volgende stap. De Raad
wil daarnaast haar waardering uitspreken voor de
wijze waarop de medewerkers van de organisatie zich
opnieuw voor de doelgroep heeft ingezet en daarin
ook in 2020 is geslaagd getuige de tevredenheid van
de stakeholders. De organisatie heeft in de gemeente
een goede naam en bevindt zich in een gezonde
financiële positie. Ook voldoet Velison Wonen aan alle
eisen die wet- en regelgeving met zich meebrengen.

5.2 Intern toezicht en bestuur
Velison Wonen hanteert de door Aedes en VTW vastgestelde Governance Code Woningcorporaties 2020.
De vijf principes van de Code worden toegepast en
waar nodig uitgelegd.
Bij de maatschappelijke taak van Velison Wonen past
een integere bedrijfscultuur. De kern hiervan ligt in
haar integriteitscode en klokkenluidersregeling. Elke
vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden.
Het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
op het gedrag van anderen, zowel binnen als buiten
de organisatie.

De integriteitscode wordt jaarlijks door de Raad
van Commissarissen besproken, net als door MT en
medewerkers.
Velison Wonen is een stichting die wordt bestuurd
door één bestuurder. De Raad van Commissarissen
houdt toezicht op de besturing, het functioneren van
de bestuurder en op het beleid en de algemene gang
van zaken. De Raad beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.
De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk
voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Teneinde
de kwaliteit te borgen is de Raad in 2020 onder externe
begeleiding een proces gestart waarin teamvorming,
zelfevaluatie en toezichtsvisie worden uitgevoerd en
geactualiseerd.
De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie
en realisatie van de doelstellingen van Velison Wonen
zoals opgenomen in het in december 2020 goedgekeurde Ondernemingsplan Velison Wonen 2021
- 2025.
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad.
Hij verschaft de Raad tijdig de informatie die nodig is
voor de uitoefening van zijn taak. Ook bespreekt hij
het interne risicobeheersing- en controlesysteem.
Anderzijds zorgt de Raad ook zelf, dat zij beschikt
over de informatie die nodig is voor het noodzakelijke
inzicht en de besluitvorming.

het Strategisch Voorraadbeleid (Portefeuillestrategie),
het huurbeleid, de jaarplannen, de prestatieafspraken
met gemeente Velsen, de (meerjaren)begroting, Investeringsstatuut en het Treasury-jaarplan maken deel uit
van het toezichts- en toetsingskader. Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de vier jaar onder de
loep genomen door middel van een maatschappelijke
visitatie (uitgevoerd in juni 2020).

5.3 Profiel en samenstelling
Profiel
Het profiel van de Raad van Commissarissen is
gedurende het verslagjaar gewijzigd. De Raad heeft
besloten de Raad voor de komende zittingsperiode
uit 4 commissarissen te laten bestaan. De geldende
statuten en reglementen voorzien daarin. De profielen
zijn, met ingang van 10 juni 2020, als volgt samengesteld:
• Financieel-Economisch en Bedrijfskundig
• Financiën en Vastgoed
• Zorg, Welzijn & Wonen en Organisatieontwikkeling
• Volkshuisvesting en Wonen
Voor het profiel van de Raad van Commissarissen
wordt verwezen naar www.velisonwonen.nl.
Samenstelling

De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen
bestuur en Raad van Commissarissen is vastgelegd in
een bestuursreglement.
De regels met betrekking tot de werkwijze van de
Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een
reglement Raad van Commissarissen. Hierin is ook
opgenomen dat de Raad met separate commissies
werkt, te weten een Audit- en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de Raad over
onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en
bereiden de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat
de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van
en door de Raad onverlet.

Mw. Hagen en Mw. Rossiele (voorzitter) hebben
beiden in het voorjaar van 2020 aangegeven om hen
moverende redenen hun lidmaatschap bij de Raad
van Commissarissen te beëindigen. De Raad bedankt
mevrouw Hagen en mevrouw Rossiele voor de kennis
en ervaring die zij ten behoeve van Velison Wonen
en de volkshuisvesting in de afgelopen jaren hebben
ingebracht.
Daarmee bestond de Raad uit: dhr. G. Thaens,
dhr. Y. Achahbar en dhr. De Vries. Vanaf 7 juni 2020
bestond de Raad uit: dhr. G. Thaens, dhr. Y. Achahbar
en dhr. M. Zonneveld (voorzitter). Vanaf 17 juni 2020
aanvaardde dhr. Zonneveld het voorzitterschap van de
Raad van Commissarissen.

Legitimatie
De Raad van Commissarissen handelt op basis van de
bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Het
toezichts- en toetsingskader dat de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt,
worden gevormd door de Woningwet, de Governancecode 2020, de statuten, het reglement Raad
van Commissarissen, de toezichtvisie, het Bestuursreglement, het Treasury- en Financieringsstatuut, de
Integriteitscode en Klokkenluidersregeling. Ook het
Ondernemingsplan, het Meerjareninvesteringsplan,

Werving commissarissen
Vanwege het aftreden van mevrouw Hagen startte
de Raad in juli 2020 de werving van een nieuwe
commissaris. Voorafgaand daarvan heeft de Raad het
profiel van de te werven commissaris geactualiseerd.
De wijze van werving is vormgegeven in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en
de Governancecode Woningcorporaties. Zo is een
advertentie geplaatst om kandidaten voor de vacature
te krijgen. De werving leidde tot de benoeming per
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30 oktober van Mw. M. de Graaff (op voordracht van
de Huurdersraad). Een extern bureau heeft de werving
begeleid.
Het rooster van aftreden ziet er daarmee als volgt uit:
Naam

Aantreden

Herbenoeming
2e termijn

Aftredend

M. Hagen*

28 februari 2014

28 februari 2018

2 mei 2020

M.L. v.d. Steen*

24 februari 2016

-

24 februari 2020

E. de Vries

7 juni 2016

-

7 juni 2020

K. Rosielle

1 september 2017

-

1 juni 2020

G. Thaens

1 september 2017

1 september 2021

Y. Achahbar*

27 februari 2020

27 februari 2024

M. Zonneveld

7 juni 2020

7 juni 2024

M. de Graaff*

30 oktober 2020

30 oktober 2024

* Commissaris met huurderszetel
Deskundigheid en nevenfuncties

Mevrouw K. Rosielle MBA, geboren 20 februari 1952.
Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid
van de remuneratiecommissie tot en met 1 juni 2020.
Beroep: Commissaris/zelfstandig ondernemer. Nevenfuncties: geen.
Mw. Ir. M.A.E. Hagen-Tervoort MSM, geboren
1 februari 1961. Lid van de Raad van Commissarissen
en voorzitter van de remuneratiecommissie tot en met
2 mei 2020. Benoemd op voordracht van de Huurdersraad van Velison Wonen. Beroep: voorzitter Raad van
Bestuur van zorgorganisatie Quarijn. Relevante nevenfuncties: toezichthouder Utrechtzorg; voorzitter van
het bestuur van IVVU (vereniging van instellingen voor
verpleging en verzorging in Utrecht) te Nieuwegein.
Mw. M.L. van der Steen-Jacquet, geboren 17 april
1975. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie tot en met 24 februari
2020. Benoemd op voordracht van de Huurdersraad
van Velison Wonen. Heeft zich niet herbenoembaar
gesteld per februari 2020, in verband met haar toegenomen werkzaamheden. Beroep: zelfstandig toezichthouder. Relevante nevenfuncties: lid Raad van Bestuur
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen; lid van de
Raad van Toezicht van ASKO Scholen; voorzitter en lid
van de Raad van Toezicht van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie; financiële
gids voor de stichting Kandoor.
Dhr. Dr. E.J. de Vries, geboren 20 mei 1969. Lid van de
Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie tot en met 7 juni 2020. Heeft zich niet
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herbenoembaar gesteld per juni 2020 omwille van het
vermijden van mogelijke belangenverstrengeling in de
toekomst. Beroep: directeur Amsterdamse federatie
van woningcorporaties, tot 31 december 2020. Relevante nevenfuncties: lid van het Algemeen Bestuur
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; lid van de
ledenraad VU Vereniging; lid van de Raad van Toezicht
Stichting Heen en Weer; Vennoot Chitasand vof;
diaken Kerkenraad Oranjekerk te Amsterdam.

Dhr. Drs. Ing. G.J.J. Thaens, geboren 11 april 1965.
Lid van de Raad van Commissarissen Voorzitter van
de auditcommissie en waarnemend voorzitter van
de remuneratiecommissie. Herbenoembaar in 2021.
Beroep: Ondernemer seniorenhuisvesting en ouderenzorg. Relevante nevenfuncties: bestuurder woon- en
zorgvoorzieningen Huize Zocher en Huize Plantage;
bestuurslid Stichting Zorgvastgoed.nl.
Dhr. Y. Achabar, geboren 23 april 1980. Lid van de
Raad van Commissarissen. Hernoembaar in 2024.
Beroep: portefeuillehouder Financiën bij de faculteit
Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
(UvA). Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van
Toezicht bij Stichting Kolom.

Dhr. Drs. M.A. Zonneveld RA, geboren 4 oktober 1964.
Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van
de Remuneratiecommissie. Hernoembaar in 2024.
Beroep: directeur Financien ROC AmsterdamFlevoland. Relevante nevenfuncties: Lid Raad van
Commissarissen, voorzitter Auditcommissie bij
Woningstichting Rochdale, Amsterdam.

Mw. M. de Graaff, geboren 27 december 1971. Lid
van de Raad van Commissarissen en voorzitter van
de Remuneratiecommissie. Hernoembaar in 2024.
Beroep: Opgavemanager Organisatieontwikkeling,
Gemeente Alphen aan de Rijn. Relevante nevenfuncties:
Vertrouwenspersoon Integriteit, Gemeente Alphen
aan den Rijn; Hoofd Crisisorganisatie Informatie &
Ondersteuning, Veiligheidsregio Hollands Midden;
Toezichthouder Corona maatregelen, Veiligheidsregio
Hollands Midden.
De Raad van Commissarissen meent met haar samenstelling een evenwichtig profiel te hebben en een
goede mix van kennis, kwaliteiten en eigenschappen.
Enerzijds is er sprake van bestuurlijke en ambtelijke
ervaring, anderzijds van deskundigheid op het gebied
van volkshuisvesting, bedrijfseconomie, fiscaliteit en
organisatorische expertise. De samenstelling van de
Raad van Commissarissen voldoet aan de statutaire
bepalingen en aan bovengemeld profiel.

Aanspreekbaarheid
De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan
zijn aanspreekbaarheid. Een ieder was en is uitgenodigd
zich tot de Raad te wenden als daartoe aanleiding is.
Zelfevaluatie
Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen het
eigen functioneren en dat van de individuele leden.
In 2020 is de Raad onder externe begeleiding gestart
met zelfevaluatie en teambuilding. De afronding daarvan zal plaatsvinden in 2021, alsmede de vaststelling
van een nieuwe toezichtsvisie.
Integriteit
Integriteit is een belangrijk thema voor de Raad van
Commissarissen. Hoewel zich tot op heden geen
situaties hebben voorgedaan waarbij de integriteit in
het geding was, verdient het onderwerp als thema
een plaats op de jaaragenda van het overleg tussen de
Raad van Commissarissen en de bestuurder en in het
eigen overleg van de Raad van Commissarissen.

Deskundigheidsbevordering
Permanente Educatie (PE) is als verplichting voor
bestuur en Raad opgenomen in de Governance Code
Woningcorporaties. In 2020 hebben de leden van
de Raad van Commissarissen het volgende aantal
PE-punten behaald met het bijwonen van onder meer
trainingen, symposia en cursussen:

Uit externe noch uit interne contacten is in 2020 op
enigerlei wijze iets gebleken van schending van de
integriteitscode zoals die door de Raad van Commissarissen als leidraad wordt gehanteerd. De criteria van
de Governance Code Woningcorporaties zijn ook op
dit punt richtinggevend.

Over 2017

Over 2018

Over 2019

Over 2020

K. Rosielle

2

15

6

0

M.A.E. Hagen

6

8

6

0

M.L. v.d. SteenJacquet

6

9

8

0

E.J. de Vries

3

17

6

2

G.J.J. Thaens

2

11

3

5

Y. Achabar

--

--

--

9

M.A. Zonneveld

--

--

--

52

M. de Graaff

--

--

--

0

5.4 Functioneren
Integriteit en onafhankelijkheid
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn
onafhankelijk, conform de criteria van de Governancecode. Er zijn geen financiële voordelen, persoonlijke
leningen of financiële garanties verstrekt.

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen
heeft een nevenfunctie in het werkgebied van Velison
Wonen; de onafhankelijkheid van elk van de leden is
niet in het geding en er spelen geen tegenstrijdige
belangen.
Bij de accountantscontrole wordt de kwetsbaarheid
van de organisatie voor integriteitsinbreuken meegewogen.
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5.5 Vergaderingen RvC
De Raad van Commissarissen kwam in 2020 zes keer
in een reguliere vergadering bijeen. Naast deze vergaderingen:
• Kwam de Raad - zonder bestuurder - driemaal
bijeen om van gedachten te wisselen over de
samenstelling en (het vertrek van enkele) leden
van de Raad van Commissarissen;
• Werd de Raad in een informele vergadering door
de bestuurder op de hoogte gebracht van zijn
voornemens omtrent de nieuwe ondernemingsstrategie van Velison Wonen;
• Nam de Raad van Commissarissen deel aan het
gesprek met betrekking tot de visitatie van de
corporatie;
• Voerde de Raad van Commissarissen tweemaal
een gesprek met de Huurdersraad en de Ondernemingsraad, eenmaal in aanwezigheid van de
directeur-bestuurder.
Er is twee keer vergaderd met de Huurdersraad en
twee keer met de Ondernemingsraad. Bij één vergadering was de accountant aanwezig; tijdens deze
vergadering zijn o.m. het jaarverslag, de jaarrekening
en het accountantsoordeel besproken.
Van alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de bestuurder is een verslag opgesteld. Er is
eveneens een verslag opgesteld van de vergadering
(zonder bestuurder) waarin over de samenstelling
Raad van Commissarissen is besloten. Verder hebben
leden van de Raad van Commissarissen buiten de
vergaderingen om over specifieke onderwerpen
gesproken met de bestuurder.
Enkele leden van de Raad hebben de jaarvergadering
van het bestuur van de Huurdersraad en haar leden
bijgewoond. Diverse leden van de Raad van Commissarissen hebben bijeenkomsten bijgewoond van de
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW).

5.6 Besluiten
De Raad van Commissarissen hanteert het consensusmodel bij het nemen van besluiten. Genomen besluiten
zijn duidelijk in de verslagen vastgelegd.
In het verslagjaar 2020 heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende besluiten genomen:
• De gezamenlijke reactie met het bestuur op het
visitatierapport;
• Opdrachtverlening van controle van de jaarstukken aan de accountant;
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• Vaststelling van de jaarrekening en het verslag
van de Raad van Commissarissen over 2019;
• Beoordeling en de bezoldiging van de bestuurder;
• De aanvaarding van het vertrek van twee commissarissen;
• Benoeming van drie nieuwe commissarissen;
• Benoeming van een nieuwe voorzitter de Raad
van Commissarissen;
• Indexatie van de bezoldiging van de directeurbestuurder;
• Verhoging van de bezoldiging van de commissarissen over 2021.
In 2020 keurde de Raad van Commissarissen onder
meer goed:
• De aanvraag voor de aanvullende begroting ten
behoeve van bedrijfskosten in 2020;
• De procedure benoeming en herbenoeming
(huurders)commissarissen Velison Wonen;
• Het investeringsstatuut en de Financiële kaders;
• De Prestatieafspraken 2021 en meerjarenafspraken 2022 - 2025 met gemeente Velsen en
Huurdersraad Velison Wonen;
• Diverse projectbesluiten, waaronder complex 604
- Bloemenbuurt te Santpoort Noord en Projectbesluit complex 512 - Guldenwagenplantsoen en
Grote Hout of Koningsweg te Velsen Noord;
• Het Ondernemingsplan 2021 - 2025;
• De financiële kaderbrief, die ten grondslag ligt
aan de begroting 2021 en MJB 2022 - 2025;
• De begroting 2021 en MJB 2022 - 2025;
• Het Treasury Jaarplan 2021;
• Aanpak/werkwijze selectie- en gunningstraject
Energiebesparingsprogramma.
In 2020 heeft de Raad van Commissarissen verder met
het bestuur onder meer over de volgende onderwerpen
gesproken en/of advies gegeven:
• Visitatie 2016 - 2019;
• Uitgangspunten ondernemingsstrategie;
• ICT-jaarplan 2021;
• Informatie- en Automatiseringsbeleid;
• Tertiaalrapportages;
• Management letter en accountantsverslag;
• Integriteit.

5.7 Commissies
Selectie- en Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie bestaat sinds 30 oktober
2020 uit mevrouw De Graaff (voorzitter) en de heer
Zonneveld. Tot 30 oktober is de heer Thaens voorzitter
a.i. geweest. De commissie heeft zich met name

bezig gehouden met activiteiten in het kader van de
beoordeling en ontwikkeling van de bestuurder. Ook is
aandacht besteed aan de vergoeding van de Raad van
Commissarissen en aan de profielen van de Raad van
Commissarissen.
Relatie met de directeur-bestuurder
De beide voorzitters van de Raad van Commissarissen
hebben in 2020 opeenvolgend regelmatig tussentijds
contact gehad en agendaoverleg met de directeurbestuurder gevoerd. In deze gesprekken vervulde de
voorzitter een klankbord voor de directeur-bestuurder. Ook andere leden van de Raad hadden tussentijds
contact en deden tussentijds suggesties voor verbeteringen aan de directeur-bestuurder en zijn team.
De relatie met de directeur-bestuurder is open en
professioneel. De bestuurder kan zijn functie onafhankelijk vervullen.

De lopende vastgoedprojecten zijn besproken in de
Auditcommissie. Ook is het geactualiseerde Investeringsstatuut besproken, ter voorbereiding van de
besluitvorming door de Raad van Commissarissen.
Risicomanagement was in 2020 net als in voorgaande
jaren een belangrijk onderwerp van de Auditcommissie, waaronder de identificatie van top risico’s, de
totstandkoming van het interne controleplan en de
verdere inbedding van het risicomanagement beleid
in de organisatie. Aandacht is tevens besteed aan de
verdere inrichting van de onafhankelijke controlfunctie
volgens het “three Lines of defence” model.

Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd
op de Wet Normering Topinkomens (WNT). De
bestuurder ontvangt een vast salaris. Er is geen auto
aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte reiskosten worden vergoed aan de hand van het werkelijk
gemaakte aantal kilometers.
Beloning directeur-bestuurder E. van Kaam over de
periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2021:
Jaar

Bezoldiging

2020

124.235

Belaste vaste/variabele
onkostenvergoeding

De directeur-bestuurder E. van Kaam behaalde in
2020 14 PE-punten.

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal

22.750

146.985

5.8 Stakeholders

Auditcommissie
De Auditcommissie bestaat uit de heer Thaens (voorzitter) en de heer Achahbar. De commissie is met de
directeur-bestuurder, de manager Financiën en de
controller in 2020 vier keer bijeengekomen.
In 2020 is met externe accountant Baker Tilly Berk
(BTB) de uitkomsten van de interim controle, de
opvolging van aanbevelingen uit de eerdere Management Letter alsmede de financiële risico’s die relevant
zijn voor Velison Wonen aan de orde geweest.
De auditcommissie heeft in 2020 de interne financiële
en managementrapportages en de externe vastlegging
besproken, ter voorbereiding van de besluitvorming
door de Raad van Commissarissen. De Begroting
2021, het Treasury jaarplan 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn tevens in de Auditcommissie
behandeld.

Overleg met Huurdersraad van Velison Wonen
Het contact met de Huurdersraad van Velison Wonen
verloopt in de regel via de commissarissen die op
voordracht van de Huurdersraad zijn benoemd. In
2020 vergaderde de Raad tweemaal met de Huurdersraad, op 17 juni en 2 december 2020. Hierbij is onder
andere aan de orde geweest de samenstelling van de
Raad van Commissarissen, de koers van de corporatie
en evaluatie sinds het aantreden van de directeurbestuurder en is een besluit genomen over de Procedure
benoeming en herbenoeming (huurders)commissarissen
Velison Wonen. In december zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: prestatieafspraken Velison
Wonen met de gemeente Velsen, het visitatierapport en
het Ondernemingsplan 2021 - 2025. Afgesproken is het
overleg voortaan eenmaal per jaar te houden. De Raad
van Commissarissen heeft veel waardering voor de
inzet en betrokkenheid van de Huurdersraad.
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Overleg met de Ondernemingsraad
In 2020 heeft de Raad van Commissarissen op 17 juni
en op 2 december met de Ondernemingsraad overleg
gehad. Er is gesproken over de samenstelling van de
Raad van Commissarissen, de koers van de corporatie
en er is een besluit genomen over de Procedure
benoeming en herbenoeming (huurders)commissarissen Velison Wonen.
Afgesproken is het overleg voortaan eenmaal per jaar
te houden.
Gemeenten en overige stakeholders
De Raad van Commissarissen liet zich in 2020 door de
bestuurder informeren over het gevoerde overleg met
de gemeente Velsen en overige stakeholders. Daarnaast
hebben leden van de Raad individuele contacten met
stakeholders bij diverse aangelegenheden.

5.9 Beloningsstructuur en kosten
Voor de beloning van de voorzitter en leden van de
Raad van Commissarissen wordt de beloningscode
van de VTW aangehouden. De totale kosten van de
Raad van Commissarissen bedroegen in 2020
€ 78.369, waarvan € 44.689 honoreringskosten.
Dit is ruim beneden het toepasselijke maximale
bezoldigingspercentage voor commissarissen. De
voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt
een vergoeding van € 14.600 excl. BTW en een lid van
de Raad van Commissarissen ontvangt € 9.750 excl.
BTW. Naast de vergoedingen die volgens genoemde
beloningscode werden vastgesteld, zijn geen extra
vergoedingen ontvangen. Alle leden van de Raad
van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van
Toezichthouders in Woningbouwcorporaties (VTW).

Raad van Commissarissen Velison Wonen
De heer M. Zonneveld
De heer G.J.J. Thaens
De heer Y. Achabar
Mevrouw M.H.M. de Graaff
IJmuiden, 22 juni 2021
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6. Organisatie
Velison Wonen is een organisatie in bewe-

6.1 Personeel

ging. Samen met onze medewerkers, een

Personeelssamenstelling

heel belangrijk deel van onze organisatie,
zorgen we voor onze huurders. Wij willen
onze medewerkers meenemen in de ont-

Aantal FTE 31 december 2020
Man

8,89

Vrouw

22,51

Totaal FTE

31,40

wikkelingen die spelen in de maatschappij
en op de arbeidsmarkt. In 2020 hebben we
met elkaar een nieuw ondernemingsplan
gemaakt waarin we hebben aangeven naar
een transitie door te maken naar zelforganiserende teams. In 2021 zal hier verder vorm
aan worden gegeven.

Gemiddelde leeftijd 2020
Man

54

Vrouw
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Gemiddelde leeftijd
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* In 2019 lag de gemiddelde leeftijd nog rond de 56
jaar. Door uitstroom en het gebruik van het generatiepact (vier medewerkers) hebben wij de doelstelling
gebruikt om bij instroom jongere medewerkers aan te
trekken.

De huidige bedrijfsonderdelen Wonen,
Vastgoed, Financiën en Staf zullen in 2021
een eerste stap naar verandering zetten om
in teams te gaan samenwerken, waarbij
de directeur-bestuurder samen met het
management de kaders bepaalt en de
verantwoording lager in de organisatie ligt.

Toezichthoudend orgaan is de Raad van
Commissarissen.
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Instroom, doorstroom en uitstroom

Organogram
Directeur-bestuurder

Uit dienst

In dienst

Projectleider

Projectleider

Via wervingsbureau.

Medewerker KCC

Medewerker P&O

Controller

Medew. Communicatie

Bestuurssecretaris

Begin 2021 is de werving en selectie gestart.
Woonconsulent

Een inleenkracht is vast in dienst gekomen.

Vakman

Wordt niet ingevuld. We gaan van 3 naar 2
vakmannen.

Opzichter dagelijks onderhoud

Tijdelijk ingeleend. M.i.v. maart 2021 een
opzichter dagelijks onderhoud aangesteld
voor 1 jaar.
Verhuur/verkoopconsulent

Beoordelen en belonen
De HRM-cyclus bestaat uit een cyclus van drie
gesprekken per jaar: een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Velison
Wonen kent een beoordelingssysteem met salarisgroei
volgens artikel 4.7 van de CAO Woondiensten.

In het verslagjaar is middels een analyse van het huidig
personeelbestand een start gemaakt met de strategische personeelsplanning.
Scholing en Loopbaanontwikkeling
Ontwikkeling van medewerkers is belangrijk; voor
henzelf, voor de organisatie en voor de maatschappij.
Velison Wonen wil de medewerkers optimaal en
duurzaam inzetten voor een toekomstbestendige
organisatie. Medewerkers hebben hier zelf ook een
verantwoordelijkheid in en worden gestimuleerd,
begeleid en gefaciliteerd te kijken welke opleidingen
en trainingen zij kunnen volgen voor het behalen van
persoonlijke-, afdelings- en bedrijfsdoelen.
Scholing en ontwikkeling zijn een vast gespreksonderdeel van de HR-cyclus. Naast een opleidingsbudget
(2,5% van de loonsom) worden medewerkers
gestimuleerd gebruik te maken van hun persoonlijk
ontwikkelingsbudget.
Project Loopbaan
Velison Wonen is aangesloten bij Project Loopbaan,
een initiatief van Noord-Hollandse woningcorporaties.
Het doel van dit project is de arbeidsmobiliteit en
inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Vanuit
het project worden activiteiten georganiseerd voor
medewerkers en managers van de aangesloten corporaties. In 2020 waren er (deels aangepaste) activiteiten zoals een LinkedIn-training, uitwisseling vacatures,
een corona-enquête, online introductiemiddag
nieuwe medewerkers, vakgerichte trainingen,

Directiesecretariaat

Manager Wonen

Manager Vastgoed

Manager Financiën

M.i.v. oktober 2020 uitbreiding uren van 24
naar 36 uur.

mogelijkheid om te sparren met een loopbaanadviseur,
voorbereiding sollicitatiegesprek en de uitdagingen
van het thuiswerken. De geplande stagemaand kon
door de coronamaatregelen niet doorgaan. Via de
website en een maandelijkse nieuwsbrief worden
medewerkers geïnformeerd over de activiteiten van
Project Loopbaan.

Strategische personeelsplanning
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RvC

Doorstroom

FLOW
FLOW staat voor Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties. De werkgever en werknemer verstrekken
een bijdrage aan het Fonds. FLOW stelt zich ten doel
dat alle corporatiemedewerkers hun werk nu en in de
toekomst goed, gezond en gemotiveerd doen. Daar
ontwikkelen ze praktische handvatten voor zoals de
loopbaanwijzer, het kansenportaal, testen, adviezen en
webinars. Via Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) hadden medewerkers in 2020
recht op drie gratis loopbaangesprekken.
FLOW is ook initiatiefnemer van de website
www.Watdoejijmorgen.nl. Deze website is in samenwerking met de Corporatie Academie ontwikkeld om
medewerkers te helpen bij te blijven en zich te blijven
ontwikkelen. Dat is belangrijk in een snel veranderende
samenleving waarin de juiste kennis en vaardigheden
nodig zijn om het werk goed en met plezier te kunnen
doen. De activiteiten van FLOW worden door P&O
regelmatig bij medewerkers onder de aandacht
gebracht.
Ziekteverzuim
Verzuimpercentages
Het ziekteverzuimpercentage in 2020 bedroeg 8,34%.
Bij de berekening is rekening gehouden met gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers. Velison Wonen
streeft naar een gemiddeld ziekteverzuim van < 4,5%
(doelstelling voor 2020). Het verzuimpercentage zit
hier ruim boven doordat er vijf medewerkers waren
met een langdurig verzuim (> 43 dagen). Velison

Beleidsadviseur Wonen

Projectleider

Opzichter PO

Senior Medew. Financiën

Medew. Klantenservice

Medew. Bedrijfsbureau

Medew. Assetmanager

Fin. Adm. Medewerker

Senior Wonen

Coördinator DO

Opzichter DO

Adm. Medewerker

Woonconsulent

Techn. Adm. Medew.

Onderhoudsmedewerker

Medew. Informatiemanagement

Verhuur-/
Verkoopconsulent

Data Analist Vastgoed

Medewerker FEZ

Wijkcoördinator

Medew. Huuradm.

Programmamanager

Business Controller

Wonen houdt met de arbodienst regelmatig contact
met medewerkers met ziekteverzuim en biedt
interventie (preventieve hulp, arbeidspsycholoog,
coaching, wandelsessies e.d.). Het ziekteverzuim is
behoorlijk toegenomen de afgelopen periode. Er zijn
een aantal mensen langdurig uitgevallen. Hoofdoorzaak is de ontstane situatie door COVID-19 in combinatie met privéomstandigheden. Het heeft onze volle
aandacht en wij doen het nodige aan begeleiding en
ondersteuning. Onlangs heeft HR alle medewerkers
gebeld en geïnventariseerd hoe het met iedereen
gaat. Het blijkt dat er geen algemeen patroon in het
ziektebeeld valt te herkennen. Het wordt individueel
verschillend ervaren, dus is onze aanpak ook hierop
gericht.

Arbeidsomstandigheden
Sinds maart 2020 werken de meeste medewerkers
thuis, conform het advies van de RIVM. Velison Wonen
heeft gefaciliteerd in ICT en materialen om veilig thuis
te werken. Voor de medewerkers die niet de mogelijkheid hebben thuis te werken zijn - conform de RIE
(COVID-19 vragenlijst) en aanbevelingen van de RIVM
- de kantoorwerkplekken en centrale ruimten veilig en
coronaproof ingericht. Medewerkers ontvangen regelmatig updates, richtlijnen en veiligheidsmiddelen. Met
zowel de medewerker thuis als op kantoor is regelmatig contact om te kijken hoe het met hen gaat en of
er ondersteuning (middelen, coaching, kinderopvang
e.d.) nodig is.

2020
Ziekteverzuim

8.34

Ziekmeldfrequentie

0.97

Aantal verzuimmeldingen
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6.2 Medezeggenschap

6.3 Communicatie

De Ondernemingsraad

Onze communicatie is gericht op het verkrijgen van
draagvlak voor plannen, acties en beleid, het creëren
en behouden van een goede algemene reputatie en
op het geven van voorlichting aan bewoners. We
informeren onze bewoners en stakeholders op een
manier die aansluit op hun behoefte en stemmen
onze middelen daarop af.

In 2020 bestaat de ondernemingsraad (OR) van Velison
Wonen uit voorzitter Marian Hulsbergen, secretaris
Gerda Taag en Anneloes Roffel.
Bestuurlijk overleg
Het regulier overleg met de directie vond eens per zes
weken plaats. Wegens corona gebeurde dit via Teams.

Medewerkersbijeenkomsten
De ondernemingsraad is steeds betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe ondernemingsplan en de
voortgang die de organisatie voor ogen heeft.
Deze onderwerpen kwamen onder meer ter sprake:
• Analyse en conclusies van House of
Performance t.b.v. mutatieproces;
• Strategisch personeelsbeleid;
• Ondernemingsplan;
• Transitieplan 2020;
• Corona en thuiswerken;
• Verkiezingen 2021;
• Topstructuur.
Overleg met de Raad van Commissarissen
In juni en december heeft de ondernemingsraad overleg gehad met de Raad van Commissarissen. Door de
aanstelling van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe
leden was kennismaking relevant. Ook kwamen de
ontwikkelingen binnen de organisatie ruim aan bod.
In het laatste overleg is besloten dat in het vervolg het
regulier overleg met de Raad eens per jaar zal plaatsvinden.

De medewerkersbijeenkomsten stonden dit jaar vooral
in het teken van het ondernemingsplan.
De bijeenkomsten vonden grotendeels digitaal plaats.
Het thema integriteit werd tijdens een medewerkersbijeenkomst via een interactieve online theaterworkshop behandeld.
Communicatiestrategie
Eind 2020 is communicatiebureau Sabel Communicatie
gevraagd te helpen met het ontwikkelen van een
communicatiestrategie in de geest van het nieuwe
ondernemingsplan. Vanuit communicatie kan er een
belangrijke bijdrage geleverd worden aan het realiseren van het ondernemingsplan. Doordachte communicatie draagt bij aan goed werkgeverschap, interne
verbinding, stakeholdersmanagement en huurdersparticipatie. Er is gestart met drie interne verhalensessies waaruit het kernverhaal van Velison Wonen is
gedestilleerd. In 2021 wordt de communicatiestrategie
verder uitgewerkt.

In de bijlage achter in dit volkshuisvestelijk verslag zijn
drie tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:

Advies en instemming
De ondernemingsraad heeft twee keer een positief
advies uitgebracht. Dit betrof de aanstelling van de
voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer
M. Zonneveld en de wijziging van de topstructuur,
respectievelijk de overgang van drie naar twee
managers. De ondernemingsraad heeft ingestemd
met terugbetalingsregeling van studiekosten.

Tabel 6.1 Personeelssamenstelling
Tabel 6.2 Personele opbouw naar leeftijd
Tabel 6.3 Ziekteverzuim

Verkiezingen
In 2021 dient een nieuwe ondernemingsraad gekozen
te worden. Gezien de ontwikkelingen in de organisatie
is een vorm van medezeggenschap zeer wenselijk
en de bestuurder acht dit ook van belang. Mocht het
vormen van een nieuwe ondernemingsraad niet tot
stand kunnen komen zal naar een andere vorm van
medezeggenschap worden gezocht.
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7. Financiële positie
Om het beleid te kunnen blijven uitvoeren is
het belangrijk dat Velison Wonen financieel
gezond is. Zo kunnen we blijven investeren
in het bezit om zo optimaal mogelijk onze
maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

7.1 Ontwikkelingen
De inrichting van het traject Verticaal Toezicht van de
Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is met het vaststellen van de ratio’s en grenswaarden afgerond. Omdat
begin 2019 de beleidswaarde als nieuw waardebegrip
(relevant voor LTV en solvabiliteit) geïntroduceerd is,
waren de ratio’s en grenswaarden nog niet definitief.
De Aw en het WSW concluderen dat de kwaliteit van
de bepaling van de beleidswaarde over de hele linie in
de sector sterk is verbeterd. De Aw en het WSW zijn
daarmee van mening dat de samenhang tussen de
raio’s is versterkt en dat door de inbedding van vastgoedrisico’s en de bepaling van de beleidswaarden de
grenswaarden voor DAEB verruimd kunnen worden.
Het definitieve normenkader is in 2020 vastgesteld.
Het WSW en de Aw hebben aangegeven dat vanaf
2020 de norm voor DAEB voor de ICR minimaal 1,4
blijft, de LTV 85% (was 75%) wordt en de norm voor de
solvabiliteit 15% (was 20%) wordt. Voor niet-DAEB zijn
de normen respectievelijk 1,8, 75% en 40%. De dekkingsratio blijft maximaal 70%.
Definities onderhoud en beheer ten behoeve van
verantwoording en prognose
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 september 2019 in de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV)
nieuwe definities opgenomen voor onderhoud en
verbetering en de verwerking daarvan. Om dit onderwerp goed in te bedden binnen de organisatie heeft
Velison Wonen extra aandacht aan dit onderwerp
besteed. Collega’s van vastgoed en financiën hebben
een cursus fiscaliteit onderhoud versus verbeteringen
gevolgd. Daarnaast is met de co-makers overleg
gevoerd om bij het offreren van werkzaamheden
rekening te houden met de verdeling van de kosten
naar investeringen en onderhoud. Na controle van
de aangeleverde gegevens worden de opdrachten
verwerkt in de administratie.
Marktwaarde en beleidswaarde
Bij de toerekening van de directe en indirecte kosten
in de functionele winst- en verliesrekening zijn de
aangescherpte definities van de handleiding SBRWonen 2019 toegepast. Bij de verdeling op basis van
fte’s is gekeken naar de inhoud van de functies op
strategisch, tactisch en operationeel niveau.
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Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van
de marktwaarde

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van
de beleidswaarde:

De uitbreiding van de woningportefeuille van Velison
Wonen is mede het gevolg van de stijging van de marktwaarde. De totale waarde van de woningportefeuille
is met € 27,5 miljoen gegroeid naar een waarde van €
595 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 4,85%.

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft
Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van
Toegelaten Instellingen.

Het verloop van de waardeontwikkeling is als volgt te
schetsen:
Ontwikkeling Marktwaarde

X 1.000

Marktwaarde 1 januari 2020

568.124

Mutaties:
Voorraadmutaties

14.420

Objectgegevens, zoals WOZ, maximale huurprijs

34.249

Methodische handboekwijzigingen
en software

3.195

Parameters validatie handboek, zoals
markthuur

-36.039

Parameters marktontwikkelingen

11.710

Marktwaarde 31 december 2020

595.659

De grootste mutaties van de marktwaardestijging
zijn, behalve de voorraadmutaties en wijziging objectgegevens, de volgende posten:
• Parameters validatie handboek:
De disconteringsvoet na validatie die een waardedaling van 60 miljoen met zich meebrengt; en
de markthuur een waardestijging van 24 miljoen;
• Parameters marktontwikkelingen:
Door de wijziging van parameters marktontwikkelingen is er per saldo een stijging van de
marktwaarde van 11,7 miljoen. De ‘Disconteringsvoet’ die gedaald is met 0,15%, zorgt
voor een stijging van 14,9 miljoen en de post
markthuur, die gestegen is met 7,16%, zorgt voor
een stijging van 24,7 miljoen.
De leegwaardeontwikkeling is echter gedaald
met 20 miljoen**. Verder zijn er parameteraanpassingen van onderhoud, beheerkosten,
belastingen, verhuurdersheffing en macroeconomische parameters; per saldo een daling
van 7,9 miljoen.
**Door de markthuurstijging van in totaal 48,4 miljoen
(23,7 miljoen stijging handboek en 24,7 miljoen
stijging marktontwikkelingen) zijn veel meer
woningcomplexen ten opzichte van 2019 in de
marktwaardeberekening van uitpondscenario naar
doorexploiteerscenario gegaan. Daardoor daalde
de leegwaardeontwikkeling met 20 miljoen.
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De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels
beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde
in verhuurde staat die hiervoor is toegelicht, omdat
de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt
neemt.
Bij het opstellen van de jaarrekening spreekt het
bestuur diverse oordelen uit en maakt het diverse
schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van
de geldende verslaggevingsstandaarden. Dit is in
het bijzonder van toepassing op de bepaling van de
marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed
in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed
(terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde),
is geen exacte wetenschap, terwijl het ook de grootste
schattingspost betreft waar het bestuur een inschatting
over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde kent de marktwaarde in verhuurde
staat als vertrekpunt. Hierbij wordt, in het kader van de
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer,
aansluiting gezocht bij het beleid van de corporatie
in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met
deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan
het deel van de waarde van het vastgoed en dus van
het corresponderende deel van het vermogen dat als
gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of
pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
Conform de regelgeving dienen de vergelijkende cijfers
ook voor de beleidswaarde te worden toegelicht.
Daarbij moet stil worden gestaan bij de ontwikkeling
in de beleidswaarde. Op basis van ervaringen uit het
voorgaande boekjaar kan de externe toezichthouder
besluiten nadere invulling te geven aan het begrip
beleidswaarde. Er zijn door Velison Wonen geen
aanpassingen doorgevoerd voor de berekeningssystematiek van de normen voor de beleidswaarde
2020 ten opzichte van 2019. Mogelijke onzekerheden
in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere
ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden
tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende
perioden, onder meer samenhangend met:
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij
bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie
van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd
op een schatting door Velison Wonen van de
nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend

met wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de
huurdersvereniging over huursomstijging en de
huursom. In de praktijk kunnen de huurstijging,
de streefhuur en de huursom afwijken van de
uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege
onder andere afwijkingen in de mutatiegraad
en de dan geldende kaders voor het passend
toewijzen en het huursombeleid;
• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet,
die ultimo 2020 in de beleidswaardebepaling
gelijk is aan de in het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde 2020 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en
regio waarin Velison Wonen actief is. In theorie
kan een lager risicoprofiel worden verondersteld
in de beleidswaarde door inrekenen van een
lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit
(onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij
doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen
krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet
meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de
disconteringsvoet de komende jaren nog een
ontwikkeling gaat doormaken.
In het boekjaar is de beleidswaarde toegenomen van
€ 274,4 miljoen naar € 283,4 miljoen. Deze toename
wordt met name veroorzaakt door:
• Voorraadmutaties: toevoeging nieuwbouwcomplexen;
• Wijziging rekenmethodiek (minimale mutatiekans verhoogd van 2 naar 4% en renovatiejaar
toegevoegd);
• Mutatie objectgegevens (contracthuur en WOZwaarde verhoogd. Aantal leegstaande woningen
verlaagd);
• Wijziging parameters marktwaarde (verlaging
verhuurdersheffing en historische leegwaardestijging, verhoging disconteringsvoet);
• Wijziging waarderingsparameters beleidswaarde
(beheernorm, onderhoudsnorm en beleidshuur
gestegen).
Beleidsmatige beschouwing op het verschil
tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van
het vastgoed in exploitatie
Het bestuur van Velison Wonen heeft een inschatting
gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen
dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange
termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn
met het verschil tussen de beleidswaarde van het
DAEB-bezit - en het niet-DAEB bezit in exploitatie en
de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en
bedraagt circa € 312 miljoen.

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:
Beleidswaardeontwikkeling

x 1.000

Markwaarde verhuurde
staat

595.659

Mutaties:
Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)

20.916
-275.442

Kwaliteit (onderhoud)

-49.111

Beheer (beheerskosten)

Beleidswaarde

-8.616

283.406

Dit impliceert dat circa 52% van het totale eigen
vermogen niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de
beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.

7.2 Financieel beleid
Gezamenlijk beleid Aw en WSW
De Aw en het WSW hebben Velison Wonen in 2020
volgens het vastgestelde beoordelingskader beoordeeld.
De drie gezamenlijke beoordelingsonderwerpen zijn
financiële continuïteit, governance en organisatie en het
bedrijfsmodel.
Het WSW heeft haar jaarlijkse risicobeoordeling uitgevoerd en heeft aangegeven dat Velison Wonen
ruimschoots aan alle ratio’s voldoet. Het WSW is geïnformeerd over het opstellen van een nieuwe portefeuillestrategie. In de volgende beoordeling zal de doorwerking
van de strategie op de ratio’s worden besproken.
De integrale oordeelsbrief van de Aw over 2020 is ontvangen; het samenvattende beeld geeft geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen en de integrale beoordeling geeft geen aanleiding tot het doen van interventies
of het maken van aanvullende toezichtafspraken.
Bij het uitgevoerde onderzoek is o.a. gebruik gemaakt
van de volgende informatie;
• dVi gegevens 2019;
• dPi gegevens 2019;
• Jaarverslag 2019;
• Meerjarenbegroting 2020 en verder:
• Managementletter en accountantsverslag 2019;
• Uitkomst visitatie, rapport van 8 oktober 2020.
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Financiële continuïteit en meerjarenperspectief

Leningen en borgingsplafond

Velison Wonen wil een gezonde financiële corporatie blijven, een belangrijk uitgangspunt bij het maken van
strategische keuzes.

Het borgingsplafond is voor 2020 door het WSW vastgesteld op € 119 miljoen, voor 2021 op € 127,2 miljoen
en voor 2022 op € 138 miljoen. Het borgingsplafond
is gebaseerd op de financieringsbehoefte van Velison
Wonen, zoals opgegeven in de kasstroomprognose
dPi 2019 en is het maximale bedrag aan geborgde
leningen dat we op enig moment in het betreffende
kalenderjaar mogen hebben uitstaan.

Velison Wonen hanteert de normen van het WSW en de Aw, met uitzondering van de ICR. We hanteren een
gemiddelde norm over vijf jaar van 1,6, waarbij een ICR van 1,4 in enig jaar een absolute ondergrens is.
De normen zijn harde randvoorwaarden. De corporatie voldoet aan de eisen die gesteld worden door toezichthouders Aw en WSW, is op korte en lange termijn voldoende liquide om aan haar betalingsverplichtingen te
voldoen en heeft voldoende financiële buffers om risico’s af te dekken.
Velison Wonen houdt rekening met het wettelijk kader, de huidige vastgoedstrategie en het huidige huur- en
financiële beleid. Hieronder volgt een toelichting van de voornaamste kengetallen, zoals die door de toezichthouders worden gehanteerd. De kengetallen 2021-2025 zijn afkomstig uit de Prognose informatie (dPi 2020)
die aan de Aw en WSW is verzonden. De kengetallen voor 2020 zijn gebaseerd op de jaarrekening.

Het uitstaande bedrag aan leningen per 31 december
2020 van € 114,3 miljoen blijft onder het borgingsplafond.

Vastgoed begin 2020 is deze positie vacant. De commissie is het afgelopen jaar één keer bijeengekomen.
Er werd onder meer gesproken over de (meerjaren-)
begroting, de renteontwikkeling, verschuldigde
rente over uitstaande banktegoeden en de leningenportefeuille.

7.3 Begroting versus realisatie 2020
De resultatenrekening wordt volgens de functionele
indeling gepresenteerd. De begroting versus realisatie
lichten we toe op basis van de categoriale indeling, die
als basis dient voor de functionele indeling.

In 2020 is een bedrag van € 5,3 miljoen afgelost,
waarvan een lening van € 3 miljoen in zijn geheel.
In totaal is er voor een bedrag van € 13,5 miljoen aan
nieuwe leningen aangetrokken. Bij het aantrekken van
nieuwe leningen wordt rekening gehouden met de
vervalkalender en het uitgangspunt dat de jaarlijkse
herfinanciering niet boven de gestelde norm van
maximaal 15% van de totale lening portefeuille komt.
De leningen zijn aangetrokken met rentepercentages
die lager liggen dan opgenomen in de begroting 2020.

De huuropbrengsten van de DAEB tak geven een
overschrijding ten opzichte van de begroting
(€ 107.000,-). Dit is deels te verklaren door de inkomensafhankelijke huurverhoging; deze wordt niet begroot.
Daarnaast zijn twee teruggekochte koopgarantwoningen toegevoegd aan het DAEB bezit en draagt
een lagere huurderving positief bij.

Solvabiliteit

Interne lening

Onderhoud

De solvabiliteit geeft de vermogenspositie van Velison Wonen en de individuele DAEB en niet-DAEB-tak weer.
Zowel de DAEB als de niet-DAEB-tak voldoen aan de normen ten aanzien van de solvabiliteit.

Bij de administratieve scheiding tussen DAEB en nietDAEB bezit, heeft Velison Wonen een lening verstrekt
aan de niet-DAEB tak. De interne lening bedraagt eind
december 2020 € 14,7 miljoen. In 2020 is € 1,4 miljoen
afgelost. De lening moet binnen een periode van
15 jaar na 1 januari 2017 volledig zijn afgelost. Op basis
van een tienjaars staatsrente plus een opslag is de
rente vastgesteld op 1,83%.

Op totaalniveau liggen de uitgaven van het onderhoud
in lijn met de begroting (ca € 99.000 lager dan
begroot). Als we naar de verschillende onderdelen
van de onderhoudsbegroting kijken, zien we wel afwijkingen. Planmatig onderhoud laat een lichte overschrijding zien. De overschrijding is grotendeels het
gevolg van werkzaamheden uit 2019, die niet begroot
waren. Reparatieonderhoud laat een grote onderschrijding zien, deze onderschrijding compenseert de
overschrijdingen van planmatig per adres en contractonderhoud. Het mutatieonderhoud ligt in lijn met de
begroting.

ICR - Interest Coverage Ratio
De ICR geeft weer in welke mate Velison Wonen en de individuele DAEB en niet-DAEB tak in staat zijn vanuit de
operationele activiteiten voldoende kasstromen te genereren om aan de renteverplichtingen te voldoen. Zowel
de DAEB als niet-DAEB tak voldoen aan de normen (> 1,6 respectievelijk > 1.8).
ICR

min

max

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DAEB

1,6

n.v.t.

2,12

2,32

2,15

2,76

2,99

2,73

niet-DAEB

1,8

n.v.t.

6,63

6,00

6,69

8,48

9,72

13,78

Solvabiliteit

min

max

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DAEB

15%

n.v.t.

57,2

60,3

57,5

53,8

52,8

50,8

niet-DAEB

40%

n.v.t.

77,6

74,8

77,4

80,1

82,9

85,8

Loan to value (op basis van beleidswaarde)
Treasury

Dit kengetal meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de portefeuille op lange termijn,
gemeten aan de hand van de “beleidswaarde” van de portefeuille vastgoed in exploitatie, in een gezonde
verhouding staat tot de schuldpositie.
Loan to Value

min

max

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DAEB

n.v.t.

85%

44,3

44,4

50,2

54,2

56,6

59,5

niet-DAEB

n.v.t.

75%

25,2

20,8

18,1

15,0

12,2

9,2

Dekkingsratio
De dekkingsratio beoordeelt of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het onderpand voldoende is
om de schuldpositie af te lossen.
Dekkingsratio

min

max

2020

2021

2022

2023

2024

2025

DAEB

n.v.t.

n.v.t.

19,3

27,2

29,5

29,8

29,2

29,2

niet-DAEB

n.v.t.

n.v.t.

18,5

25,8

27,5

27,4

26,6

26,3

Het treasurybeleid van Velison Wonen is erop gericht
om blijvende toegang tot de financiële markten te
waarborgen en om de beschikbaarheid over voldoende financiële middelen zeker te stellen. Velison
Wonen doet dit door te blijven voldoen aan de
gestelde eisen van de geldgevers en sectorinstituten.
De primaire taak van de afdeling Financiën is het
beheren en beheersen van de financiële posities die
voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten. Velison Wonen voldoet aan de Beleidsregels verantwoord
beleggen, gepubliceerd in de Staatscourant van
30 januari 2015. Wij hebben geen (embedded) derivaten in bezit. Velison Wonen conformeert zich aan de
geldende richtlijnen voor derivaten.
Velison Wonen heeft een treasurycommissie. De
directeur-bestuurder en de manager Financiën maken
hier deel van uit. Na het vertrek van de manager
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Huuropbrengsten en huurderving

Lonen en salarissen
In januari is een aanvullende begroting goedgekeurd,
waarbij de post lonen en salarissen is verlaagd met
€ 413.000 en de post inhuur personeel is verhoogd
met een bedrag van € 515.000. De realisatie van
salariskosten, overige personeelskosten en inhuur
personeel laat op totaalniveau een overschrijding
zien van € 159.000. De reden van de overschrijding
is dat een aantal collega’s vervroegd met pensioen is
gegaan en we te maken hebben gehad met een hoger
ziekteverzuim dan gebruikelijk. Om de bezetting te
borgen is extra tijdelijk personeel ingehuurd. Naast het
borgen van de bezetting is gekozen voor het inhuren
van extra beleidskracht ter ondersteuning van diverse
(transitie) projecten in de organisatie.
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Beheerlasten
De beheerlasten liggen op totaalniveau in lijn met de
begroting. Sommige posten laten een overschrijding
zien zoals advieskosten, fiscale werkzaamheden en
telefonie. Bij de advieskosten liggen er verschillende
zaken aan ten grondslag: juridische ondersteuning
voor ontruimingen, werkzaamheden investeringskaders en ondersteuning voor de Module Assetmanagement (AM) voor de portefeuillestrategie. Bij
telefonie zijn extra kosten gemaakt door het mogelijk
maken van plaats- en tijdonafhankelijk werken.
Tegenover de overschrijding van bovenstaande posten
staan lagere uitgaven voor PR en communicatie, het
woonruimteverdeelsysteem, de leges huurcommissie
en het budget voor de Huurdersraad.

7.4 Informatisering en
automatisering
In 2020 hebben we een nieuwe visie voor informatisering en automatisering vastgesteld. Het informatisering- en automatiseringsbeleid is een belangrijke
pijler voor een efficiënte en wendbare organisatie.
De coronacrisis heeft het proces in een stroomversnelling gebracht. Zo zijn de eerste maanden van de
crisis er maatregelen getroffen om het mogelijk te
maken om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Het
mailplatform is naar de cloud verhuisd, er kan digitaal
ondertekend worden en de werkplekken zijn gestandaardiseerd.
We zijn gestart met de voorbereidingen voor de heroriëntatie van ons ERP-systeem. We hebben voor juli
2021 een keuze gemaakt. Onze huidige leverancier
NCCW, heeft aangegeven niet te willen deelnemen
aan het offertetraject. In 2022 zullen we derhalve een
nieuw ERP-systeem gebruiken.
Om de kwaliteit van de vastgoedsturing te verbeteren,
hebben we de module assetmanagement (AM) aangeschaft. De module ondersteunt bij de transformatieopgave die volgt uit de portefeuillestrategie en sluit
aan bij het meerjarenbegrotingsprogramma (WALS) en
het taxatiemanagementsysteem (TMS).
Ortec Finance is in 2020 gestart met het vernieuwen
van het TMS-systeem. Velison Wonen is gevraagd om
deel te nemen aan een pilot, zodat de corporatiespecifieke wensen kunnen worden meegenomen in
de ontwikkeling en verdere implementatie van het
vernieuwde TMS.

7.5 Fiscaliteiten
Vennootschapsbelasting
De discussie met de belastingdienst over de fiscale
afschrijvingen en restwaarde is in december afgerond.
Dit resulteert in een teruggave van € 676.899 aan
vennootschapsbelasting over 2016. De resterende
correcties van ca € 447.000 worden verrekend met de
definitieve aanslagen 2017 en 2018.

Eerste lijn: Bestuur, management en proceseigenaren
Btw
Aan de rechtsvoorganger van Velison Wonen is in
2012 en 2013 een btw teruggaaf verleend voor het
project de Duinen. Een gedeelte van de teruggave
heeft betrekking op de gemaakte kosten die betrekking hebben op het eerste afgeblazen nieuwbouwproject. De verdeling van de btw die betrekking heeft
op de grond en op het (afgeblazen) project is afgestemd met de inspecteur en heeft geresulteerd in een
afdracht van € 183.457 aan btw. De afdracht is lager
dan begroot.
Velison Wonen is aangesloten bij het gezamenlijke
woonruimteverdeelsysteem in de Metropoolregio
Amsterdam. Door de aankoop van aandelen in
Woningnet heeft Velison Wonen gebruik kunnen
maken van de koepelvrijstelling btw voor de afgenomen
diensten van Woningnet.
Verhuurderheffing
De verhuurderheffing bedroeg voor de heffingsvermindering ca € 3.491.000 (2019: € 3.221.230).
In 2020 hadden we recht op heffingsvermindering
van € 430.000 (KPN-locatie).
De beschikkingen voor de opgeleverde woningen van
het Stadspark en Skaeve Huse waren nog niet definitief
en zullen in 2021 verrekend worden. De stijging van
de verhuurderheffing is toe te schrijven aan de stijging
van de WOZ-waarden. Het tarief voor de verhuurderheffing met als grondslag de WOZ-waarde van ons
bezit is 0,562 % (2019: 0,561%).

Het bestuur, management en proceseigenaren zijn
verantwoordelijk voor het risicomanagement en de
implementatie van interne beheersmaatregelen. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor het risicomanagement.
Tweede lijn: Rapportage, Control en risicomanagement
De tweede lijn ondersteunt en monitort de beheersing
van de risico’s door de eerste lijn en rapporteert hierover in de managementrapportages. In de rapportages
wordt de voortgang van de beheersmaatregelen die
zijn opgesteld door de eerste lijn gecontroleerd door
de tweede lijn.
Derde lijn: Controller
De controller heeft een faciliterende rol door het
bestuur met de invulling van het risicomanagement te
ondersteunen. De controller toetst de processen aan
de hand van audits. Controle vindt plaats op fraude,
efficiency, effectiviteit en risico’s van processen, en
naleving van het treasury -en investeringsstatuut.
Verder heeft Velison Wonen een integriteits- en klokkenluidersregeling waaraan elke medewerker zich
dient te conformeren.
Risicobeheersing
Velison Wonen heeft een Risk Control Framework
opgesteld waarin de belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd. Op basis van dit framework is een top aan
risico’s vastgesteld. De geïdentificeerde risico’s
worden gemonitord op opvolging van beheersingsmaatregelen.
Risicomanagementsysteem en verbeteringen

7.6 Risicomanagement
Velison Wonen hecht belang aan een goede risicobeheersing en -control. De invulling van het management control systeem wordt hieronder verder toegelicht.
Interne beheersomgeving
Voor de beheersing van de risico’s vormen de diverse
statuten, reglementen en vastgelegde procedures en
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processen de basis. Hierin zijn de grote risicogebieden
van Velison Wonen ingekaderd. In juni 2020 is een
nieuw investeringsstatuut goedgekeurd door de RvC.
Er is een formele organisatiestructuur en op operationeel niveau zijn er functiebeschrijvingen waarin de
taken en bevoegdheden van medewerkers zijn vastgelegd. Verder is het risicomanagement ingericht aan
de hand van de drie verdedigingslinies:

De Auditcommissie en Raad van Commissarissen zijn
betrokken bij de invulling en uitvoering van het risicomanagementsysteem. Via de tertiaalrapportages of
via separate notities worden zij geïnformeerd over de
ontwikkelingen en uitgevoerde audits. Ook in 2020 is
door de onafhankelijke controller een intern controleplan opgesteld. Aan de hand van een Intern Controleplan vinden controles plaats. Uit de Management
Letter van 2020 zijn geen nieuwe bevindingen naar
voren gekomen en zijn eerdere bevindingen afgehandeld of opgepakt.

Uitgevoerde controles 2020
Aan de hand van het Interne controleplan zijn onder
andere de volgende audits uitgevoerd:
1. Investeringsstatuut: Projecten worden door de
Controller getoetst op naleving van het investeringsstatuut.
2. Fraude: Fraude risico’s zijn in kaart gebracht. De
controller heeft de fraude-aspecten op woningtoewijzing gerapporteerd.
3. Treasury: Een rapportage en risicokaart zijn
opgesteld voor het proces rondom Treasury.
4. Onderscheid onderhoud investering: Een
proces is ingericht om de verdeling onderhoud
en investering bij mutatieonderhoud te kunnen
maken.
Processen financiën: controles worden uitgevoerd op
de terugkomende processen binnen financiën, zoals
huurverhoging en afboekingen.
Risicoprofiel Velison Wonen
Vanuit de top risico’s zijn de risico’s onder te verdelen
in de onderstaande categorieën:
• Strategische risico’s;
• Operationele risico’s;
• Compliance risico’s.
Strategische risico’s
Dit betreft risico’s en onzekerheden met vaak een
externe oriëntatie/ontstaansgrond. Ze vormen een
belemmering voor het verwezenlijken van de strategie
en/of het businessmodel en kunnen van invloed zijn
op de lange termijn doelstellingen. In de top tien
risico’s zijn de volgende strategische risico’s
benoemd:
• Politiek;
• Portefeuille strategie (duurzaamheid);
• Marktontwikkelingen.
Operationele risico’s
Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit
en efficiëntie van de operationele activiteiten beïnvloeden. Daarmee hebben ze vooral betrekking en
mogelijk invloed op de processen en de kortetermijndoelstellingen. In de toprisico’s zijn onderstaande
operationele risico’s benoemd:
• Interne organisatie;
• PDCA-cyclus;
• Integriteit;
• Informatiemanagement.
Compliance risico’s
Naast de strategische en operationele risico’s is in
de top risico’s ook het compliance risico benoemd.
Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit
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wetten en regels (zowel intern als extern) en die een
directe invloed hebben op de organisatie en/of de
bedrijfsprocessen.
COVID-19
Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en
de beperkende maatregelen van de overheid, is de
organisatie blootgesteld aan risico’s. In de rapportages is beschreven welk effect de pandemie heeft
op de processen binnen Velison Wonen en op onze
bewoners. Extra aandacht werd besteed aan huurachterstanden van onze huurders, overlastmeldingen,
en doorlooptijden van de mutatiewerkzaamheden en
reparatieverzoeken. Daarnaast werd over een drietal
risico’s gerapporteerd:
1. Renterisico
Indien de coronacrisis lang zou aanhouden zou dit
kunnen resulteren in oplopende rentestanden. Hierdoor zou het risico bestaan dat de ICR onder druk
komt te staan. Vooralsnog is de verwachting dat de
rentestanden op het bestaande niveau blijven.
2. Beschikbaarheids- en herfinancieringsrisico
In een onzekere markt zou het risico kunnen ontstaan
dat de banken minder snel leningen verstrekken,
waardoor de beschikbaarheid van leningen minder
wordt. Velison Wonen heeft gedurende het jaar (her)
financiering kunnen aantrekken en heeft hier geen
groter risico aan ondervonden.
3. Liquiditeitsrisico
Het risico zou kunnen ontstaan van overliquiditeit als
gevolg van de aanhoudende corona-pandemie. Dit
kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van projecten die stil
komen te liggen. Gedurende het jaar is de liquiditeit
gemonitord en is geen overliquiditeit ontstaan.
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8. Verklaring van het
bestuur
Velison Wonen is in 2020 uitsluitend werkzaam
geweest op het gebied van de volkshuisvesting
conform artikel 45 van de Woningwet. Velison Wonen
heeft zich gehouden aan de Aedes Code.
De jaarrekening is opgesteld door het bestuur op
22 juni 2020.

H.J.G. van Kaam
Directeur-bestuurder Velison Wonen
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Tabellen

Tabel 3.1.a Onderhoudsuitgaven
Soort onderhoud
Reparatieonderhoud

Tabel 1.3.1 Aedes-benchmark

Mutatieonderhoud
Contractonderhoud

Aedes-benchmark - Velison Wonen

2017

Letter
huurdersoordeel
7,5

2018

2019

7,4 B

B

Deelletter nieuwe huurders

C

A

B

B

Deelscore
nieuwe huurders
7

7,4

7,9

7,7

7,9

Deelletter vertrokken huurders

B

A

B

C

Deelscore
vertrokken huurders
6,5

7,6

8,1

7,7

6,9

Deelletter huurders met een reparatieverzoek

B

B

B

C

Deelscore
huurders met een reparatieverzoek
6

7,6

7,7

7,8

7,5

6,8

Algemene

Woning zoeken

Oordeel
resultaat reparatie
dienstverlening

Nieuwe woning

Huur opzeggen

8,1

Oordeel snelheid reparatie

Reparaties

7,6

8,2

7,4

Onderhoud

8

B

2020
7,4

8,2

Totaal

7,8

C

Bijdrage onderhoud VvE's
2019

8,1

7,8

40%
30%
7,5

7,5

20%

7,8

7,8

7,9

7,6

7,6

7,6

2020

7,4

7,4

7,4

7,3
2019

10%
7
0%

2020

6,8

Algemene
dienstverlening

Woning zoeken

Nieuwe woning

Huur opzeggen

Reparaties

Onderhoud

€ 1.022.492

€ 1.212.068

€ 2.184.545

€ 933.830

€ 756.216

€ 616.183

€ 576.670

€ 581.646

€ 4.332.941

€ 4.073.077

€ 4.167.855

€ 277.570

€ 241.630

€ 215.771

€ 8.273.941

€ 6.847.699

€ 6.933.556

Zelfstandige meergezinswoningen

8,1

7,9
7,7

€ 862.702

Bouwvorm en bouwperiode

7,6

7,5

2018

Tabel 3.1.b Bouwvorm en bouwperiode

8

7,9 8

8

Totaal

2019

2020

Tabel 1.3.2 KWH-Huurlabel
8,1

Planmatig onderhoud

2020

Landelijk
gemiddelde

6,5

Bouwjaar

Zelfstandige
eengezinswoningen

Etagebouw
zonder lift
(t/m vier
woonlagen)

Etagebouw
met lift
(t/m vier
woonlagen)

Tot 1945

413

0

1945 - 1959

713

1960 - 1969

Hoogbouw

Onzelfstandige wooneenheden

Totaal

0

0

0

413

487

0

0

4

1204

23

102

0

0

20

145

1970 - 1979

0

0

0

0

0

0

1980 - 1989

381

169

47

0

16

613

1990 - 1999

405

137

341

16

34

933

2000 - 2009

101

0

69

0

9

179

2010 en later

52

6

270

30

3

361

2088

901

727

46

86

3848

Totaal
6
Algemene
dienstverlening

100%
90%

89%

90%

Woning zoeken

94%

Nieuwe woning

Huur opzeggen

98%

98%

89%

Reparaties

94%

Onderhoud

98%

94%

Totaal

Tabel 3.2.2.a Gewenste portefeuilleverdeling

87%

Huurprijscategorie

83%
77%

80%
70%

Huurprijs t/m € 432,51

60%

Huurprijs € 432,52 t/m € 619,01

50%

2019

40%

2020

30%

Gewenste
portefeuilleverdeling
5%

Tabel 3.2.2.b Verdeling VHE’s per
huidige netto huur eind 2020
Huurprijscategorie

Verdeling
VHE’s per
netto huur

Huurprijs t/m € 432,51

11%

60%

Huurprijs € 432,52 t/m € 619,01

46%

Huurprijs € 619,02 t/m € 663,40

10%

Huurprijs € 619,02 t/m € 663,40

19%

Huurprijs € 663,41 t/m € 737,14

15%

Huurprijs € 6631,41 t/m € 737,14

16%

Huurprijs vanaf € 737,14

10%

Huurprijs vanaf € 737,14

8%

20%
10%
0%
Algemene
dienstverlening
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Woning zoeken

Nieuwe woning

Huur opzeggen

Reparaties

Onderhoud
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Tabel 3.2.3.a Verhuringen via
woonruimteverdeelsysteem

Tabel 3.2.3.b Verhuringen buiten
woonruimteverdeelsysteem

Toewijzing 80-10-10 regeling

%

Minimaal 80% DAEB

93%

Reden bemiddeling

Tabel 3.2.3.d Samenstelling bezit

Totaal

Woonzorg

45

Maximaal 10% tot €43.574

2%

WMO

19

Maximaal 10% vrij

3%

Woningruil

15

Totaal

98%*

* Overige 2% is toegewezen naar niet-DAEB

Statushouders

2

Kanscontracten

2

Overige bemiddeling

22

Garages

5

Totaal

110

Inkomensgrens WHT

< € 432,53

€ 432,53 € 619,01

€ 619,01 € 737,14

> € 737,14

Totaal

Jonger dan 66,3 jaar, inkomen lager of gelijk
inkomensgrens

€ 23.225

25

113

0

0

138

Jonger dan 66,3 jaar, inkomen hoger dan
inkomensgrens

€ 23.225

0

19

13

0

32

66,3 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk
inkomensgrens

€ 23.175

0

27

1

0

28

66,3 jaar of ouder, inkomen hoger dan
inkomensgrens

€ 23.175

0

8

8

0

16

< € 432,53

€ 432,53 € 619,01

€ 619,01 € 737,14

> € 737,14

Jonger dan 66,3 jaar, inkomen lager of gelijk
inkomensgrens

€ 31.550

1

38

0

0

39

Jonger dan 66,3 jaar, inkomen hoger dan
inkomensgrens

€ 31.550

0

0

3

1

4

66,3 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk
inkomensgrens

€ 31.475

0

13

0

0

13

66,3 jaar of ouder, inkomen hoger dan
inkomensgrens

€ 31.475

0

9

4

0

13

< € 432,53

€ 432,53 € 619,01

€ 619,01 € 737,14

> € 737,14

Jonger dan 66,3 jaar, inkomen lager of gelijk
inkomensgrens

€ 31.550

0

20

5

0

25

Jonger dan 66,3 jaar, inkomen hoger dan
inkomensgrens

€ 31.550

0

2

7

7

16

66,3 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk
inkomensgrens

€ 31.475

0

0

0

0

0

66,3 jaar of ouder, inkomen hoger dan
inkomensgrens

€ 31.475

0

0

0

0

0

26

249

41

8

324

Totaal

Niet-DAEB

Totaal

Goedkoop t/m 432,51

363

0

363

Betaalbaar t/m 619,01

1734

9

1743

Betaalbaar t/m 663,40

676

46

722

Duur t/m HTS-grens 737,14

501

100

601

Duur > HTS-grens 737,14

179

162

341

3453

317

3770

71

0

71

3524

317

3841

0

109

109

14

9

23

3538

435

3973

Zelfstandige huurwoningen

Zelfstandige huurwoningen
Onzelfstandige woongelegenheden
Totaal woongelegenheden

Overig onroerend goed

Eenpersoonhuishoudens

Drie- of meerpersoonshuishoudens

DAEB

Garages en garageboxen

Tabel 3.2.3.c Woningtoewijzing

Tweepersoonshuishoudens

Samenstelling bezit verslagjaar

Totaal bezit

Het aantal verhuringen is inclusief nieuwe opleveringen intermediair vastgoed (opvang en verhuur) en
gebruikersovereenkomsten Villex.
In de tabel zijn de bestaande intermediaire verhuringen niet opgenomen.

62

63

Tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn
Complexnaam

Woonplaats

Omschrijving

Aantal
VHE’s

Tabel 4.2 Energieprestaties van het
bezit
Huurder

Melkfabriek

IJmuiden

Zorgwoningen voor mensen met een
(verstandelijke) beperking

De Vrijheit

IJmuiden

Zorgwoningen voor mensen met een
(verstandelijke) beperking

14

De Waerden

De Duinpan

IJmuiden

Begeleid wonen

16

St. Philadelphia
Zorg

Kennemerlaan

IJmuiden

Zorgwoningen voor mensen met een
(verstandelijke) beperking

11

SIG

Kzr.Wilhelmstr

IJmuiden

Gezinsvervangend tehuis jongeren

1

Lijn 5

Grote Beer

IJmuiden

Zorgwoningen

40

Via St. Zorgbalans

Diversen

IJmuiden

65+ WMO

15

Via Zorgloket

14

De Waerden

Tabel 4.3.2 Overlast 2020

Aantal
zelfstandige
woningen

%

A++

46

1,2%

Geluidsoverlast

0.61 - 0.80

A+

66

1,8%

Agressie/Intimidatie

15

0.81 - 1.2

A

948

25,4%

Tuinonderhoud

29

1.21 - 1.40

B

1023

27,4%

Huisdieren

6

1.41 - 1.80

C

689

18,4%

Vandalisme

9

1.81 - 2.10

D

636

17,0%

Drugs/Alcohol

29

2.11 - 2.40

E

223

6,0%

Vervuiling

17

2.41 - 2.70

F

62

1,7%

Totaal

> 2.70

G

45

1,2%

3738

100%

EnergieIndex

Label

<0.61

Aard klacht

Aantal

Burenruzie

45
118

268

Diversen (3)

IJmuiden

65+

184

WonenInVelsen
- label

Diversen

SantpoortNoord

65+ WMO

9

WonenInVelsen
- label

Diversen

Velsen-Noord

65+ WMO

20

Via Zorgloket

De Schulpen

Velsen-Noord

Woonzorgwoningen

71

Via Zorgloket

G.H. of
Koningsweg

Velsen-Noord

Gezinsvervangend tehuis jongeren

9

Kenter Jeugdhulp

De Raetstraat

Velsen-Noord

Gezinsvervangend tehuis jongeren

1

Lijn 5

De Molenweid

Velserbroek

Zorgwoningen voor ouderen met
dementie

30

Stichting Zorgbalans

Vrouwenwijk

Velserbroek

Zorgwoningen voor mensen met lichamelijke beperking

12

Via Stichting
Fokus

Vrouwenwijk

Velserbroek

Intramurale zorg voor mensen met
psychische problemen

8

Dijk en Duin

Vrouwenwijk

Velserbroek

Gezinsvervangend huis voor mensen
met beperking

8

St. Ook voor jou
Wonen

Aantal fte’s per

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

De Hofstede

Velserbroek

Woonzorgwoningen

150

Via Zorgloket

Staf

4.27

4.33

4.67

A. le Notrelaan

Velserbroek

Gezinsvervangend tehuis jongeren

1

Lijn 5

Wonen

10.45

9.43

9.78

A. le Notrelaan

Velserbroek

Gehandicapten/WMO

7

Via Zorgloket

Vastgoed

8.97

12.97*

12.69*

Diversen

Velserbroek

65+ WMO

31

Via Zorgloket

Financiën

7.71

7.71

7.94

Joke Smitstraat

Velserbroek

Gezinsvervangend tehuis jongeren

1

Lijn 5

Totaal

31.40

34.44

35.08

Diversen (3)

Velserbroek

65+

48

WonenInVelsen
- label

Totaal

701

Totaal

Tabel 6.1 Personele opbouw M/V per 31-12-2020
Aantal fulltime
medewerkers

Aantal
parttime
medewerkers

Totaal aantal
medewerkers

Fte’s 2020

Fte’s 2019

Fte’s 2018

Mannen

8

1

9

8.89

12

11.67

Vrouwen

9

19

28

22.51

22.44

23.41

Totaal

17

20

37

31.40

34.44

35.08

Tabel 6.2 Personele opbouw per afdeling

* Inbegrepen 2 fte’s van de vaklieden

Tabel 6.3 Ziekteverzuim
2020

2019

2018

Ziekteverzuim*

8.34

3.56

5.69

Ziekmeldfrequentie**

0.97

1.29

1.80

Aantal verzuimmeldingen

42

60

60

* Bij de berekening wordt gedifferentieerd naar gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers.
** De ziekmeldfrequentie betreft een maat voor het gemiddelde aantal verzuimmeldingen per werknemer,
omgerekend naar jaarbasis.
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Jaarrekening 2020
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9. Balans (voor resultaatbestemming)
(DAEB-tak en niet-DAEB-tak)
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

370.586.290

357.416.557

115.740.730

112.430.709

486.327.020

469.847.266

1. Overige voorzieningen

210.490

264.130

2. Voorziening organisatieontwikkelingen

150.000

0

3. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

0

0

4. Voorziening latente belastingverplichtingen

0

0

360.490

264.130

1.911.561

2.485.044

100.384.551

98.333.896

4.078.467

4.084.130

89.916

91.610

106.464.495

104.994.680

0

0

2. Schulden inzake leningen

12.022.828

5.323.921

3. Schulden aan leveranciers

1.615.232

2.935.619

547.249

595.245

37.787

37.788

237.795

201.838

1.466.416

1.554.933

15.927.307

10.649.344

609.079.312

585.755.420

A. VASTE ACTIVA

C. EIGEN VERMOGEN

I Vastgoedbeleggingen

1. Herwaarderingsreserves

1. DAEB vastgoed in exploitatie
2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

516.223.240

489.435.855

79.435.905

78.688.231

4.143.127

4.151.343

475.995

7.457.046

600.278.267

579.732.475

II Materiële vaste activa
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2.737.160

2.832.499

2. Leningen u/g
3. Overige vorderingen

Som der vaste activa

1.281.034

1.184.943

170.482

170.844

1.070

1.070

1.452.586

1.356.857

604.468.013

583.921.831

I Voorraden
0

215.200

54.962

46.150

54.962

261.350

216.111

228.244

2.413

697

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

844.888

863.066

4. Overige vorderingen

157.906

206.122

5. Overlopende activa

195.261

76.063

1.416.579

1.374.192

III Liquide middelen

3.139.758

198.047

Som der vlottende activa

4.611.299

1.833.589

609.079.312

585.755.420

2. Overige voorraden

II Vorderingen
1. Huurdebiteuren
2. Overheid

TOTAAL ACTIVA
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D. VOORZIENINGEN

E. LANGLOPENDE SCHULDEN
1. Schulden inzake leningen overheid
2. Schulden inzake leningen banken
3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
4. Overige schulden
Totaal langlopende schulden

B. VLOTTENDE ACTIVA

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop

Totaal eigen vermogen

Totaal voorzieningen

III Financiële vaste activa
1. Latente belastingvorderingen

2. Overige reserves

F. KORTLOPENDE SCHULDEN
1. Schulden aan overheid

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen
5. Schulden ter zake van pensioenen
6. Overige schulden
7. Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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10. Winst- en verliesrekening
(DAEB-tak en niet-DAEB-tak)

Kasstroomoverzicht (DAEB-tak en niet-DAEB-tak)
Ontvangsten:
Huren
Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

2020

2. Opbrengsten servicecontracten
3. Lasten servicecontracten
4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Zelfstandige huurwoningen DAEB

1. Huuropbrengsten

2020

2019

26.811.979

25.666.038

661.208

626.717

Onzelfstandige wooneenheden DAEB

26.916.432

25.873.454

22.520.749

21.616.459

2.920.745

2.854.211

113.712

118.108

580.207

523.964

Maatschappelijk onroerend goed

187.267

171.360

Bedrijfsmatig onroerend goed

516.430

514.174

Intramuraal DAEB

Parkeervoorzieningen niet-DAEB

77.322

75.178

735.983

661.811

-618.070

-540.250

-2.152.276

-1.704.476

Overheidsontvangsten

0

0

Overige bedrijfsontvangsten

68.372

62.214

Renteontvangsten

46.771

28.292

5. Lasten onderhoudsactiviteiten

-9.947.963

-7.936.871

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-4.439.767

-4.310.237

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

10.315.111

11.800.921

Vergoedingen

Renteontvangsten (exclusief interne lening)
Saldo ingaande kasstromen

46.771

28.292

27.767.558

26.625.771

Uitgaven:
Erfpacht

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
8. Toegerekende organisatiekosten
9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-4

-4

269.000

284.000

Personeelsuitgaven

-3.568.311

-2.593.150

-27.426

-39.529

Onderhoudsuitgaven

-8.704.350

-8.301.177

-221.571

-208.573

Overige bedrijfsuitgaven

-3.238.428

-3.336.815

Renteuitgaven (exclusief interne lening)

-3.141.036

-3.395.900

20.003

35.898

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

10. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-1.198.718

531.000

11. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

12.694.803

77.020.905

12. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
VoV

3.818

59.151

11.499.903

77.611.056

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

67.445

62.215

14. Kosten overige activiteiten

-20.547

-24.163

Netto resultaat overige activiteiten

46.898

38.052

16. Leefbaarheid

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.911.231

-129.250

-140.742

-1.005.728

-1.693.316

-22.869.734

-22.395.648

4.897.824

4.230.123

MVA Ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten
0

0

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

256.842

257.184

Tussentelling MVA ingaande kasstroom

256.842

257.184

MVA Uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten
A. Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

-8.747.218

-3.239.374

A. Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

-1.256.077

-2.378.973

B. Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

15. Overige organisatiekosten

-23.313

-3.061.000

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
A. Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden

13. Opbrengsten overige activiteiten

-21.627

-1.202.360

-1.036.368

-327.354

-311.253

20.352.201

88.138.306

A. Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
B. Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop

-6.643

-39.748

-272.195

-479.850

0

-414.250

A. Investeringen overig

-97.333

-61.947

B. Investeringen overig

-9.568

-3.760

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

-10.389.034

-6.617.902

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-10.132.192

-6.360.718

FVA

17. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

105.397

36.971

18. Rentelasten en soortgelijke kosten

-3.050.029

-3.321.328

Saldo financiële baten en lasten

-2.944.632

-3.284.357

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Kasstroom uit (des)investeringen

19. Belastingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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17.407.569

-927.815

16.479.754

84.853.949

0
-6.360.718

13.500.000

4.000.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

0
-10.132.192

Uitgaand
Aflossing geborgde leningen

-5.323.921

-5.972.287

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8.176.079

-1.972.287

Mutatie liquide middelen

2.941.711

-4.102.882

Liquide middelen per 1-1

198.047

4.300.929

3.139.758

198.047

-438.870

84.415.079

Liquide middelen per 31-12
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11. Balanswaardering
Toelichting op de waarderingsgrondslagen

Grondslagen algemeen

Balanswaardering

Algemene toelichting

De jaarrekening 2020 heeft betrekking op de periode
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en is
gebaseerd op de geldende Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. Alle bedragen luiden in euro’s tenzij anders
vermeld.

Velison Wonen is een stichting met de status van
“toegelaten instelling volkshuisvesting”.
Zij heeft specifieke toelating in de Metropool Regio
Amsterdam en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire
vestigingsplaats is Velsen. Velison is ingeschreven bij
het Handelsregister Kamer van Koophandel onder
nummer 34090425. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.

Stelselwijziging
In de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015 (Rtiv) zijn nieuwe definities opgenomen voor
onderhoud en verbetering en voor de verwerking
daarvan. Uitgaven die voldoen aan de definitie van
onderhoud moeten volgens de Rtiv worden verwerkt
als onderhoudslasten in de winst-en verliesrekening,
uitgaven die voldoen aan de definitie van verbetering
moeten volgens de Rtiv worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed in exploitatie.
De belangrijkste uitgangspunten bij de nieuwe definities zijn:
• Voor het onderscheid onderhoud/verbetering
wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij
fiscale definities; en
• Het begrip ‘ingrijpende verbouwing’ is geïntroduceerd, waarbij alle hiermee samenhangende
uitgaven als ‘verbetering’ wordt aangemerkt.
In lijn met RJ 645.504 zijn deze nieuwe definities voor
het eerst toegepast in de jaarrekening 2020 en is deze
overgang aangemerkt als stelselwijziging, waarbij een
prospectieve verwerking is toegestaan. Velison Wonen
heeft bij het opstellen van de jaarrekening 2019
vergelijkbare uitgangspunten gehanteerd, waardoor
de definitiewijziging:
• Niet heeft geleid tot een significant andere
verdeling in 2020 tussen uitgaven die hetzij in de
balans, hetzij in de winst- & verliesrekening zijn
verantwoord; en
• Geen effect heeft op de verantwoording van de
geactiveerde uitgaven bij de jaarrekeningpost
‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie’.
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Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de bepalingen van het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet
Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (‘WNT”), Titel 9 Boek 2 BW,
Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging en de stellige uitspraken van de overige
hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV)
moeten corporaties in de toelichting van de jaarrekening vanaf 2018 gescheiden balansen, winst- en
verliesrekening en kasstroomoverzichten voor DAEB
en niet-DAEB-tak opnemen. In de uiting 2019-1 is
verduidelijkt dat deze overzichten alleen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening dienen te
worden opgenomen.
Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen
worden in de winst- en verliesrekening opgenomen,
behoudens voor zover deze betrekking hebben op
posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen
vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar
verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar
verwachting te betalen belasting over de belastbare
winst over het boekjaar, rekening houdend met
de fiscale faciliteiten en de met de Belastingdienst
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geslo- ten vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend
aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op
verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op
de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel
een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen
ten behoeve van de financiële verslaggeving en de
fiscale boekwaarde van die posten.
Voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit herwaardering van activa wordt conform artikel 2: 390 lid 5
BW géén latentie gevormd. Er wordt uitsluitend een
latente belastingvordering opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van
het tijdelijke verschil dan wel compensabele verliezen
kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is
dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel
zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen
zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder
de financiële vaste activa indien de verwachte looptijd
langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.
De latenties worden gewaardeerd tegen contante
waarde. Saldering van latenties vindt plaats indien en
voor zover de corporatie bevoegd is tot saldering,
simultane afwikkeling plaatsvindt tussen de vordering en de schuld en de corporatie tevens het stellige
voornemen heeft om dit te doen.
Schattingswijziging
In de jaarrekening 2020 is sprake van de volgende
schattingsafwijkingen:
• De vorig jaar aangekondigde verlaging van het
vennootschapsbelastingtarief voor grote bedrijven van 25% naar 21,7% wordt teruggedraaid.
Het lagere tarief wordt zoals aangekondigd wel
verlaagd naar 15%. Tegelijkertijd wordt de schijf
waarvoor het lagere tarief geldt in twee stappen
verhoogd. In 2021 gaat de grens van € 200.000
naar € 245.000 en in 2022 naar € 395.000. Bij
bepaling van de disconteringsvoet bij contante
waarde berekeningen zal hier rekening mee
gehouden worden.
• De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd
op de marktwaarde in verhuurde staat op basis
van de uitgangspunten in Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde. Het “validatie effect”
van het handboek 2020 alsmede wijzigingen in
de rekenmethodiek betreffen een schattings-

74

wijziging. Het “validatie effect” van het handboek
2020 kan niet zuiver worden bepaald. Hierdoor
kan er geen cijfermatige indicatie van de invloed
van deze schattingswijziging worden gegeven.
• De verwerking van latente belastingen in de
jaarrekening van woningcorporaties’ is conform
de handreiking december 2019 van Aedes. Deze
handreiking heeft enerzijds als doel om nader
invulling te geven aan de wijzigingen in RJ 272
‘Belastingen naar de winst’. Anderzijds wordt met
deze handreiking gestreefd naar een uniforme
verwerkingswijze van belastinglatenties door
woningcorporaties.

Grondslagen van waardering
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor
het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur
zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste
oordelen en schattingen hebben betrekking op de
activa in exploitatie (voor zowel het sociaal als
commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen.
De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld
in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekening posten.

Consolidatie

Uitgangspunten

Stichting Velison Wonen heeft in diverse Verenigingen
van Eigenaren (VvE’s) de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering. De totale omvang
van deze zogeheten verbindingen is op de omvang
van Stichting Velison Wonen als geheel van een te
verwaarlozen betekenis. Stichting Velison Wonen
doet daarom een beroep op de consolidatievrijstelling
(art. 407 lid 1a BW, boek2, titel 9).

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van
activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen aan
de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar. De jaarrekening is opgesteld
volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor
woningcorporaties 2016 (RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) en de Woningwet 2015 met als
ingangsdatum 1 januari 2016, respectievelijk de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
(RTIV) en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).
De waardering van onroerende zaken in exploitatie
tegen marktwaarde in verhuurde staat draagt bij aan
een beter inzicht in het resultaat, de (markt)waarde
van de onroerende zaken in exploitatie en de
vermogenspositie van Velison Wonen. De realisatie
van de marktwaarde in verhuurde staat en de daarmee
samenhangende ongerealiseerde herwaardering is
evenwel sterk afhankelijk van het te voeren beleid van
Velison Wonen.
Wij verwijzen naar het hoofdstuk “Onze Financiële
positie”, van het bestuursverslag (pagina 43) waarin is
toegelicht dat een gedeelte van de herwaarderingsreserve bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer
lange termijn realiseerbaar is.

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het
in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel plus eventuele
verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de
DAEB en niet-DAEB-tak geclassificeerd naar DAEB en
niet-DAEB vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijke kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de
volgende methodiek toegepast:
• Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten
respectievelijk kasstromen volledig toezien op
DAEB of niet-DAEB activiteiten, zijn deze volledig
aan de DAEB-tak, respectievelijk niet-DAEB-tak
toegerekend;
• Wanneer deze toezien op zowel DAEB als nietDAEB activiteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel
is gebaseerd op het aantal DAEB verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-DAEB
verhuureenheden. De garages en bergingen zijn
als gewogen gemiddelde meegenomen in de
verdeelsleutel;
• Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten
respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting toegerekend aan de DAEB
of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de
fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling qua verhuureenheden. Latente belastingen
voor compensabele verliezen worden opgenomen in de tak waar sprake is van deze verliezen.
Latente posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB of niet-DAEB- tak
op basis van de relatieve verdeling van het aantal
verhuureenheden.

Vastgoedbeleggingen
(DAEB en niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie
Classificatie en kwalificatie
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van
artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond
van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is
opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).
Velison Wonen hanteert voor, het merendeel van, haar
onroerende zaken in exploitatie de basisversie van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
Velison Wonen hanteert de basisversie voor:
- Woongelegenheden
- Parkeergelegenheden
- Intramuraal zorgvastgoed
In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald.
Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en
er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als
gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig
bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van
de actuele waarde die met betrokkenheid van een
taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezinswoningen,
meergezinswoningen, studenteneenheden en
extramurale zorgeenheden);
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend
goed;
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
• Intramuraal zorgvastgoed.
Het vastgoed in exploitatie worden op objectniveau
geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking
van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum tot
aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk
vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en
culturele instellingen en dienstverleners en tevens is
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vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de
EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB
vastgoed omvat overeenkomstig de eerdergenoemde
criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats.
Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie
achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie uitkomst ligt.
Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te
passen. Deze inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet
bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming
van deze jaarrekening.
Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en
er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als
gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig
bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van
de actuele waarde die met betrokkenheid van een
taxateur tot stand zou zijn gekomen.

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in
exploi- tatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De
kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
inclusief transactiekosten. De verkrijgings- of
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de
bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor
sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord
in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Na de eerste verwerking wordt het vastgoed in
exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De
marktwaarde wordt bepaald conform de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. De waardevermindering of -vermeerdering die voortvloeit uit de eerste waardering tegen
marktwaarde wordt bepaald op complexniveau. De
waardevermindering of -vermeerdering wordt in het
resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Doorexploiteer- en uitpondscenario

Velison Wonen hanteert de full-versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor:
• Bedrijfsmatig vastgoed;
• Maatschappelijk onroerend goed.
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed
De fullwaardering van het bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed is tot stand gekomen door
gebruik te maken van:
• De objectgegevens 2020;
• De vrijheidsgraden 2020 zoals die door Capital
Value zijn bepaald (Markthuur, Disconteringsvoet
en Exit Yield);
• De rekenregels zoals voorgeschreven in het
Waarderingshandboek 2020.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend
goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een
waarderingscomplex is een samenstelling van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft; type vastgoed,
bouwperiode en locatie, en dat als een geheel aan een
derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex
of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het
berekende effect door aanpassingen in het Handboek
marktwaarde 2020 voor de regio IJmond is 1,223.
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De marktwaarde wordt bepaald op basis van de
contante waarde van de toekomstige kasstromen
(DCF-methode). Voor woon- en parkeergelegenheden met uitzondering van onzelfstandige studenteneenheden wordt de marktwaarde bepaald op
basis van het doorexploiteerscenario en het uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de
hoogste van het de marktwaarde volgens het doorexploiteer- of uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en
maatschappelijk vastgoed alsmede voor intramuraal
zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens
het doorexploiteerscenario.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex, of een deel daarvan op de waardepeildatum 31 december 2020 een
ook voor een derde onherroepelijk verplichting tot
sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering
rekening mee gehouden.
Herwaarderingsreserve
Jaarlijks wordt op de balansdatum de actuele waarde
van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw
bepaald. Niet gerealiseerde winsten of verliezen,
ontstaan door een wijziging in de actuele waarde en
worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Wanneer op complexniveau, de actuele waarde de
boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het

eigen vermogen. De boekwaarde op basis van
verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd
op marktwaarde in verhuurde staat wordt niet afgeschreven.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
verminderd met de lineair berekende afschrijvingen
bepaald op basis van de verwachte economische
levensduur.
De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn respectievelijk voor:

Onroerende zaken in ontwikkeling
Verbouwing kantoor

20 jaar lineair

Kantoorinventaris en
automatiseringsapparatuur

5 jaar lineair

Vervoermiddelen

5 jaar lineair

Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Activering vindt plaats zodra interne formalisering en
externe communicatie van het project heeft plaatsgevonden. Bouwrente vormt geen onderdeel van de
vervaardigingsprijs.

Beleidswaarde

Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in
ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is dan de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering
naar de lagere waarde plaats. Deze afwaardering
wordt in de resultaten verantwoord onder “Overige
waardeveranderingen vastgoedportefeuille”.

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het
nieuwe integraal toezichtskader besloten om met
ingang van het boekjaar 2018 de bedrijfswaarde te
vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden met ingang van het
boekjaar 2018 de beleidswaarde in plaats van de
bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening.
In het bestuursverslag wordt een beleidsmatige
beschouwing opgenomen.

Onroerende zaken verkoop onder voorwaarden
Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een
derde zijn verkocht (VOV) onder de regeling Koopgarant, waarvoor Velison Wonen een terugkoopplicht
kent, zijn aangemerkt als financieringstransactie. De
betreffende onroerende zaken zijn gewaardeerd tegen
actuele waarde, zijnde met de koper overeengekomen
contractprijs bij eerste waardering en de marktwaarde
bepaald conform de contractwaarden bij latere waardering. Bij eerste waardering is sprake van herclassificatie van de onroerende zaken, zodat de herwaardering naar actuele waarde rechtstreeks in het eigen
vermogen wordt verwerkt, tenzij sprake is van eerder
genomen waardeverminderingen.
Voor de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een
terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op actuele
waarde van de verplichting, rekening houdend met de
contractvoorwaarden. De waardeveranderingen ter
zake van de woningen verkocht onder voorwaarden
(na herclassificatie) en die ter zake de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord
onder de post “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkoop onder voorwaarden”.

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Velison
Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande
van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan
de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe
te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het
beleid van Velison Wonen. De grondslagen voor de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden)
komen overeen met de grondslagen voor de bepaling
van de marktwaarde, met uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario,
derhalve geen rekening houden met een
uitpondscenario en geen rekening houden
met voorgenomen verkopen van vastgoed in
exploitatie. (Indien full-versie:) Hierbij wordt
tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd
in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de
gehanteerde methodiek volgens het Handboek
modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet
langer als vrijheidsgraad toegepast;
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in
plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte
moment van (huurders)mutatie. De streefhuur
betreft de huur die volgens het beleid van
de corporatie bij mutatie in rekening wordt
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gebracht, passend binnen de geldende wet- en
regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Velison Wonen
hanteert in haar beleid een streefhuur voor de
woningen van 60-90% van de maximaal redelijke
huur;
Inrekening van toekomstige onderhoudslasten,
bepaald overeenkomstig het (onderhouds)
beleid van de corporatie en het als onderdeel
daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van
onderhoudsnormen in de markt. Velison Wonen
hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten
opzichte van de marktwaarde:
a. Meerjarenonderhoudsbegroting voor 10 jaar,
waarbij een doorexploitatiescenario is berekend voor de opvolgende 40 jaar;
b. Onderhoudsbedragen zonder indexatie;
c. Directe onderhoudskosten;
d. Toegerekende onderhoudskosten.
Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter
zake. Hieronder worden verstaan de directe en
indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren
aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de
corporatie en zoals deze worden opgenomen
onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Velison
Wonen hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:
a. Beheerslasten zonder indexatie;
b. Directe beheerslasten;
c. Toegerekende beheerslasten.

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan
de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld
dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de
eigen beleidsuitgangspunten.
Velison Wonen heeft de volgende uitgangspunten
gehanteerd in de beleidswaarde.
Ultimo 2020
Streefhuur
Onderhoudsnorm
Beheerlasten
Verhuurderheffing
Discontovoet

€ 628 per woning
€ 2.014 per woning
€ 844 per woning
2.6 miljoen
6,31

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de
toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de
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bepaling van de beleidswaarde van de activa in
exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting
(ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de
lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke
voorschriften opgenomen in RTiV artikel 51.

Liquide middelen

Latente belastingvorderingen

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

De latente belastingvordering is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en
de waardering van de materiele vaste activa in deze
jaarrekening. De vordering betreft de in de toekomst
te vorderen vennootschapsbelasting.
Leningen u/g
De leningen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
Interne lening
De DAEB-tak heeft bij de administratieve scheiding de
niet-DAEB-tak een lening verstrekt. De lening moet
binnen 15 jaar afgelost zijn, de start was in 2017 en is
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Deelneming
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Overige vorderingen
Bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde
inclusief transactiekosten. Daarna tegen geamortiseerde kostprijs (als er geen sprake is van agio of
disagio en transactiekosten is deze gelijk aan de
nominale waarde).
Vlottende Activa
Vastgoed bestemd voor verkoop
Dit betreft vastgoed bestemd voor verkoop (te koop
staande woningen per 31 december). De woning is
gewaardeerd tegen de marktwaarde (in verhuurde
staat).

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
internetspaarrekeningen met een looptijd korter dan
twaalf maanden. De liquide middelen staan tenzij
anders vermeld ter vrije beschikking van de stichting.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele
investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de
boekwaarde van het complex waartoe de investeringen
gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte
verliezen de boekwaarde van het betreffende complex
overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening
gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit
verband verstaan de netto contante waarde van alle
investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te
rekenen ontvangsten.
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt
die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. Hiervan is sprake
wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan
naar huurders, gemeenten en overige stakeholders
aangaande verplichtingen betreffende toekomstige
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan
het besluitvormingsproces van de corporatie rondom
projectontwikkeling en herstructurering.
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de
formalisering van de definitieve ontwerpfase en
afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning
hebben plaatsgevonden.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor jubileumuitkeringen aan personeel en loopbaanontwikkelingen.

De voorziening organisatieontwikkeling is gevormd
ter dekking van verplichtingen die voortkomen uit de
organisatieontwikkelingen.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen
de kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde
boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde
wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding
zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de
looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening
wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komende jaar van
de langlopende schulden is opgenomen onder de
kortlopende schulden.
De interne lening van de DAEB-tak aan de niet-DAEBtak heeft een looptijd van maximaal 15 jaar. Vanaf 2017
is gestart met het aflossen van de lening. De lening is
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen onder
voorwaarden (VOV) heeft Velison Wonen een terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de
ontwikkeling van de waarde van de betreffende
onroerende zaken in het economische verkeer. De
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.
Indien de verwachting is dat de terugkoop binnen
één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de
kortlopende schulden verantwoord.
Overige activa en passiva

Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Op de post huurdebiteuren is een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. De
voorziening wordt bepaald op basis van een statische
benadering: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
debiteuren en Minnelijke Schulden Regeling debiteuren
worden direct voorzien.

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van
cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand
ultimo boekjaar. Bij bepaling van de omvang van de
voorziening is rekening gehouden met geschatte
leeftijd en blijfkans.

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. De
maximale looptijd bedraagt naar verwachting een jaar.

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is
gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen
op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor
medewerkers van de corporatie op grond van caobepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij
het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan
van het personeelsbestand ultimo boekjaar.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
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Risico’s
Kredietrisico
De vorderingen van de toegelaten instelling uit hoofde
van de huurdebiteuren zijn gespreid over een groot
aantal huurders.

12. Grondslagen van
resultaatbepaling

Renterisico en kasstroomrisico
De toegelaten instelling loopt renterisico over de
rentedragende vorderingen en schulden. Voor
vorderingen en schulden met variabele renteafspraken
loopt de toegelaten instelling risico ten aanzien van
de toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de toegelaten
instelling risico’s over de marktwaarde.
Zie voor een nadere toelichting op het gebied van de
renteherzieningsdata- en aflossingsdata, het tegenpartijrisico en de onderpandverplichtingen op het
gebied van rente-instrumenten de toelichting bij de
langlopende schulden.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde
financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de
boekwaarde ervan.
Bepaling reële waarden
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van de toegelaten instelling vereist de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als nietfinanciële activa en verplichtingen. Ten behoeve van
waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is
de reële waarde op basis van de volgende methoden
bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie
over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële
waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting
dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.

Algemeen
Velison Wonen moet haar winst- en verliesrekening
presenteren in de jaarrekening volgens de functionele
indeling. De Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016 (Rtiv 2016) stelt dit voor de woningcorporaties verplicht. In essentie houdt de functionele
indeling in dat de opbrengsten en kosten per verschillende activiteiten die woningcorporaties uitvoeren,
gesplitst worden per activiteit.
In de herziene RJ 645 is het te gebruiken model voor
de winst- en verliesrekening voorgeschreven.
Bij het presenteren van de winst- en verliesrekening
volgens de functionele indeling moeten we een
bestendige gedragslijn hanteren. Bij de toerekening
van de opbrengsten en kosten naar de activiteiten
maken we onderscheid tussen directe en indirecte
toerekenbare opbrengsten en kosten.
De verdeling van de indirecte kosten gebeurt op basis
van het aantal fte’s.
Bij de opzet van de functionele indeling in 2016 is het
uitgangspunt geweest dat de werkzaamheden van de
fte’s grotendeels gerelateerd waren aan de verhuur- en
beheeractiviteiten. In het afgelopen is de urenbesteding
herijkt.
De memo van 3 juli van BZK, Aw en WSW is de onderlegger voor de toerekening van de indirecte kosten
aan de verschillende activiteiten. De bestaande en
nieuwe functieomschrijvingen hebben geresulteerd in
onderstaande verdeling van de indirecte kosten naar
de verschillende activiteiten.

Valutarisico
Stichting Velison Wonen is alleen werkzaam in
Nederland en loopt geen valutarisico.

Omschrijving

2020

2019

Verhuur- en beheeractiviteiten

43,9%

42,8%

Onderhoudsactiviteiten

31,5%

31,5%

Verkoop

0,3%

0,3%

Leefbaarheid

3,1%

3,1%

Overige activiteiten
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0%

1,1%

Overige
organisatiekosten

21,2%

21,2%

Totaal

100%

100%

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden
en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone
bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, omvang
of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht
teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met
de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden
met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van
de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang
afzonderlijk toegelicht.
Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten
worden verantwoord naar rato van de geleverde
prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het
gevoerde huurprijsbeleid van Velison Wonen, rekening
houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals
maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en
maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.
Opbrengsten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeester, schoonmaakkosten, glasverzekering).
De opbrengsten worden verminderd met derving
wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen
en diensten worden verantwoord onder de lasten
servicecontracten.
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Overheidsbijdragen
Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid verantwoord.
Lasten Verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur
en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de
kostenverdeelstaat verantwoord.
Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en
mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden
ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en
mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten
van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten
van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare
uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord en
toegerekende organisatiekosten.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum
worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Overheidsheffingen
Velison Wonen verwerkt de overheidsheffingen zoals
onroerendzaakbelasting op het moment dat aan alle
voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen
incasseren van vorderingen op huurders anders dan
huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer
specifieke kostensoort behoren.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post “Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille” betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoopen organisatiekosten en de geactiveerde waarde met
betrekking tot het vastgoed.

de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie
onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde
verantwoord. De boekwaarde is op basis van de
marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post
verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht
vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen
voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct
toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs
en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de
lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder
verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV
teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden
doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op
terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele
korting.

De uitgaven betreffende sociale activiteiten omvatten
wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals
leefbaarheidscoördinator, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten bewonersbijeenkomsten, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, Skaeve Huse, schuldsaneringen, tweede
kansbeleid, enzovoorts.

Wet normering topinkomens (WNT)

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten
wijkgebonden uitgaven voor onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte,
cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera en
uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging,
brandpreventie, verlichting achterpaden, afsluiting
portieken.

Pensioenen

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord
op het moment van levering (passeren transportakte).
Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Rentebaten en lasten

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet
in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden
verantwoord als financieringstransactie. Verwezen
wordt naar de post “Vastgoed verkocht onder voorwaarden” in de grondslagen van balanswaardering.
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot
de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed
in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed
verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd
voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of
mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in
de waarde van het vastgoed bestemt voor verhuur in
het verslagjaar.
Netto resultaat overige activiteiten
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van VvEbeheer toegerekend.
Overige organisatiekosten

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de
winst- en verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede
alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa
zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de
opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald
en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post
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De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn
(ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden
opgenomen onder “Overige organisatiekosten”.
Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven van
sociale en fysieke activiteiten en toegerekende organisatiekosten opgenomen.

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en
verliesrekening verwerkt rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost,
indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst
waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden
als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend zodanig dat samen met de over de
lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve
rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt
en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld.
Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen
ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT)
heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels
toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels
toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opmaken van
deze jaarrekening gehanteerd.

Velison Wonen heeft een pensioenregeling bij SPW.
Het SPW heeft in 2020 een gemiddelde dekkingsgraad
van 109,4%. Dit betreft een toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een
pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en
dienstjaren.
Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als
zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling.
Voor de pensioenregeling betaalt Velison Wonen
op verplichte basispremie aan het pensioenfonds.
Behalve de betaling van premies heeft Velison Wonen
geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze
pensioenregeling. De premies worden verantwoord
als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden
of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
directe methode.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op
basis van het in de winst- en verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk nietaftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen
in de latente belastingvorderingen en -schulden uit
hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie
van latente belastingvorderingen of een wijziging van
de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.
De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en
verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover
deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in
het eigen vermogen worden opgenomen, in welk
geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Algemeen
Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 heeft
Velison Wonen onderscheid aangebracht tussen diensten van algemeen economische belang (DAEB-tak)
en de overige diensten (niet-DAEB-tak). Daartoe zijn
een afzonderlijke balans, winst- en verliesrekening en
kasstroomoverzicht voor respectievelijk de DAEB-tak
en de niet-DAEB-tak opgesteld.
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Grondslagen voor de splitsing
De belangrijkste uitgangspunten en grondslagen ten
aanzien van de afzonderlijke overzichten zijn:
• Conform het door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurde “scheidingsvoorstel”, zijn de
vastgoedbeleggingen in exploitatie gesplitst naar
DAEB en niet-DAEB bezit;
• De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn geclassificeerd als niet-DAEB;
• Met betrekking tot het vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie en de gerelateerde voorzieningen is onderscheid gemaakt
op projectniveau, op basis van de daadwerkelijke
projectplannen en de hieruit voortvloeiende
classificatie;
• In de DAEB-tak van Velison Wonen is een post
opgenomen inzake de nettovermogenswaarde
van de niet-DAEB-tak (gelijk aan het eigen
vermogen van de niet-DAEB-tak. Hierdoor is
het eigen vermogen van de DAEB-tak gelijk aan
het eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening;
• De belastinglatenties zijn direct of naar rato
toegerekend aan de DAEB-tak en niet-DAEB-tak;
• Ten aanzien van de liquide middelen is geen
onderscheid te maken op basis van separate
bankrekeningen. De splitsing is gemaakt op basis
van de beginstand conform het goedgekeurde
scheidingsvoorstel, gecorrigeerd voor de daaropvolgende “gesplitste” kasstromen;
• Huuropbrengsten en onderhoudskosten zijn
voor zover mogelijk gesplitst op basis van
koppeling aan het betreffende vastgoed;
• Voor overige opbrengsten en kosten, heeft
Velison Wonen gesplitst op basis van het betreffende vastgoed of op basis van een verdeelsleutel toegepast op basis van verdeling bezit;
• Voor de gescheiden kasstroomoverzichten is
een identieke benadering toegepast als voor de
gescheiden winst- en verliesrekeningen.
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Resultaatbestemming

13. Toelichting balans

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen
voor het resultaat over het boekjaar te bestemmen:
Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar wordt
ten gunste van de overige reserves te gebracht.

(DAEB-tak en niet-DAEB-tak)

Het niet-gerealiseerde resultaat bestaande uit nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in
exploitatie en/of niet-gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden)
worden ten gunste van de herwaarderingsreserve
gebracht.

A. VASTE ACTIVA

ACTIVA

I Vastgoedbeleggingen

1. DAEB vastgoed in exploitatie
2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1. DAEB vastgoed
in exploitatie

2020

2019

516.223.240

489.435.855

79.435.905

78.688.231

4.143.127

4.151.343

475.995

7.457.046

600.278.267

579.732.475

2. Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

2020

2019

2020

2019

489.435.855

421.865.733

78.688.231

66.298.588

Opleveringen

14.145.573

0

0

0

Investeringen

688.040

2.899.111

6.643

39.748

Desinvesteringen

0

0

0

0

Herclassificatie

0

0

0

0

11.953.772

64.671.011

741.031

12.349.895

0

0

0

0

26.787.385

67.570.122

747.674

12.389.643

Boekwaarde 31 december

516.223.240

489.435.855

79.435.905

78.688.231

Inbegrepen ongerealiseerde
herwaardering

325.292.568

312.869.811

45.293.722

44.546.746

Boekwaarde 1 januari

Mutaties

Aanpassing marktwaarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties
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3. Onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden

Boekwaarde 1 januari

4. Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

2020

2019

2020

2019

4.151.343

4.476.197

7.457.046

2.738.119

Parameters parkeergelegenheden

Mutaties
Opleveringen

0

0

-14.145.573

0

Investeringen

0

0

8.363.240

4.187.927

-256.972

-803.780

0

0

Herclassificatie

0

0

0

0

Waardeverandering

0

0

-1.198.718

531.000

248.756

478.926

0

0

0

0

0

0

-8.216

-324.854

-6.981.051

4.718.927

4.143.127

4.151.343

475.995

7.457.046

Desinvesteringen

Aanpassing marktwaarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties
Boekwaarde 31 december

De gemiddele markthuur van de woningen en de gemiddelde disconteringsvoet zijn als gevolg van de validatie
van het handboek gestegen.
De minimale mutatiekans is verhoogd van 2 naar 4%.
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9%
van de berekende waarde van een verhuureenheid.

De marktwaarde van de woningen, de parkeergelegenheden en het ZOG-vastgoed is bepaald volgens de
uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Het BOG- en MOG vastgoed is
gewaardeerd op basis van de full-methode door een beëidigde makelaar. Bij de bepaling van de marktwaarde
per 31 december 2020 is gebruik gemaakt van de volgende parameters:
• Macro-economische parameters;
• Markthuur;
• Markthuurstijging;
• Leegwaardestijging;
• Splitsings- en verkoopkosten;
• Instandhoudings- en mutatieonderhoud;
• Beheerkosten;
• Belastingen en verzekeringen;
• Verhuurderheffing;
• Disconteringsvoet;
• Exit yield;
• Wijziging waarderingsmodel.

De belangrijkste parameters zijn:
2020

2019

6,67%

6,37%

Gemiddelde Exit yield uitponden

40,05%

14,20%

Gem markthuur (per eenheid per maand)

€ 60,02

€ 57,77

Disconteringsvoet uitponden

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
In 2019 is het gehele BOG-MOG vastgoed in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT - www.nrvt.nl). Dit
jaar heeft een markttechnische update plaatsgevonden. Dit is voor volgende jaar ook van toepassing. Elke 3 jaar
dient het BOG-MOG Vastgoed volledig getaxeerd te zijn. Voor de nieuwe MOG in 2020 heeft wel een volledige
taxatie plaatsgevonden. Voor twee complexen vond er een wijziging in de huursituatie plaats, hiervoor is een
hertaxatie van toepassing.
De belangrijkste parameters zijn:

Gemiddelde disconteringsvoet BOG/MOG
Gemiddelde restantlooptijd contracten
Gem markthuur (per maand) BOG /MOG

Parameters woongelegenheden

2019

7,92%

7,57%

155 maanden

147 maanden

€ 2.400,00

€ 4.979,71

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7%
van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Toepassing vrijheidsgraden

Bij de berekening van de parameters zijn de voorgeschreven parameters zoals deze blijken uit het Handboek
Modelmatig Waarderen zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
2015 gebruikt. Per type vastgoed zijn de belangrijkste veronderstellingen vermeld:

2020

2020

2019

Markthuur

Markthuur

Disconteringsvoet

Disconteringsvoet

Exit Yield

Exit Yield

De belangrijkste parameters zijn:
2020

2019

Gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren

6,31%

6,02%

Gemiddelde disconteringsvoet uitponden

6,87%

6,41%

Gemiddelde Exit yield uitponden

5,50%

5,10%

Mutatiekans uitponden

6,29%

9,52%

1.114,45

750,21

8,81%

8,58%

Gem markthuur( per eenheid per maand)
Gemiddelde disconteringsvoet ZOG
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Toelichting schattingswijziging leidend tot waardemutatie:
Omschrijving (x € 1.000)

De martkwaarde stijgt op totaal niveau (DAEB en niet-DAEB) met 104,85% ten opzichte van 2019. Hieronder een
verklaring van de grootste verschillen:
DAEB

Niet-DAEB

Totaal

489.436

78.688

568.124

14.027

0

14.027

Aankoop

263

0

263

Overige voorraadmutaties

130

0

130

4

-4

0

14.425

-4

14.421

0

0

0

5.316

367

5.683

808

0

808

23.400

3.082

26.482

-337

-205

-542

769

-39

730

1.088

0

1.088

31.044

3.204

34.248

Versieverschil

-1.364

-20

-1.384

Begrenzing mutatiekans

10.227

2.111

12.338

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

Overdrachtskosten

-7.185

-1.049

-8.234

475

0

475

0

0

0

2.153

1.042

3.195

De gemiddelde markthuur van woningen is, als gevolg van de validatie van het handboek, fors gestegen van
€ 779,41 naar € 1.039,77 (+33,4%). Hierdoor stijgt het aantal woningen met een doorexploiteer scenario van
50 naar 1.554 na deze wijziging.
De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is, als gevolg van de validatie van het handboek, gestegen van 6,02% naar 6,46% (+0,45 procentpunt). De gemiddelde disconteringsvoet uitponden van
woningen is, als gevolg van de validatie van het handboek, gestegen van 6,41% naar 7,03% (+0,61 procentpunt).

Marktwaarde 2019
Voorraadmutaties
Nieuwbouw

Classificatiewijzigingen

Subtotaal voorraadmutaties
Mutatie objectgegevens
Oppervlakte, type en overige basisgegevens
Contracthuur en leegstand
Maximaal redelijke huur
WOZ-waarde
Contractgegevens BOG/MOG/ZOG
Mutatiekans
Complexdefinitie en verkooprestricties

Subtotaal mutatie objectgegevens
Methodische wijzigingen handboek en software

Renovatiejaar
Overige rekenmethodiek

Subtotaal methodische wijzingen handboek en software
Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

20.197

3.503

23.700

Disconteringsvoet na validatie

Markthuur na validatie

-50.391

-9.348

-59.739

Subtotaal parameteraanp. als gevolg van validatie handboek

-30.194

-5.845

-36.039

-2.441

-451

-2.892

-99

-19

-118

Parameteraanpassingen als gevolg van
marktontwikkelingen
Macro-economische parameters
Markthuur
Markthuurstijging

20.432

4.284

24.716

Leegwaardestijging

-17.471

-2.776

-20.247

Splitsings- en verkoopkosten

310

47

357

-7.295

-1.136

-8.431

-463

-43

-506

Belastingen en verzekeringen

1.279

176

1.455

Verhuurderheffing

2.397

43

2.440

Disconteringsvoet

12.660

2.270

14.930

-36

-48

-84

91

0

91

9.364

2.346

11.710

Marktwaarde 2020

516.223

79.435

595.658

Percentage marktwaarde 2020 t.o.v. 2019

105,47%

100,95%

104,85%

Instandhoudings- en mutatieonderhoud
Beheerkosten

Exit yield
Wijziging waarderingsmodel

Subtotaal parameteraanp. als gevolg van
marktontwikkelingen
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Voorraadmutaties
Er zijn 105 VHE’s opgeleverd met een gemiddelde marktwaarde van € 133.590.
En er zijn twee woningen aangekocht met een gemiddelde marktwaarde van € 131.590.
Twaalf onzelfstandige woningen zijn uit exploitatie gegaan met een gemiddelde marktwaarde van € 16.217 en
er zijn drie zelfstandige woningen in exploitatie gekomen met een gemiddelde marktwaarde van € 108.287 als
gevolg van overige voorraadmutaties.
Mutatie objectgegevens
De gemiddelde contracthuur van woningen is gestegen van € 572,44 naar € 590,57 (+3,17%). Het aantal leegstaande woningen is gedaald van 50 naar 34.
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van € 177.332 naar € 192.625 (+8,62%). Hierdoor stijgt
de gehanteerde leegwaarde en daarmee de verkoopopbrengsten.n 7,17% naar 6,21% (-0,96 procentpunt).
De gemiddelde mutatiekans doorexploiteren van woningen is gedaald van 7,17% naar 7,1% (-0,07 procentpunt).
Methodische wijzigingen handboek en software
In het handboek 2020 geldt een minimale mutatiekans van 4% in plaats van 2%, dit heeft een positief effect op
de marktwaarde.
In het handboek 2020 zijn de overdrachtskosten in de eindwaarde verhoogd naar 9%, dit heeft een negatief
effect op de marktwaarde.
Het renovatiejaar is in 2020 toegevoegd aan de objectgegevens.

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen
De macro-economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in 2020 lager ingeschat dan in 2019. Dit leidt per saldo - tot een negatief effect op de marktwaarde.
De gemiddelde markthuur van woningen is, als gevolg van marktontwikkelingen, gestegen van € 1.039,77 naar
€ 1.114,27 (+7,16%). Omdat bij veel woningen het doorexploiteerscenario leidend is heeft dit een redelijk groot
effect.
De historische leegwaardestijging van woningen is gedaald van 9,4% naar 6,5% (-2,9 procentpunt). De gemiddelde toekomstige leegwaardestijging van woningen is gedaald van 2,2% naar 2,15% (-0,05 procentpunt).
Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud doorexploiteren van woningen is gestegen van € 1.433,59 naar
€ 1.530,70 (+6,77%). Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud uitponden van woningen is gestegen van
€ 592,86 naar € 670,53 (+13,1%).
Ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere voorgeschreven percentages gedaald van
6,46% naar 6,32%.
De gemiddelde disconteringsvoet uitponden van woningen is als gevolg van marktontwikkelingen, gedaald van
7,03% naar 6,88%.
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Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in
exploitatie

Beleidswaarde
De Beleidswaarde ultimo 2020 bedraagt 283 miljoen (2019: 274 miljoen).
Deze beleidswaarde is als volgt afgeleid uit de marktwaarde:
x € 1.000

2020

Marktwaarde verhuurde staat

2019
595.659

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

568.124

20.916

-110.304

-275.442

-124.807

Kwaliteit (onderhoud)

-49.111

- 53.658

Beheer (beheerkosten)

-8.616

-4.939

-312.253

-293.708

Betaalbaarheid (huren)

Subtotaal
Beleidswaarde

283.406

274.416

Toelichting bij activa in exploitatie: gevoeligheidsanalyse
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunt voor:

2020

Disconteringsvoet

6,31

Streefhuur per maand

€ 628 per woning

Lasten onderhoud per jaar

€ 2.014 per woning

Lasten beheer per jaar

€ 844 per woning

Verhuurderheffing per jaar

2,6 miljoen

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Gevoeligheidsanalyse

Doorwerking Wet Eenmalig Huurverlaging
In 2020 is de Wet Eenmalige huurverlaging (WEH) aangenomen. Doel is om “duur scheef wonen” te bestrijden
door de huren te verlagen voor mensen met een laag of verlaagd inkomen. Tegenover de lagere huurinkomsten
staat een verlaging van de verhuurheffing met 0,036%. De impact van de wetswijziging zal per corporatie anders
zijn afhankelijk van de samenstelling van het huurdersbestand.
De WEH is van toepassing op uitsluitend sociale woningen (DAEB) van woningcorporaties die in 2021 een
huurprijs hebben tussen de € 633,25 en de huurliberalisatiegrens van € 752,33 en waarvan het huishouden over
2019 een lager inkomen had dan € 23.725 (één persoon) of € 32.200 (meerdere personen). Voor huishoudens
met tenminste één AOW-gerechtigde liggen de bedragen circa € 100 lager. De verlaging is tot € 633,25 (laagste
aftoppingsgrens) voor een huishouden met 1 of 2 personen en tot € 678,66 (hoogste aftoppingsgrens) voor
huishoudens met 3 of meer personen.
Impact op de Marktwaarde

Markt- en Beleidswaarde DAEB en Niet-DAEB
Marktwaarde

Beschikbaarheid

Betaalbaarheid

Kwaliteit

Basisvariant

595.659.145

20.916.010

-275.441.721

-49.110.699

-8.616.057

283.406.678

Disconteringsvoet
+ 0,5%

551.879.412

-5.176.930

-237.292.443

-43.600.735

-7.271.745

258.537.559

Onderhoud
+ 100 euro

595.659.145

20.916.010

-275.441.721

-59.396.431

-8.616.057

273.120.946

Onderhoud
- 100 euro

595.659.145

20.916.010

-275.441.721

-38.868.647

-8.616.057

293.648.730

Beleidsbeheer
+ 100 euro

595.659.145

20.916.010

-275.441.721

-49.110.699

-18.693.361

273.329.374

Beleidsbeheer
- 100 euro

595.659.145

20.916.010

-275.441.721

-49.110.699

1.461.311

293.484.046

Streefhuren
+ 25 euro

595.659.145

20.916.010

-269.179.055

-49.110.699

-8.616.057

289.669.344

Streefhuren
- 25 euro

595.659.145

20.916.010

-283.909.284

-49.110.699

-8.616.057

274.939.115

Beheer

Beleidswaarde

Op de impact van de huurverlaging wordt niet ingegaan in het Handboek. De marktwaarde in verhuurde staat
(MVS) wordt bepaald of berekend op basis van de contracthuur van december 2020 en de markthuur na mutatie.
Met de huurverlaging is in de MVS (basisversie) expliciet geen rekening gehouden Uitgangspunt bij de MVS is de
prijs die een derde voor de woning wil betalen. Er vanuit gaande dat dit geen woningcorporatie is, is de koper
niet verplicht om de huur te verlagen.
In het Handboek is de verlaging van de verhuurderheffing reeds meegenomen.
De inschatting is dat er een maandelijkse huurverlaging zal zijn van circa 11.000 euro. De impact op de marktwaarde schatten we in op een verlaging van zo’n 2 miljoen euro, circa 0,40%.
Impact op de Beleidswaarde

De beleidswaarde is voor het eerst in het boekjaar 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling
was. In 2019 is het begrip onderhoud/verbetering en beheerlasten nader geduid. In 2020 zijn, behalve de handboekwijzigingen, geen structurele aanpassingen doorgevoerd. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip door
de AW en WSW zou kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden.
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Per 31 december 2020 is in totaal € 371 miljoen (€ 325.293 daeb en € 45.293 niet-DAEB) aan ongerealiseerde
herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2019: € 357 miljoen (€ 312.870 DAEB en € 44.547 nietDAEB)), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald
en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 306 miljoen
in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De
realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van
Velison Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan
sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt
deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden
verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de
marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

De huurverlaging heeft wel impact op de beleidswaarde. In de beleidswaarde wordt uitgegaan van het doorexploiteerscenario waarbij de huur bij mutatie naar de streefhuur wordt aangepast. Vanwege de verplichte
huurverlaging zal dit een negatieve impact hebben op de bestaande contracthuren, waarmee rekening zou
moeten worden gehouden.
De impact op de beleidswaarde van de maandelijkse huurverlaging van circa 11.000 euro wordt geschat op een
daling van ongeveer 1,5 miljoen euro, zo’n 0,56%. Hiermee is geen rekening gehouden in de berekening van de
beleidswaarde.
Verzekering
Het vastgoed is in 2020 bij Raetsheren van Orden verzekerd tegen brand- en stormschade.
De verzekerde som bedraagt € 496,4 miljoen, dit is exclusief de verzekerde som van de woningen die onderdeel
uitmaken van een VvE; deze worden verzekerd door de VvE.
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Het feitelijk verzekerde bedrag ligt hoger; Raetsheren van Orden vergoedt bij schade de werkelijke herbouwwaarde van het perceel.

II Materiële vaste activa
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Het verloop van deze post is als volgt:

OZB taxatie
2020

2019

Aanschafwaarde

3.990.214

4.073.029

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen

-1.157.715

-1.128.565

Boekwaarde

2.832.499

2.944.464

97.175

72.802

-128.633

-155.617

128.633

155.617

-192.514

-184.767

-95.339

-111.965

3.958.756

3.990.214

-1.221.596

-1.157.715

2.737.160

2.832.499

Het vastgoed is in 2020, peildatum 1-1-2019, voor de WOZ getaxeerd op € 719 miljoen (2019: € 663 miljoen).
Stand 1 januari:
3. (On-)roerende zaken Verkoop onder Voorwaarden
Aantal 2020

Aantal 2019

2020

2019

Woningen Velsen-Noord

7

7

1.571.161

1.480.830

Woningen De Vrijheit

8

10

1.170.071

1.359.772

Woningen De Vreede

6

6

1.178.846

1.101.108

Woningen De Voorwaarts

1

1

223.049

209.633

4.143.127

4.151.343

Stand per 31 december

Mutaties:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen van desinvesteringen
Afschrijvingen

4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Totaal van de mutaties
2020

2019

Project KPN / de Duinen

0

4.844.370

Project Meerweidelaan

0

2.342.369

Project Stadspark

0

193.564

Project Skaeve Huse

0

-28.736

475.995

105.479

475.995

7.457.046

Diverse projecten

Stand per 1 januari

7.457.046

Mutaties in 2020
Investeringen project KPN / de Duinen
Investeringen project Meerweidelaan
Investeringen project Stadspark

123.868
4.701.028

Investeringen diverse projecten

370.516
-14.145.573

Waardeverandering onrendabele investeringen DAEB

-1.198.718

Totaal mutaties

-6.981.051
475.995

Het project KPN / de Duinen betreft nieuwbouw van 48 appartementen in de sociale sector. De woningen zijn in
2020 opgeleverd.
Het project Meerweidelaan betreft 38 woningen waar energetische verbeteringen worden aangebracht. De
gemaakte kosten tot en met 2020 zijn als onrendabel geboekt.
Het project Stadspark betreft nieuwbouw van 54 appartementen in de sociale sector. De woningen zijn in 2020
opgeleverd.
Het project Skaeve Huse betreft nieuwbouw van 3 units in de sociale sector. De woningen zijn in 2020 opgeleverd.

92

Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde

Auto's

Gebouw
en inrichting

Overig
inventaris

Totaal

Aanschafwaarde

103.197

3.474.233

495.599

4.073.029

Cumulatieve afschrijvingen

-57.024

-717.260

-354.281

-1.128.565

46.173

2.756.973

141.318

2.944.464

Investeringen

0

0

97.175

97.175

Desinvesteringen

0

0

-128.633

-128.633

Afschrijvingen van desinvesteringen

0

0

128.633

128.633

Afschrijvingen

-13.731

-117.011

-61.772

-192.514

Totaal mutaties

-13.731

-117.011

35.403

-95.339

Aanschafwaarde

103.197

3.474.233

381.326

3.958.756

Cumulatieve afschrijvingen

-84.485

-951.283

-185.828

-1.221.596

18.712

2.522.950

195.498

2.737.160

1 januari

Boekwaarden

207.572

Stand per 31 december

Aanschafwaarde

2.960.256

Investeringen project Skaeve Huse

Opleveringen DAEB

Stand 31 december

Mutaties

31 december

Boekwaarden
Afschrijvingen:

De auto’s worden, rekening houdend met een restwaarde, in vijf jaar lineair afgeschreven.
Het kantoorpand van Velison Wonen wordt in 40 jaar lineair afgeschreven.
De interne verbouwing van het kantoorpand wordt in 20 jaar lineair afgeschreven, de overige inventaris in vijf
jaar lineair.
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B. VLOTTENDE ACTIVA

III Financiële vaste activa

1. Latente belastingvordering
2. Leningen u/g
3. Overige vorderingen; deelneming

2020

2019

1.281.034

1.184.943

170.482

170.844

1.070

1.070

1.451.586

1.356.857

1. Latente belastingvordering
Wegens afschrijving disagio op leningen
Afschrijvingspotentieel

I Voorraden
2020

2019

0

215.200

54.962

46.150

54.962

261.350

2020

2019

216.111

228.244

2.413

697

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

844.888

863.066

4. Overige vorderingen

157.906

206.122

5. Overlopende activa

195.261

76.063

1.416.579

1.374.192

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop
2. Overige voorraden

De overige voorraden betreft de magazijnvoorraad van klein materiaal.
176.647

148.347

1.104.387

1.036.596

1.281.034

1.184.943

II Vorderingen

1. Huurdebiteuren
2. Overheid (Gemeenten)

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

Boekwaarde 1 januari
Wegens afschrijving disagio op leningen
Wegens afschrijvingspotentieel
Boekwaarde 31 december

2020

2019

1.184.943

1.633.011

28.300

2.560

67.791

-450.628

1.281.034

1.184.943

Disagio op leningen: In de jaarrekening is voor de leningportefeuille een latente belastingvordering tegen
contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde)
en de waardering als toegepast in de jaarrekening.
De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,9275%
(2019 2,36%).
Voor het bezit waarvan de marktwaarde hoger is dan de fiscale waarde heeft Velison Wonen de mogelijkheid om
af te schrijven.
Voor dit afschrijvingspotentieel is een latentie getroffen. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,9275%.
Sinds 1 januari 2019 is in de Wet op de Vennootschapsbelasting een renteaftrekbeperking (ATAD) opgenomen.
Op basis van deze regeling is de renteaftrek beperkt. Het saldo aan niet afgetrokken rente is mogelijk aftrekbaar
in de toekomst. Echter vanwege de onzekerheid op welke termijn dit aftrekbaar is, is er geen latentie gevormd.

1. Huurdebiteuren
De specificatie naar aantal huurders met een achterstand in aantal maanden luidt als volgt:
2020

2019

2020

2019

1 Maand of minder

119

121

46.378

51.549

Tussen 1 en 2 maanden

35

29

36.223

29.553

Tussen 2 en 3 maanden

19

20

30.721

32.376

Tussen 3 en 4 maanden

10

12

21.517

27.244

Tussen 4 en 5 maanden

4

6

10.530

18.418

Tussen 5 en 6 maanden

2

4

5.990

15.067

Meer dan 6 maanden

6

4

47.924

37.601

195

196

199.283

211.808

2. Leningen u/g

Vertrokken huurders

69

58

144.594

131.480

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

Totaal corporatie

264

254

343.877

343.288

127.766

115.044

216.111

228.244

2020

2019

210.000

210.000

0

0

Saldo per 31 december

210.000

210.000

Aanpassing contante waarde

-39.518

-39.156

170.482

170.844

Saldo per 1 januari
Aflossingen

Af: vermoedelijk oninbaar

De bruto huurachterstand bedraagt 1,24% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen. (2019 1,29%).
De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld op basis van ouderdom van de vorderingen. Vorderingen op huurders
die gebruik maken van de WSNP of minnelijke regeling worden direct ten laste van de voorziening gebracht.

Dit betreft vorderingen als het gevolg van de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders in Velsen-Noord.
De regeling is met toestemming van het toenmalige Ministerie van VROM, gedateerd 11 april 2003, uitgevoerd.
De leningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde.

94

95

III Liquide middelen

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:
2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

115.044

122.596

Bank Nederlandse Gemeenten

Onttrekkingen

-14.453

-10.660

Kas

27.176

3.108

127.767

115.044

Mutatievoorziening
Boekwaarde per 31 december

ING spaarrekening
ING stortingsrekening
Totaal

2020

2019

2.138.620

193.299

3.761

4.114

310

0

997.067

634

3.139.758

198.047

2. Overheid (Gemeenten)
Velison heeft per 31 december een kredietfaciliteit bij de BNG ten bedrage van € 0,5 miljoen.
De liquide middelen zijn direct opneembaar.

De specificatie per ultimo het boekjaar:
2020

2019

2.413

697

2.413

697

2020

2019

844.888

863.066

844.888

863.066

2020

2019

Nog te ontvangen verzekeringsclaim

0

116.119

Nog te ontvangen rente

0

5.430

113.089

78.486

44.817

6.087

157.906

206.122

2020

2019

Vooruitbetaalde assurantiepremie

1.919

265

Vooruitbetaalde erfpacht

1.044

1.044

Vooruitbetaalde bijdrage huurdersraad

4.505

2.505

Vooruitbetaalde crediteuren

40.479

71.349

Nog te ontvangen rente VPB

64.056

0

Nog te ontvangen bijdrage Skaeve Huse

80.099

0

3.159

900

195.261

76.063

Bijdrage woningaanpassing minder validen

3. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting te vorderen

4. Overige vorderingen

Nog te ontvangen overige debiteuren
Nog te ontvangen diversen

De vorderingen hebben alle een verwachte looptijd van korter dan een jaar.
5. Overlopende activa

Vooruitbetaald overig
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PASSIVA

3. Resultaat boekjaar

C. EIGEN VERMOGEN
2020

2019

370.586.290

357.416.557

2. Overige reserves

115.740.730

112.430.709

Totaal eigen vermogen

486.327.020

469.847.266

1. Herwaarderingsreserves

Voorstel tot bestemming van het resultaat is om het gerealiseerde resultaat ad € 3.310.021 ten gunste van de
overige reserves te brengen en het niet gerealiseerde resultaat waardeveranderingen vastgoed in exploitatie ad
€ 13.169.733 ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen. Deze bestemming is in de jaarrekening reeds
verwerkt.

2020

2019

84.415.079

40.536.369

-76.257.990

-36.875.397

Resultaat overige reserves voorgaand boekjaar

-8.157.089

-3.660.972

Resultaat herwaarderingsreserve lopend boekjaar

13.169.733

76.257.990

3.310.021

8.157.089

16.479.754

84.415.079

Verloop resultaat boekjaar
Stand per 1 januari
Resultaat herwaarderingsreserve voorgaand boekjaar

Resultaat overig resultaat lopend boekjaar
Stand per 31 december

1. Herwaarderingsreserves
2020

2019

357.416.557

281.158.567

13.169.733

76.257.990

0

0

370.586.290

357.416.557

DAEB
vastgoed in
exploitatie

niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal
vastgoed in
exploitatie

248.958.524

32.200.043

281.158.567

63.911.287

12.346.703

76.257.990

0

0

0

312.869.811

44.546.746

357.416.557

0

0

0

312.869.811

44.546.746

357.416.557

12.422.757

746.976

13.169.733

325.292.568

45.293.722

370.586.290

2020

2019

112.430.709

104.273.620

3.310.021

8.157.089

115.740.730

112.430.709

Saldo 1-1
Mutatie herwaardering
Gerealiseerd door verkoop
Saldo 31-12 na resultaatbestemming

Het verloop van de herwaarderingsreserves is als volgt:

Saldo per 1-1-19
Mutatie herwaardering 2019
Gerealiseerd door verkoop 2019
Saldo per 31-12-19
Gerealiseerd door verkoop 2020
Saldo per 31-12-20 voor resultaatbestemming
Mutatie herwaardering 2020
Saldo per 31-12-20 na resultaatbestemming
2. Overige reserves

Saldo 1-1
Dotatie resultaat boekjaar
Saldo 31-12
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D. VOORZIENINGEN

E. LANGLOPENDE SCHULDEN
2020

2019

1. Overige voorzieningen

210.490

264.130

2. Voorziening organisatieontwikkelingen

150.000

0

2. Schulden inzake leningen banken

3. Voorziening onrendabele investeringen sociaal vastgoed

0

0

4. Voorziening latente belastingverplichtingen

0

0

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

360.490

264.130

2020

2019

1.911.561

2.485.044

100.384.551

98.333.896

4.078.467

4.084.130

89.916

91.610

106.464.495

104.994.680

Leningen van
overheid

Leningen
kredietinstellingen

Totaal

Leningen overheid/banken

3.029.352

103.113.509

106.142.861

Af: aflossingsverplichting voorgaand jaar

-544.308

-4.779.613

-5.323.921

2.485.044

98.333.896

100.818.940

-544.308

-4.779.613

-5.323.921

0

13.500.000

13.500.000

-544.308

8.720.387

8.176.079

2.485.044

111.833.896

114.318.940

-573.483

-11.449.345

-12.022.828

1.911.561

100.384.551

102.296.112

1. Schulden/leningen overheid

4. Overige schulden

1. Overige voorzieningen
1. en 2. Schulden inzake leningen overheid en banken

Jubileumuitkeringen

Loopbaanontwikkeling

Totaal

Saldo per 1 januari

149.800

114.330

264.130

Dotatie / afboeking

-45.000

-2.185

-47.185

0

-6.455

-6.455

104.800

105.690

210.490

Onttrekking
Saldo per 31 december
Reservering loopbaanontwikkeling

In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling.
Voor 2021 zijn nog geen concrete budgetaanvragen bekend. Het karakter van de voorziening is overwegend
langlopend.

Het verloop van de leningen is als volgt:

1 januari

Mutaties boekjaar
Af: aflossingen
Bij: nieuwe leningen

2. Voorziening organisatieontwikkelingen
31 december
2020

2019

0

0

Dotatie voorziening organisatieontwikkelingen

150.000

0

Saldo per 31 december

150.000

0

Saldo per 1 januari

Voor verplichtingen die voortkomen uit de organisatieontwikkeling is een voorziening getroffen.
3. Voorziening onrendabele investeringen sociaal vastgoed
2020

2019

Saldo per 1 januari

0

872.179

Mutatie voorziening onrendabele top Stadspark

0

-872.179

Saldo per 31 december

0

0

Leningen overheid/banken
Af: aflossingsverplichting komend jaar

Voor de leningen van 2020 gelden rentevoeten die variëren van -0,412% tot +5,58%.
De gemiddelde rentevoet over 2020 bedraagt 2,72%. De gemiddelde looptijd van de leningen is 15,8 jaar.
Van de schuldrest heeft € 90,8 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.
De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen van alle leningen bedragen € 12.022.828 en zijn op de
balans opgenomen onder de kortlopende schulden. De marktwaarde van de leningen bedraagt € 156.032.000
(2019: € 138.423.000).

4. Voorziening latente belastingverplichtingen
Verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente belastingverplichtingen en in het boekjaar:
2020

2019

Saldo per 1 januari

0

985.355

Vrijval voorziening wegens opwaardering WOZ-waarde

0

-985.355

Saldo per 31 december

0

0

Velison Wonen sluit aan bij de handreiking latenties van Aedes. Op basis van de handreiking hoeft de latentie niet
gevormd te worden en valt de passieve latentie vrij.

100

101

F. KORTLOPENDE SCHULDEN

Rente- en kasstroomrisico
Hierna is de leningportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd.
Rentepercentages

€

Resterende looptijd

€

Roll-over

7.000.000

Kleiner of gelijk aan 1 jaar

10.000.000

< 0%

4.500.000

Van 2 tot en met 5 jaar

13.485.044

0%-1%

13.000.000

Van 6 tot en met 10 jaar

9.643.785

1%-2%

29.809.340

Van 11 tot en met 15 jaar

23.418.741

2%-3%

8.939.340

Van 16 tot en met 20 jaar

25.950.251

3%-4%

14.500.000

Groter dan 20 jaar

31.821.119

4%-5%

29.4085.522

5%-6%

7.485.044

> 6%

0
114.318.940

3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

0

0

2. Schulden inzake leningen

12.022.828

5.323.921

3. Schulden aan leveranciers

1.615.232

2.935.619

547.249

595.245

37.787

37.788

237.795

201.838

1.466.416

1.554.933

15.927.307

10.649.344

1. Schulden aan overheid (Gemeenten)

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen
5. Schulden ter zake van pensioenen
6. Overige schulden
7. Overlopende passiva

1. Schulden aan overheid (Gemeenten)
2020

2019

0

0

2020

2019

12.022.828

5.323.921

2020

2019

1.615.232

2.935.619

2020

2019

464.598

504.722

Loonbelasting

55.881

59.908

Premies sociale verzekeringen

26.770

30.615

0

0

547.249

595.245

2020

2019

37.787

37.788

Te betalen diverse facturen
2020

2019

4.078.467

4.084.130

De bij de levering van de woning ontvangen liquide middelen vertegenwoordigen een terugkoopverplichting die
wordt opgenomen (als langlopende schuld) onder Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken onder voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op basis van terugkoopprijs per balansdatum.
4. Overige schulden

Saldo waarborgsommen

2019

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

114.318.940

22 koopgarantwoningen

2020

2. Schulden inzake leningen

Binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen
3. Schulden aan leveranciers

2020

2019

89.916

91.610

De waarborgsommen zijn geheven uit hoofde van de huurovereenkomst. Over de betaalde waarborgsommen
wordt bij teruggave geen rente vergoed.

Nog te betalen facturen
4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

5. Schulden ter zake van pensioenen

SPW premies pensioen
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Huurbevriezing

6. Overige schulden
2020

2019

100.575

78.992

Te betalen accountantskosten en kosten jaarrekening

48.007

49.660

Te verrekenen servicekosten

27.904

66.872

Aangegane verplichting projectkosten

52.656

0

8.653

6.314

237.795

201.838

2020

2019

1.062.766

1.171.152

325.411

305.542

78.239

78.239

1.466.416

1.554.933

Te betalen verlofrechten

Diversen

In februari 2021 is besloten dat per 1 juli 2021 de huurprijs van de sociale huurwoningen bevroren worden.
De minister heeft toegezegd de financiële gevolgen van deze huurbevriezing te compenseren middels een
verlaging van de verhuurderheffing. Gezien het feit dat hiermee in het waarderingshandboek geen rekening
mee is gehouden is de vraag welke impact dit op de jaarrekening 2020. Aangezien de verwachting is dat de
financiële gevolgen van de huurbevriezing en de verlaging van de verhuurderheffing elkaar compenseren (al kan
dit per woningcorporatie verschillen) ligt het in de rede met de huurbevriezing zowel in de beleidswaarde als in
de marktwaarde geen rekening te houden. Met de effecten van de huurbevriezing zijn in de jaarrekening geen
rekening gehouden.

7. Overlopende passiva

Niet vervallen rente
Vooruitontvangen huur
Overige

Niet uit de balans blijkende informatie
Deelneming in de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Obligoverplichting
Ingevolge het reglement van het WSW neemt iedere deelnemer deel in het risico waartoe de stichting WSW zich
voor de deelnemers borg heeft gesteld. De bijdrage is maximaal 3,85% van het schuldrestant van de door de
deelnemer aangegane leningen waarvoor het WSW zich borg heeft gesteld. De stichting WSW zal overgaan tot
invordering van deze bijdrage als het vermogen van het WSW onder de minimumgrens van 0,25% van de gegarandeerde uitstaande schuldrestanten komt.
Per 31 december 2020 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 4.333.905 uit hoofde van de
door het WSW verstrekte borgstellingen.
Deelnemingen overig
Sinds 2019 maakt Velison Wonen deel uit van het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem van de MRA.
Velison Wonen heeft 100 aandelen in 2019 aangekocht in woningnet en neemt deel aan de stichting
Woonservice Kennemerland.
Voor beide deelnemingen is toestemming verleend door de Autoriteit Woningcorporaties.
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de renovatie van woningen tot een bedrag van € 93.415.
Deze verplichtingen komen naar verwachting binnen 1 jaar na balansdatum tot afwikkeling.
Volmacht WSW
Velison Wonen heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW (als bedoeld
in het Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, artikel 30), zodat het WSW in
staat wordt gesteld om, wanneer daartoe aanleiding is, over te gaan op hypotheekvestiging op het bezit dat de
woningcorporatie in onderpand heeft gegeven. Velison Wonen heeft haar volledige bezit in onderpand gegeven.
Gebeurtenissen na balansdatum
Op het Aedes congres van 9 februari jl. hebben de corporaties besloten om tot een structurele oplossing te
komen voor Vestia.
De corporaties wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage te leveren door middel van een leningruil. De
inschatting is dat de financiële consequenties voor Velison beperkt zullen zijn.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(DAEB-tak en niet-DAEB-tak)

3. Lasten servicecontracten

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Kosten servicekosten
Kosten serviceabonnement
2020

2019

26.811.979

25.666.038

661.208

626.717

-618.070

-540.250

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-2.152.276

-1.704.476

5. Lasten onderhoudsactiviteiten

-9.947.963

-7.936.871

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-4.439.767

-4.310.237

Totaal

10.315.111

11.800.921

1. Huuropbrengsten
2. Opbrengsten servicecontracten
3. Lasten servicecontracten

Totaal

2019

Woningen en woongebouwen DAEB

23.411.115

22.370.095

Woningen en woongebouwen niet-DAEB

2.920.281

2.849.501

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB

186.737

175.475

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

597.786

584.774

27.115.919

25.979.845

-260.068

-289.240

-14.671

-18.339

-26.664

-738

-2.537

-5.490

26.811.979

25.666.038

Huurderving wegens leegstand DAEB
Huurderving wegens leegstand niet-DAEB
Huurderving wegens oninbaarheid DAEB
Huurderving wegens oninbaarheid niet-DAEB
Totaal

De huuropbrengst is met € 1.136.074 toegenomen als gevolg van nieuwbouw, aangekochte verhuureenheden,
de jaarlijkse huurverhogingen, geriefsverbeteringen en huurharmonisatie bij mutatie.
Per 1 juli 2020 zijn de huren (inclusief inkomensafhankelijke huurverhoging) gemiddeld verhoogd met 2,88%.

-518.269

-496.531

-99.801

-43.719

-618.070

-540.250

4. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Salariskosten

Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie
2020

2019

De bedragen die in rekening worden gebracht voor leveringen en diensten zijn gebaseerd op de geraamde c.q.
werkelijke kosten. Ze worden jaarlijks indien noodzakelijk aangepast. Jaarlijks vindt de afrekening plaats met de
huurders met de betrekking tot de verrekenbare servicekosten over het voorgaande jaar.

Overige bedrijfslasten
1. Huuropbrengsten

2020

Totaal

2020

2019

-1.103.396

-1.045.532

-964.281

-579.793

-84.599

-79.151

-2.152.276

-1.704.476

De overige bedrijfslasten zijn verlaagd met de toegerekende organisatiekosten aan onderhoud, leefbaarheid en
verkopen die volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan
uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar
activiteiten verdeeld.
Salariskosten
2020

2019

-2.035.256

-1.910.493

Pensioenlasten

-318.892

-301.559

Sociale lasten

-288.388

-327.553

175.067

182.504

1.364.073

1.311.569

-1.103.396

-1.045.532

Lonen en salarissen (inclusief ontvangen ziekengeld)

Doorbelaste uren
Doorbelasting algemene kosten
Totaal

Het gemiddeld aantal werknemers omgerekend in fte’s in 2020 bedraagt 31,25 (2019: 33,62).
2. Opbrengsten servicecontracten
FTE/aantal
2020

2019

565.759

552.679

-9.033

-6.572

Te verrekenen servicekosten met huurders

-14.779

-35.094

Opbrengst serviceabonnement

119.261

115.704

661.208

626.717

Vergoedingen servicekosten
Vergoedingsderving servicekosten wegens leegstand

Totaal
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Bestuur en staf

4,29

Vastgoed

9,90

Wonen

9,35

Financiën

7,71

Totaal

31,25
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Overige bedrijfslasten
2020

2019

-1.993.381

-1.195.783

Doorbelasting algemene kosten

1.029.100

615.990

Totaal

-964.281

-579.793

Algemene kosten

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder:
WNT) in werking getreden. Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Velison
Wonen van toepassing zijnde regelgeving voor het WNT-maximum voor de woningcorporaties klasse E.
Gegevens 2020
Bedragen x € 1

H.J.G. van Kaam

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling per jaar

Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
2020

2019

-192.514

-184.768

Doorbelasting algemene kosten

107.915

105.617

Totaal

-84.599

-79.151

Afschrijvingskosten

1,0

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

124.235

Beloningen betaalbaar op termijn

22.750

Subtotaal

146.985

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

147.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

146.985

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

H.J.G. van Kaam

P. Vlug

Funtiegegevens

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

01/11 - 31/12

01/09 - 31/10

1,0

0,5438

ja

nee

20.183

11.274

3.511

0

Subtotaal

23.694

11.274

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

23.732

12.905

N.v.t.

N.v.t.

23.694

11.274

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling per jaar
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019

Bedragen x € 1
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

P. Vlug
Directeur-bestuurder

Hr. M.
Zonneveld

In dienst per 31-12-2020

01/01- 31/08
8

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
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Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum periode kalendermaanden

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum
169.400

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

88.860

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

88.860

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Bezoldiging

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging
boven het toepasselijke WNT maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op
grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
De vergoeding commissarissen omvatten periodiek betaalde beloningen.

Hr. Y.
Achabar

Mevr.
M.H.M. de
Graaff

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

8/6
- 31/12

1/1
- 31/12

28/2
- 31/12

30/10
- 31/12

8.257

9.750

8.205

1.678

12.445

14.700

12.364

2.457

0

0

0

0

8.257

9.750

8.205

1.678

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Uit dienst in 2020
Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/5

1/1 - 30/4

1/1 - 7/6

1/1 - 23/2

Bezoldiging

6.083

3.246

4.221

1.409

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

9.122

4.833

6.363

2.135

0

0

0

0

6.083

3.246

4.221

1.409

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

Mevr. M.
Hagen

Mevr.
M.L. v.d.
SteenJacquet

Gegevens 2019

Mevr.
K. Rosielle

Mevr.
M. Hagen

Funtiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

1/1
- 31/12

1/1
- 31/12

1/1
- 31/12

1/1
- 31/12

1/1
- 31/12

Bezoldiging

14.200

9.500

9.500

9.500

9.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.300

14.200

14.200

14.200

14.200

0

0

0

0

0

14.200

9.500

9.500

9.500

9.500

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aanvang en einde functievervulling
in 2019

Hr. E.J.
de Vries

Hr. E.J. de
Vries

Mevr.
M.L. v.d.
SteenJacquet

Mevr. K.
Rosielle

88.860

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Hr. G.J.J.
Thaens

Hr. G.J.J.
Thaens

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2019
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

De totale kosten van de raad van commissarissen bedroegen inclusief advieskosten, opleidingen etc.
in 2020 € 78.369 (2019: € 76.623).
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5. Lasten onderhoudsactiviteiten

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
2020

2019
7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Reparatieonderhoud
- werkzaamheden door derden

8. Toegerekende organisatiekosten

2020

2019

269.000

284.000

-27.426

-39.529

-221.571

-208.573

20.003

35.898

2020

2019

-794.956

-938.921

-67.746

-83.571

-862.702

-1.022.492

-2.216.733

-933.830

-616.183

-576.670

-4.593.499

-4.073.077

-277.569

-241.630

Toegerekende organisatiekosten

-1.381.277

-1.089.172

Opbrengst verkopen bezit Verkoop onder voorwaarden; 1 woning
(2019: 1 woning)

269.000

284.000

Totaal

-9.947.963

-7.936.871

Totaal

269.000

284.000

2020

2019

0

0

- werkzaamheden door eigen dienst
Totaal reparatieonderhoud
Mutatie onderhoud
Contract onderhoud
Planmatig onderhoud
Bijdrage onderhoud Verenigingen van Eigenaren

Verhuurderheffing
Erfpacht
Verzekeringen
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

Totaal

7. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

8. Toegerekende organisatiekosten

6. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Onroerende zaak belasting

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2020

2019

-1.295.215

-1.285.287

Verkoopkosten van bezit in exploitatie

-3.061.000

-2.911.230

Verkoopkosten van bezit Verkoop onder voorwaarden

-27.426

-39.529

-4

0

Totaal

-27.426

-39.529

-83.548

-73.050

0

-40.670

-4.439.767

-4.310.237
2020

2019

0

0

Boekwaarde verkocht bezit Verkoop onder voorwaarden

-221.571

-208.573

Totaal

-221.571

-208.573

2020

2019

-1.198.718

531.000

12.694.803

77.020.905

3.818

59.151

11.499.903

77.611.056

9. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Boekwaarde verkocht bezit in exploitatie

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
11. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
12. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Totaal
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16. Leefbaarheid

Netto resultaat overige activiteiten
2019

2018

67.445

62.215

14. Kosten overige activiteiten

-20.547

Totaal

46.898

13. Opbrengsten overige activiteiten

2020

2019

Kosten sociale activiteiten

-43.260

-61.016

-24.163

Kosten fysieke activiteiten

-89.150

-103.918

38.052

Doorbelasting algemene kosten ten behoeve van sociale activiteiten

-50.387

-31.844

Doorbelasting algemene kosten ten behoeve van fysieke activiteiten

-3.740

-880

Toegerekende organisatiekosten sociale activiteiten

-56.330

-45.440

Toegerekende organisatiekosten fysieke activiteiten

-84.487

-68.155

-327.354

-311.253

2020

2019

105.397

36.971

18. Rentelasten en soortgelijke kosten

-3.050.029

-3.321.328

Totaal

-2.944.632

-3.284.357

2020

2019

Rentebaten op vorderingen

65.144

857

Rentebaten op uitstaande middelen en overige rentebaten

40.253

36.114

105.397

36.971

2020

2019

-162.373

-190.271

-2.873.135

-3.064.690

-14.521

-66.367

-3.050.029

-3.321.328

13. Opbrengsten overige activiteiten
2020

2019

Beheervergoedingen VvE's

21.011

25.040

Overige dienstverlening

17.595

14.430

Overige opbrengsten

28.839

22.745

Totaal

67.445

62.215

Totaal

Saldo financiële baten en lasten

17. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
14. Kosten overige activiteiten

Beheerkosten VvE's

2020

2019

-20.547

-24.163

17. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

15. Overige organisatiekosten

Governance en bestuur
Saneringssteun
Bijdrage Autoriteit Wonen
Treasury
Kosten personeelsvereniging en OR
Kosten jaarverslag
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

2020

2019

-78.369

-76.623

0

0

-21.627

-23.313

-362

4.768

-3.228

-3.654

-131.574

-157.321

-967.200

-780.225

-1.202.360

-1.036.368

Baker Tilly

Overige

Totaal

79.228

0

79.228

Andere controle opdrachten

8.975

0

8.975

Adviesdiensten fiscaal terrein

0

33.392

33.392

Andere niet-controlediensten incl. taxatiekosten

0

9.979

9.979

88.203

43.371

131.574

Totaal

18. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid
Rentelasten leningen banken
Overige rentelasten
Totaal

Kosten jaarverslag

Onderzoek van de jaarrekening

Totaal

Bovenstaande kosten voor controle van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening 2020 ongeacht of de werkzaamheden gedurende 2020 zijn verricht.
Onder de post fiscale werkzaamheden worden de kosten verantwoord die o.a. betrekking hebben op de
vennootschapsbelasting.
De overige kosten voor het jaarverslag hebben o.a. betrekking op de bepaling van de marktwaarde van ons bezit.
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19. Belastingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN
2020

2019

96.091

537.287

Terug te vorderen vennootschapsbelasting 2018 en 2019

0

128.066

Betaalde vennootschapsbelasting 2017 en 2019

0

-1.104.223

Terug te vorderen vennootschapsbelasting 2016

372.922

0

Terug te vorderen vennootschapsbelasting 2017

21.000

0

-23.089

0

4.462

0

-1.110.705

0

Nog te betalen vennootschapsbelasting 2020

-288.496

0

Totaal

-927.815

-438.870

Belastingen resultaat uit latenties

Nog te betalen vennootschapsbelasting 2018
Terug te vorderen vennootschapsbelasting 2019
Betaalde vennootschapsbelasting 2020

Het effectieve belastingtarief is 6,44% (2019: -0,5%).
Belastingen resultaat uit latenties
2020

2019

0

2.560

Mutatie latente belastingschuld

96.091

534.727

Totale mutatie latente belastingen

96.091

537.287

Mutatie latente belastingvordering

Het jaarresultaat wordt ten gunste gebracht van de reserves

2020

2019

16.479.754

84.415.079

Toelichting vennootschapsbelasting
De belastinglast 2020 is als volgt bepaald:
2020
Commercieel resultaat 2020 voor belastingen

17.407.569

Bij:
Niet aftrekbaar deel gemengde kosten

6.690

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

4.763

Rentelasten en soortgelijke kosten

8.786

Fiscale mutatie afwaardering WOZ-waarde

333.372

Renteaftrekbeperking (ATAD)

427.745
781.356

781.356

Af:
Afschijving materiele vaste activa
Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoed
Fiscaal minder geactiveerd
Mutatie fiscale herinvesteringsreserve

467.556
11.499.903
467.162
44.398
28.800

Overige bedrijfslasten
Kleinschaligheidsaftrek

Belastbaar bedrag

16.307
12.524.126

-10.689.229

5.664.799

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening.
Daarbij is rekening gehouden met vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
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Enkelvoudige balans DAEB-tak
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

370.586.290

357.416.557

115.740.730

112.430.709

486.327.020

469.847.266

Overige voorzieningen

191.651

239.883

Voorzieningen organisatieontwikkelingen

136.575

0

Totaal voorzieningen

328.226

239.883

1.911.561

2.485.044

100.384.551

98.333.896

89.916

91.610

102.386.028

100.910.550

A. VASTE ACTIVA

C. EIGEN VERMOGEN

Vastgoedbeleggingen

Herwaarderingsreserves

DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

516.223.240

489.435.855

475.995

7.457.046

516.699.235

496.892.901

2.492.184

2.572.476

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen

Totaal eigen vermogen

D. VOORZIENINGEN

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Overige reserves

1.281.034

1.184.943

Leningen u/g

170.482

170.844

Interne lening

14.726.000

16.126.000

Schulden inzake leningen overheid

Netto vermogenswaarde niet-DAEB

66.381.751

63.840.835

Schulden inzake leningen banken

82.559.267

81.322.622

Overige schulden

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

Totaal langlopende schulden
Som der vaste activa

601.750.686

580.787.999
F. KORTLOPENDE SCHULDEN

B. VLOTTENDE ACTIVA

Schulden inzake leningen

12.022.828

5.323.921

Voorraden

Schulden aan leveranciers

1.486.292

2.793.260

526.143

576.163

34.405

34.319

223.722

189.742

1.459.414

1.517.107

15.752.804

10.434.512

604.794.078

581.432.211

Overige voorraden

54.962

46.150

Belastingen en premies sociale verzekeringen

54.962

46.150

Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden

Vorderingen
Huurdebiteuren

191.576

191.375

2.413
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Belastingen en premies sociale verzekeringen

769.271

783.837

Overige vorderingen

152.775

206.973

Overlopende activa

184.954

69.176

1.300.989

1.252.058

Liquide middelen

1.687.442

-653.996

Som der vlottende activa

3.043.393

644.212

604.794.078

581.432.211

Overheid

TOTAAL ACTIVA
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Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB-tak

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Enkelvoudig kasstroomoverzicht DAEB-tak
2020

2019

23.311.120

22.255.592

587.050

554.468

-564.455

-495.223

-1.954.335

-1.547.664

Onzelfstandige wooneenheden DAEB
Intramuraal DAEB

Lasten onderhoudsactiviteiten

-9.013.627

-7.421.230

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-4.110.257

-3.977.528

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

8.255.496

9.368.415

- 1.198.718

531.000

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

11.953.772

64.671.010

10.755.054

65.202.010

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019

23.401.935

22.429.891

22.520.749

21.616.459

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten:
Huren
Zelfstandige huurwoningen DAEB

Maatschappelijk onroerend goed
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige bedrijfsontvangsten

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2020

Renteontvangsten
Renteontvangsten (exclusief interne lening)

113.712

118.108

580.207

523.964

187.267

171.360

642.570

585.517

0

0

61.565

54.750

341.877

347.188

46.771

28.292

295.106

318.896

24.447.947

23.417.346

-4

-4

Personeelsuitgaven

-3.248.947

-2.355.099

Onderhoudsuitgaven

-7.955.999

-7.797.296

Renteontvangsten interne lening
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven:

Opbrengsten overige activiteiten

62.391

57.209

Kosten overige activiteiten

-13.267

-12.704

Netto resultaat overige activiteiten

49.124

44.505

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

-1.092.436

-940.596

-315.620

-310.336

17.651.618

73.363.998

Erfpacht

Overige bedrijfsuitgaven

-2.916.671

-2.997.686

Renteuitgaven (exclusief interne lening)

-3.141.036

-3.395.900

-19.796

-20.696

-2.893.915

-2.744.402

-117.682

-127.822

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

BEDRIJFSRESULTAAT

Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten interne lening

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen
Resultaat niet-DAEB tak

105.397

36.971

-3.050.029

-3.321.328

295.106

318.896

15.002.092

70.398.537

-844.776

-398.582

2.322.438

14.415.124

-915.715

-1.537.870

-21.209.765

-20.976.775

3.238.182

2.440.571

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
MVA Uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

-8.747.218

-3.239.374

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

-1.256.077

-2.378.973

-272.195

-479.850

-97.333

-61.947

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

-10.372.823

-6.160.144

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-10.372.823

-6.160.144

1.300.000

1.300.000

13.500.000

4.000.000

FVA
RESULTAAT NA BELASTINGEN

16.479.754

84.415.079

Ontvangsten aflossing interne lening
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
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Aflossing geborgde leningen

-5.323.921

-5.972.287

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8.176.079

-1.972.287

Mutatie liquide middelen

2.341.438

-4.391.860

Liquide middelen per 1-1

-653.996

3.737.864

Liquide middelen per 31-12

1.687.442

-653.996
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Enkelvoudige balans niet-DAEB-tak
ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

45.293.722

44.546.746

248.756

405.330

-248.756

-405.330

Overige reserves

21.088.029

19.294.089

Totaal eigen vermogen

66.381.751

63.840.835

Overige voorzieningen

18.839

24.247

A. VASTE ACTIVA

C. EIGEN VERMOGEN

Vastgoedbeleggingen

Herwaarderingsreserves

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

79.435.905

78.688.231

4.143.127

4.151.343

83.579.032

82.839.574

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

244.976

Herwaarderingsreserves Verkoop onder Voorwaarden
Overige reserve tbv VoV

260.023
D. VOORZIENINGEN

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

Som der vaste activa

1.070

1.070

Voorzieningen organisatiekosten

13.425

0

1.070

1.070

Totaal voorzieningen

32.264

24.247

83.825.078

83.100.667

4.078.467

4.084.130

Interne lening

14.726.000

16.126.000

Totaal langlopende schulden

18.804.467

20.210.130

128.940

142.359

21.106

19.082

3.382

3.469

14.073

12.096

7.002

37.826

174.503

214.832

85.392.985

84.290.044

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

B. VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop

0

215.200

0

215.200

Huurdebiteuren

24.535

36.869

Belastingen en premies sociale verzekeringen

75.617

79.229

5.131

-851

10.308

6.887

115.591

122.134

Liquide middelen

1.452.316

852.043

Som der vlottende activa

1.567.907

1.189.377

85.392.985

84.290.044

Overlopende activa

TOTAAL ACTIVA

122

F. KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers

Vorderingen

Overige vorderingen

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening niet-DAEB-tak

Enkelvoudig kasstroomoverzicht niet-DAEB-tak
2020

2019

3.500.859

3.410.446

74.158

72.249

-53.615

-45.027

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-197.941

-156.812

Lasten onderhoudsactiviteiten

-934.336

-515.641

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-329.510

-332.709

2.059.615

2.432.506

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

2020

2019

3.514.497

3.443.563

2.920.745

2.854.211

516.430

514.174

77.322

75.178

93.413

76.294

0

0

6.807

7.464

Personeelsuitgaven

-319.364

-238.051

Onderhoudsuitgaven

-748.351

-503.881

Overige bedrijfsuitgaven

-321.757

-339.129

Renteuitgaven interne lening

-295.106

-318.896

-1.831

-2.617

-167.085

-166.829

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

-11.568

-12.920

Vennootschapsbelasting

-90.013

-155.446

Saldo uitgaande kasstromen

-1.955.075

-1.737.769

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.659.642

1.789.552

256.842

257.184

-6.643

-39.748

0

-414.250

Investeringen overig

-9.568

-3.760

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

-16.211

-457.758

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

240.631

-200.574

-1.300.000

-1.300.000

Mutatie liquide middelen

600.273

288.978

Liquide middelen per 1-1

852.043

563.065

1.452.316

852.043

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten:
Huren
Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB
Bedrijfsmatig onroerend goed
Parkeervoorzieningen niet-DAEB
Vergoedingen
Overheidsontvangsten

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

269.000

284.000

-27.426

-39.529

-221.571

-208.573

20.003

35.898

741.031

12.349.895

3.818

59.151

744.849

12.409.046

Overige bedrijfsontvangsten

Uitgaven:

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing

Opbrengsten overige activiteiten

5.054

5.006

Kosten overige activiteiten

-7.280

-11.459

Netto resultaat overige activiteiten

-2.226

-6.453

Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

-109.924

-95.772

-11.734

-917

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
MVA Ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten

BEDRIJFSRESULTAAT

2.700.583

14.774.308

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) na inkoop in dPi periode
MVA Uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet-DAEB activiteiten

Rentelasten interne lening

-295.106

-318.896

Saldo financiële baten en lasten

-295.106

-318.896

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN

2.405.477

14.455.412

-83.039

-40.288

2.322.438

14.415.124

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop

FVA

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing interne lening

Liquide middelen per 31-12
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14. Ondertekening van
de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is
opgesteld door het bestuur op 22 juni 2021.

H.J.G. van Kaam
Directeur-bestuurder Velison Wonen

Raad van Commissarissen
De jaarrekening van Stichting Velison Wonen is
vastgesteld door de Raad van Commissarissen op
22 juni 2021.

De heer M. Zonneveld
De heer G.J.J. Thaens
De heer Y. Achabar
Mevrouw M.H.M. de Graaff
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15. Controleverklaring
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Accountants

Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag

Aan de Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder
Stichting Velison Wonen

T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
denhaag@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK: 24425560

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening op pagina 75 en 76. Hierin staat beschreven dat Stichting
Velison Wonen een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 in het
huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze
actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als
gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Velison Wonen te IJmuiden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Velison Wonen op 31 december 2020 en van het
resultaat over 2020 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel
35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 de winst- en verliesrekening over 2020; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Velison Wonen zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
• bestuursverslag 2020 (hoofdstuk 1 t/m 8);
• overige gegevens (hoofdstuk 15);
• Kengetallen (hoofdstuk 16).
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel
36 en 36a van de Woningwet.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en
de WNT.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
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Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

•

•

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

•

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Den Haag, 22 juni 2021

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Was getekend,

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:
•

•

•
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

drs. R. Buitenhuis RA

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de toegelaten instelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
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16. Kengetallen
(per ultimo boekjaar)
(DAEB-tak en niet-DAEB-tak)
Boekjaar

2020

2019

2018

2017

2016

3.770

3.662

3.659

3.625

3.593

109

109

109

108

104

Onzelfstandige wooneenheden/zorginstellingen

71

83

83

83

63

Overige onroerende zaken

23

21

21

22

24

3.973

3.875

3.872

3.838

3.784

Gemiddeld aantal punten WWS

157

157

153

152

150

Gemiddelde netto huurprijs

587

575

556

542

536

Puntprijs eerste 80 punten

4,99

4,87

4,79

4,72

4,71

Puntprijs 81 punten en hoger

5,48

5,33

5,24

5,16

5,14

Mutaties woningen*

324

256

260

309

216

Mutatiegraad woningen**

8,8

6,5

6,6

7,2

6,0

Huurachterstand in %

1,24

1,29

1,37

1,48

1,85

Huurderving in %

1,13

1,21

1,18

1,31

1,04

Interest Coverage Ratio (ICR)

2,33

2,05

2,11

2,57

2,47

Loan to Value

40%

39%

45%

49%

31,25

33,62

34,41

33,78

Gegevens bezit
Aantal verhuureenheden in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Garages

Totaal

Prijs/kwaliteitsverhouding

Het verhuren van woningen

Financiële ratio's

Personeelsbezetting
Gemiddeld aantal Fte's

32,85

* Vanaf 2017 opgave op basis van de gewijzigde uitvraag van de dVi.
** Mutatiegraad op basis van reguliere toewijzingen.
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